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บทคดัย่อ 

 
         การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติใน
ดา้นการบรกิารและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกค้าและเพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ทีเ่คยซือ้ที่
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใชป้จัจยัดา้น
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยัด้านความภกัดขีองลูกค้า จ านวนทัง้หมด 200 คน 
เครื่องมอืทางสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ Cluster Analysis, Chi-Square Test, 
ANOVA จากผลการวจิยั พบว่า 
          1) ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ลูกค้าประเมนิด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร
มากที่สุด ล าดบัถดัมา ลูกค้าประเมนิด้านความเชื่อใจไวว้างใจ ล าดบัถดัมา ลูกคา้ประเมนิด้าน
การให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า ล าดบัถัดมา ลูกค้าประเมนิด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ล าดบั
สุดทา้ย ลกูคา้ประเมนิดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้น้อยทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าใน ปจัจยัดา้น
ความภกัด ีลกูคา้มคีวามภกัดดีา้นทศันคตกิบับรษิทั(ความชอบในตราสนิคา้)มากทีสุ่ด ล าดบัถดั
มา ลูกค้ามคีวามภกัดดี้านทศันคตกิบัตวัแทน(ความผูกพนั) ลูกค้ามคีวามภกัดีด้านพฤตกิรรม
(การบอกต่อ) และล าดบัสุดทา้ย ลกูคา้มคีวามภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การซือ้ซ ้า)น้อยทีสุ่ด 
           2) สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาสมทุรสาครออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
 



 

จ 
 

 กลุ่มท่ี 1 (กลุ่มต้องการความเชื่อใจไว้วางใจ) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ประเมนิคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารมากทีสุ่ด ลกูคา้ประเมนิดา้นความเชื่อใจไวว้างใจ
น้อยที่สุด และประเมนิความภกัดีด้านทศันคติกับตัวแทน(ความผูกพนั)และความภกัดีด้าน
พฤตกิรรม(การบอกต่อ)และ(การซือ้ซ ้า)น้อยทีสุ่ด แต่ลูกคา้ยงัมคีวามภกัดดีา้นทศันคตกิบับรษิทั
(ความชอบในตราสนิคา้)อยู ่เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
               กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มตอ้งการการตอบสนอง) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีป่ระเมนิคุณภาพการบรกิารใน
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าน้อยที่สุด ลูกค้าประเมนิความภกัดดี้านทศันคตกิบัตวัแทน(ความ
ผกูพนั)และความภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การบอกต่อ)มากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
           กลุ่มท่ี 3 (กลุ่มต้องการความเอาใจใส่) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีป่ระเมนิคุณภาพการบรกิารใน
ดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้น้อยทีสุ่ด ลกูคา้ประเมนิความภกัดดีา้นทศันคตกิบับรษิทั(ความชอบ
ในตราสนิค้า)และความภกัดดี้านทศันคตกิบัตวัแทน(ความผูกพนั)มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัอกี 2 
กลุ่ม   
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
ขอ้มลูพืน้ฐานของธุรกจิ 
        เศรษฐกจิ สงัคมและการด าเนินชวีติของคนไทยในปจัจุบนัได้มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ จงึส่งผลให ้รายได ้เป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติของทุกครอบครวั เพราะรายได้
เปรยีบเสมอืนเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีท่ าใหเ้กดิความสุขความสบายทีส่มาชกิทุกคนภายในครอบครวั
ต้องการ ดงันัน้ความมัน่คงทางเศรษฐกจิจงึเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของทุกครอบครวั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่บุคคลผู้เป็นผู้น าของครอบครวัที่ต้องวติกกงัวลกบัความไม่แน่นอนและความเสี่ยงภยั
ต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ท าใหเ้กดิความไมม่ัน่คงต่อตนเองและครอบครวั ซึง่เหตุดงักล่าวอาจเกดิมา
จากโรครา้ยแรงต่างๆที่รุมเรา้จนตนเองจนไม่สามารถที่จะประกอบอาชพีตามปกตไิด ้หรืออาจ
เกดิภยัจากอุบตัเิหตุทีท่ าอนัตรายใหถ้งึขัน้เสยีชวีติหรอืพกิารได ้ดงันัน้การท าประกนัชวีติจงึเป็น
เสมอืนอกีทางเลอืกหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการช่วยบรรเทาและบรหิารความเสยีงภยัใน
เรื่องต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ได้โดยที่ไม่ทนัได้ตัง้ตวักบัผู้ที่เป็นผู้น าของครอบครวัรวมถงึสมาชกิทุก
คนในครอบครวัดว้ย โดยการท าประกนัชวีติจะท าใหผู้ท้ าประกนัหรอืผูเ้อาประกนัภยั เกดิความ
มัน่ใจว่าหากเกิดการสูญเสยีชวีติ เจบ็ป่วย หรอืทุพพลภาพก็จะมเีงนิจ านวนน้ีที่ได้ท าประกนั
เอาไวร้องรบัเหตุการณ์ดงักล่าวที่อาจจะเกดิขึน้โดยไม่ทนัได้ตัง้ตวั หรอืหากมชีวีติอยู่จนกระทัง้
ครบสญัญากไ็ดร้บัเงนิจ านวนหนึ่งซึง่ถอืเป็นผลตอบแทนจากการออมของผูท้ าประกนักบับรษิทั
ประกนัชวีติทีไ่ด้ท าประกนัเอาไว้ โดยแบบประกนัชวีติที่ใหค้วามคุ้มครองก็จะมอียู่หลากหลาย
แบบขึน้อยู่กบัความต้องการของผู้ท าประกนัเช่น ประกนัชวีติประเภทสามญั ประกนัชวีติแบบ
สะสมเงนิเดอืน ประกนัชวีติประเภทอุตสาหกรรม ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพ ประกนัสนิเชื่อ
และการจ านอง  
        ปจัจุบันเน่ืองจากการท าประกันชีวิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสร้างความเข้าใจต่อ
ประชาชนในเชงิบวกมากขึน้ ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหม้ผีูต้้องการท าประกนัชวีติมจี านวนเพิม่มากขึน้
กว่าเดมิ และท าให้ธุรกจิประกนัชวีติมองเห็นถงึความก้าวหน้าทางธุรกิจและอตัราการเติบโต
ส่งผลให้มกีารแข่งขนักนัสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักบับรษิทัประกนัชวีติด้วยกนัเอง(ผ่าน
ช่องทางตวัแทน นายหน้า อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัท์ ไปรษณีย)์ รวมถงึธนาคารที่ตอนนี้ถอืเป็นคู่
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แข่งขนัส าคญัของบรษิทัประกนัชวีติเช่นเดยีวกนั แต่ส าหรบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) จะมคีู่แขง่ขนัทีส่ าคญัอยู ่2 บรษิทั คอื บรษิทั AIA และ บรษิทัไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการแข่งขนักบัทัง้ 2 บริษทั ได้ดงัต่อไปน้ี 
 AIA เมืองไทย ไทยประกนั 
(4’P) 
1.Product 
 

 
-สะสมทรพัย ์
-บ านาญ 
-อุบตัเิหตุส่วนบุคคล 
-ยนูิตลงิค ์
-กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ประกนักลุ่ม 
-สนิเชื่อกลุ่ม 
-โครงการออมทรพัย ์

 
-สามญั 
-สะสมเงนิเดอืน 
-อุบตัเิหตุ 
-อุตสาหกรรม 
-ประกนักลุ่ม 
-ประกนัสุขภาพ 
-ประกนัสนิเชื่อและการ
จ านอง 

 
-ประกนัรายได ้
-เงนิออมส าหรบัอนาคต 
-อุบตัเิหตุส่วนบุคค 
-เงนิออมผูส้งูวยั 
-เงนิออมเกษยีณอายุ 
-ประกนัทุนการศกึษา 
-ประกนัสวสัดกิาร 
-โครงการ(กบข.) 
 

-Place 
 

-ตวัแทน  
-นายหน้า  
-อนิเตอรเ์น็ต  
-โทรศพัท ์ 
-ไปรษณยี ์

-ตวัแทน  
-นายหน้า  
-อนิเตอรเ์น็ต  
-โทรศพัท ์ 
-ไปรษณยี ์
 

-ตวัแทน  
-นายหน้า  
-อนิเตอรเ์น็ต  
-โทรศพัท ์ 
-ไปรษณยี ์
 

-Price 
 

เบี้ยประกันมีราคาสูง
เกอืบทุกแบบประกนั 

เบี้ยประกนัมรีาคาถูกมี
บางแบบทีร่าคาสงู 

เบี้ยประกันมีราคาปาน
กลางมบีางแบบทีร่าคาสงู 

-Promotion 
 

-การโฆษณา 
 

-การโฆษณา 
-กจิกรรมบตัเมอืงไทยส
ไมลค์ลบั 

-การโฆษณา 
-กิจกรรมบัตรไทยไล ฟ์
การด์ 

ม.ค.-มิ.ย.58 
เบีย้ประกนั 

และ 
ส่วนแบ่ง
ตลาด 

 
55,129 ลา้นบาท 

 
รอ้ยละ 20.97 

 
46,105 ลา้นบาท 

 
รอ้ยละ 17.54 

 
31,958 ลา้นบาท 

 
รอ้ยละ 12.16 

                    ทีม่า : เวบ็ไซดท์ีเ่กีย่วขอ้งในการน ามาวเิคราะหข์อ้มลู (AIA,MTL,TL) 

http://www.thailife.com/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5-1-10-5
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        ซึง่จากตารางที่ 1 จะสะท้อนออกมาให้เหน็ได้ว่าสภาพการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกจิ และอตัราการเตบิโตของธุรกจินี้มสีูงขึน้มากเมื่อมกีารเปรยีบเทยีบเพยีง 3 บรษิทั แนว
หน้าของธุรกจิ ดว้ยการแขง่ขนั สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและอตัราการเตบิโตทีสู่งขึน้มาก บรษิทั
จงึหนัมาใหค้วามส าคญักบัการรกัษาลกูคา้ทีเ่คยซือ้หรอืลูกคา้เก่ามากขึน้ เพราะหากมกีารรกัษา
ลูกค้าเก่าเอาไวไ้ดจ้ะช่วยให้บรษิทัสามารถเพิม่ยอดขายจากลูกค้าเก่าได้ทัง้จากการซื้อซ ้าและ
การบอกต่อใหก้บัผูท้ีส่นใจท าประกนัชวีติรายใหม่มาเลอืกซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั โดยจะส่งผล
ดกีบับรษิทัในเรือ่งของเบีย้ประกนัและการมสี่วนแบ่งการตลาดทีแ่ซงหน้าคู่แขง่ขนั เป็นตน้ 
        อย่างไรก็ตามถงึแมว้่าการรกัษาฐานลูกคา้เก่าเอาไว้ไดจ้ะเป็นเรื่องที่ดแีต่ในทางกลบักนั
หากผลติภณัฑไ์ม่ตรงกบัความต้องการของลูกคา้และมกีารบรกิารทีไ่ม่มคีุณภาพจากตวัแทน ก็
จะส่งผลเสยีใหก้บับรษิทั หากมกีารบอกต่อและขยายตวัเป็นวงกวา้งในดา้นทีไ่ม่ดอีาจท าใหส้่วน
แบ่งทางการตลาดปรบัตวัลดลง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืและความมัน่คงของบรษิทัหรอืลูกค้า
ใหม่ทีก่ าลงัจะตดัสนิใจซือ้ ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึต้องมกีารก าหนดและคดิค้นกลยุทธ์ในการท าให้
ลกูเก่าเกดิความภกัดกีบับรษิทัเพื่อเป็นการสรา้งความแขง็แกร่งและความมัน่คงของบรษิทั เพื่อ
จะได้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได้ ทัง้ในด้านของการพฒันาตวัผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม เพศ วยั และอาชพี การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ า และพฒันาการบรกิารที่ถือ
เป็นสิง่ส าคญัเป็นอย่างมากเพราะธุรกจิประกนัชวีติเป็นธุรกจิที่เน้นในเรื่องของการบรกิารเป็น
หลกั ตวัแทนจงึจะตอ้งเพิม่คุณภาพในการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายใหด้กีว่าเดมิเพื่อรกัษา
ลกูคา้เก่าและสรา้งลกูคา้ใหมใ่หไ้ดด้ว้ยการบรกิารทีด่แีละมคีุณภาพจากตวัแทน 
 
         
ขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบัองคก์ร 
 
        ประวตับิรษิทั 
        บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินการดา้นธุรกจิประกนัชวีติ เพื่อ
ให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความซื่อสตัย ์ยุตธิรรมและมุ่งมัน่พฒันาธุรกจิให้มัน่คง ตัง้แต่ในวนั
วนัที่ 6 เมษายน พ.ศ.2494 และเป็นบรษิทัประกนัชวีติแห่งแรกที่ได้รบัพระมหากรุณาธคิุณ
แต่งตัง้ให้เป็นบรษิทัประกนัชวีติ ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มสีทิธใิชต้ราครุฑ ในเอกสาร
ของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัประกนัชวีติแห่งแรกทีไ่ดไ้ดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 

บริษัทฯ มคีวามเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้ขยายส านักงานสาขาและส านักงาน
ตวัแทนไปทัว่ประเทศกว่า 210 สาขา ภายใต้การบรหิารงานอย่างมรีะบบและวสิยัทศัน์ อนั
กวา้งไกลของ นายโพธพิงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการและนายสาระ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ดัการและ
ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยปจัจุบนัส านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่250 ถนนรชัดาภเิษก ห้วย
ขวาง กรงุเทพฯ 10310 



4 
 

        บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิรบัใชป้ระชาชนชาวไทยดว้ยความมุ่งมัน่ในการเป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็น
เลศิตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชนด้วยดเีสมอมา จากการที่บรษิัทฯ ได้
ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายท าให้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ประสบการณ์ต่างๆ เขา้มารองรบัการขยายงาน  
        ซึ่งบรษิทัฯ ได้สรา้งความเด่นชดัในองค์กรให้เป็นที่ประจกัษ์ว่าเป็นบรษิทัของคนหวัคดิ
ทนัสมยั โดยบรษิทัฯ ได้ด าเนินการพฒันาการตลาดผ่านช่องทางอื่นๆ เพื่อตอกย ้าถงึนโยบาย
การตลาดแบบ Multi Distribution Channels ,Multi Targets ทีบ่รษิทัฯ ได้ปฎบิตัมิาอย่าง
ต่อเนื่อง ดว้ยการมชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลายและแขง็แกร่ง ทัง้การขายผ่านธนาคาร
กสกิรไทยและสถาบนัการเงนิอื่นๆ โบรกเกอร ์รวมทัง้ การขายผ่านระบบ Telemarketingและ
Direct Response อยา่งจรงิจงัผ่านเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกจิและสายสมัพนัธท์างการคา้กบัคู่
คา้อื่นๆ ทีก่วา้งขวางและมคีวามเชีย่วชาญ เพื่อสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ครอบคลุมมากขึน้ 
        อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัได้ด าเนินการสร้างอาชพีให้กบัประชาชน ด้วยการเปิดรบัสมัครเป็น
ตวัแทนของบรษิทัฯ ดว้ยมจีดัใหม้กีาร Recruit ตามนโยบายการสรรหาบุคลากรฝ่ายขาย เพื่อ
ช่วยขยายงานทางดา้นการตลาดมากยิง่ขึน้และเพื่อเป็นการกระตุน้ยอดผูส้มคัรอกีดว้ย พรอ้มกนั
น้ีบรษิัทฯ ยงัมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมัน่และ
ต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัสรรค์สร้างสิ่งดีๆ เพื่อประโยชน์แก่พนักงานและฝ่ายขาย ให้ได้รบัความ
ทนัสมยัและสะดวกสบายดว้ยการสรา้งศูนยก์ารเรยีนรูเ้มอืงไทยประกนัชวีติ 
        บรษิัทฯ ยงัเป็นองค์กรที่มกีารบรหิารงานอย่างมจีรยิธรรมและมจีรรยาบรรณในวชิาชพี
พรอ้มยดึหลกับรรษทัภบิาล ซึง่ถอืไดว้่าเป็นหวัใจส าคญัของการประกอบธุรกจิและเป็นนโยบาย
หลกัของบรษิัทฯ ที่ได้ปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง ทัง้การส่งเสรมิจรรยาบรรณและเน้นกระบวนการ
บรหิารงานที่ดี ระบบตรวจสอบอย่างโปร่งใสและยดึมัน่ในความรบัผิดชอบต่อผู้เอาประกัน 
รวมทัง้รบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัไม่หยุดยัง้ในการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์บบประกนัต่างๆ ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม
และทนัต่อสถานการณ์อยูเ่สมอ ซึง่ปรบัเปลีย่นตามไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลาย ทนัสมยัและคุม้ค่ากบัการลงทุน ในปจัจบุนั 
        ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้ให้ความส าคญัในเรื่องของการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างดเียีย่ม บรษิทัฯ 
มัน่ใจว่าเราเป็นผู้น าในด้านการบรกิารลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บรกิารที่สะดวก รวดเรว็ ด้าน
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา บรษิทัฯ จดักจิกรรมส าหรบัผูเ้อาประกนั ทีเ่ป็น
สมาชกิเมอืงไทย Smile club อย่างมากมาย เพื่อเป็นการเพิม่สทิธปิระโยชน์ต่างๆ จากการเป็น
สมาชกิบตัรดงักล่าว โดยจดักจิกรรมแบ่งตาม Life style ของสมาชกิฯ ขึน้ ทัง้นี้เพื่อสื่อสาร
เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวทีพ่เิศษกว่าคนอื่น ซึง่ถอืได้ว่าบรษิทัฯ เป็นต้นต ารบักจิกรรมแห่ง
ความสุขของคนหวัคดิทนัสมยั เพราะเรามกีจิกรรมและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ส าหรบัลูกคา้ทัง้ปี 
โดยเน้นกลยุทธด์้านการบรหิารความสมัพนัธล์ูกค้า (CRM ) และ การท ากจิกรรมเพื่อแสดง
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัสรา้งความสมดุลระหว่างธุรกจิและ
สงัคม ไปพรอ้มการบรหิารความสมัพนัธล์ูกคา้เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหลู้กคา้ (CEM) ซึง่ถอื
เป็นนโยบายหลกัทีต่ ัง้ใจสรา้งขึน้มา 
        ในวนัที ่1 ตุลาคม 2555 บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พ.ร.บ.ประกนัชวีติ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) การแปรสภาพบรษิทัในครัง้นี้จะ
ส่งผลให้เมอืงไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่มหีลกัก ากับดูแลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) ที่ดอีย่างแทจ้รงิ โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูรายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ สู่สาธารณชนมากขึ้น ภายใต้การตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานของการเป็นบรษิัท
มหาชนจ ากดั โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึ่งที่ผ่านมา
เมอืงไทยประกนัชวีติเองไดย้ดึถอืเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินธุรกจิมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัตลอดมาเช่นกนั 
        วสิยัทศัน์  เรามุ่งมัน่เป็นบรษิัทที่มคีวามมัน่คง แขง็แกร่ง และเป็นอนัดบั 1 ด้วยการ
สร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ประกนัชวีิตและบรกิาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองทุกกลุ่มลกูคา้เป็นส าคญั 
         พนัธกจิ  เรา คอื องคก์รมอือาชพี ทีม่คีวามแขง็แกรง่ทัง้ทางดา้นการเงนิ การบรกิาร และ
ภาพลกัษณ์ ภาตใต้ระบบการบรหิารความเสี่ยงและหลกั ธรรมาภบิาลระดบัมาตราฐานสากล 
โดยมุ่งมัน่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดบัคุณชวีติของทุกกลุ่มลูกคา้ ดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรม
ดา้นผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ การบรกิาร และช่องทางการขายทีห่ลากหลาย ทัง้ยงัตระหนักถงึการ
มอบผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ลกูคา้ พนกังาน พนัธมติรทางธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ และสงัคม 
        สนิค้าหรอืบรกิารหลกั คอื ประกนัชวีติประเภทสามญั,ประกนัชวีติแบบสะสมเงนิเดอืน
ประกนัชวีติประเภทอุตสาหกรรม,ประกนัชวีติประเภทกลุ่ม,ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพ,ประกนั
สนิเชื่อและการจ านอง,บรกิารดา้นกรมธรรม,์การช าระเบีย้ประกนัออนไลน์,บรกิารบอกเครอืข่าย
โรงพยาบาลและ Easy Care ส าหรบัโรงพยาบาล,การขายประกนัชวีติผ่านช่องทางต่างๆ (อาท ิ
ผ่านตวัแทน ผ่านสาขาทัว่ประเทศ ผ่านธนาคาร ผ่าน Internet และผ่านทางโทรทศัน์ และอื่นๆ)
บรกิารสนิเชื่อเพื่อการเคหะและเช่าซื้อ,บรกิารสนิเชื่อเพื่อธุรกจิ,ศูนยบ์รกิารลูกคา้ทางโทรศพัท ์
โทร.1766 เมอืงไทย Smile 
        ลูกค้าหลัก  คือ ผู้ที่สนใจท าประกันชีวิตทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ โดย
สามารถเลอืกซื้อตามแบบประกนัที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามเงื่อนไขที่
บรษิัทก าหนดไว้ในแต่ละแบบประกนันัน้ๆ อาทเิช่น ในแบบประกนักลุ่มผู้สูงวยัไม่จ าเป็นต้อง
ตรวจสุขภาพ แต่มเีงือ่นไขการรบัประกนั คอื รบัประกนัทัง้เพศหญงิและชาย มอีายุตัง้แต่ 55-75 
ปี ทุกอาชพี แต่ต้องไม่เป็นโรคมาก่อนและต้องไม่เสยีชวีติก่อนหรอืภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง
เป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนด มเิช่นนัน้ จะไมไ่ดร้บัทุนประกนัตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว ้เป็นต้น
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และลกูคา้หลกันัน้ยงัขึน้อยู่กบัตวัแทนประกนัชวีติแต่ละบุคคลทีจ่ะเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกคา้กลุ่ม
ไหนเป็นหลกัส าคญั 

โครงสร้างองคก์ร 
 
 
 
           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างองคก์ร ท่ีมา หนังสือโครงสร้างองคก์รบริษทัเมืองไทย 

งานขาย งานปฏบิตัภิายใน 

บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติจ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 

หวัหน้าพนกังาน 
ฝา่ยขายรายปี ฝา่ยขายรายเดอืน 

พนกังานประจ าเคาวน์เตอร ์

พ่อบา้น 

ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการสาขา 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการหน่วย ผูจ้ดัการหน่วย 

ตวัแทนมาตรฐาน ตวัแทนมาตรฐาน 

ตวัแทนทดลองงาน ตวัแทนทดลองงาน 
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        กลยทุธ ์ บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารใชก้ลยุทธด์้านการบรหิาร
ความสมัพนัธล์กูคา้และการท ากจิกรรมเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยน ามาผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างธุรกจิและสงัคม อกีทัง้เลอืกทีจ่ะใชแ้บรนดใ์นการเขา้หา
กลุ่มเป้าหมายโดยใหค้วามรูส้กึสบาย รา่เรงิ สนุกสนาน และลดความรูส้กึยุ่งยาก ซบัซอ้นในการ
เป็นองค์กรประกนัชวีติให้น้อยลง ด้วยกระบวนการทางการตลาดที่ต้องการจะสื่ อสารให้ลูกค้า
รบัรู้ได้ว่า การเป็นลูกค้าของบรษิัทเมอืงไทยประกันชวีิต จ ากดั (มหาชน) นอกจากจะได้รบั
ความคุ้มครองตามแบบประกันที่เลือกซื้อแล้วยังได้ร ับความสุขจากการเป็นสมาชิกของ
เมอืงไทยสไมล์คลบัด้วย ซึ่งเป็นการตลาดในรูปแบบของการบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้า เป็น
วธิกีารที่จะบรหิารใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึผูกพนักบัผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืองค์กร โดยไม่คดิที่จะ
เปลีย่นใจไปจากผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืองค์กร ท าให้มฐีานลูกคา้ที่ม ั ่้นคง น ามาซึง่ความมัน่คง
ของบรษิทั และเป็นการสรา้งความแตกต่างในเรือ่งของแบรนดใ์หเ้ป็นทีจ่ดจ าไดม้ากขึน้ 
 
      
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รและความส าคญัของปญัหา   
        จากสถานการณ์ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาพบว่า บรษิัทเมอืงไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร มปีญัหาในเรื่องของอตัราเบีย้ประกนัขายรายใหม่ อตัราเบีย้ประกนั
ต่ออายุ จ านวนลูกค้าใหม่ จ านวนลูกค้าเก่า ลดลงจากหลายๆปีทีผ่่านมา รวมถงึมลีูกคา้เขา้มา
ขอเวนคนืกรมธรรม ์ยกเลกิสญัญากรมธรรมก์บัทางบรษิทัมากขึน้ และลูกคา้บางรายมกีารพูดถงึ
คุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายทีย่งัมคีุณภาพในการ
บรกิารไม่เพยีงพอกบัความต้องการของลูกคา้ ซึง่สาเหตุน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิปญัหาที่
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้เกดิขึน้ ดงันัน้หากตวัแทนประกนัชวีติไม่มกีารพฒันาคุณภาพการบรกิารทัง้
ก่อนและหลงัการขายใหด้พีอ อาจส่งผลใหเ้บีย้ประกนัภยัและจ านวนลูกคา้ลดลงแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ลูกค้าไม่เกิดพฤติกรรมการซื้อซ ้าและบอกต่อ สุดท้ายแล้วอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถอื ความ
มัน่คงของบรษิทัใหเ้ป็นไปในทศิทางทีล่ดลงและจากตารางทีจ่ะหยบิยกขึน้มาดงัต่อไปนี้จะท าให้
สามารถมองเหน็ถงึปญัหาไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  
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ปี (พ.ศ.) 

         เบีย้ประกนัภยัประมาณการขายรายใหม่ ปี พ.ศ. 2556 -2557 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเบี้ยประกนัประมาณการขายรายใหม่ (ลูกค้าใหม่)                                                                 
 
 
เบีย้ประกนั 
 

 
พ.ศ.2556 

 
พ.ศ.2557 

มกราคม 1,200,700 720,000 
กมุภาพนัธ์ 7,600,500 280,000 
มีนาคม 7,300,700 1,003,000 
เมษายน 1,200,400 395,000 
พฤษภาคม 970,300 190,000 
มิถนุายน 3,700,000 279,000 
กรกฎาคม 550,000 183,700 
สิงหาคม 2,700,300 3,200,600 
กนัยายน 1,000,300 2,800,400 
ตลุาคม 1,300,400 1,500,200 

พฤศจิกายน 2,700,700 3,500,600 
ธนัวาคม 2,200,300 1,100,200 
(รวม) 31,524,600 15,152,700 

 
 

ทีม่า : ขอ้มลูถูกรวบรวมโดยรายงานประจ าปี 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 
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ปี (พ.ศ.) 

         เบีย้ประกนัภยัประมาณการต่ออาย ุปี พ.ศ. 2556 -2557 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบเบี้ยประกนัประมาณการต่ออาย ุ(ลูกค้าเก่า)                                                           
 
 
เบีย้ประกนั 
 

 
พ.ศ.2556 

 
พ.ศ.2557 

มกราคม 2,600,800 2,500,000 
กมุภาพนัธ์ 2,300,400 1,600,000 
มีนาคม 2,800,600 2,100,000 
เมษายน 2,800,600 3,120,000 
พฤษภาคม 2,700,500 3,630,000 
มิถนุายน 3,100,800 2,050,000 
กรกฎาคม 2,100,700 2,450,000 
สิงหาคม 4,300,400 3,040,300 
กนัยายน 2,800,800 3,800,400 
ตลุาคม 4,100,600 2,100,000 

พฤศจิกายน 4,300,200 2,300,700 
ธนัวาคม 4,500,500 3,900,300 
(รวม) 38,406,900 32,591,700 

 
 

ทีม่า : ขอ้มลูถูกรวบรวมโดยรายงานประจ าปี 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 
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ปี (พ.ศ.) 

จ านวนลกูค้าใหม่ประมาณการท่ีซ้ือประกนั ปี พ.ศ. 2556 -2557 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนลกูค้าใหม่ประมาณการท่ีซ้ือประกนั 
 
 
จ านวนลกูค้า 

 
พ.ศ.2556 

 
พ.ศ.2557 

มกราคม 240 100 
กมุภาพนัธ์ 230 70 
มีนาคม 180 90 
เมษายน 150 80 
พฤษภาคม 190 60 
มิถนุายน 350 100 
กรกฎาคม 190 60 
สิงหาคม 120 100 
กนัยายน 280 130 
ตลุาคม 240 110 

พฤศจิกายน 240 130 
ธนัวาคม 300 170 
(รวม) 2,710 1,200 

 
 

ทีม่า : ขอ้มลูถูกรวบรวมโดยรายงานประจ าปี 
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
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ปี (พ.ศ.) 

จ านวนลกูค้าเก่าประมาณการท่ีส่งเบีย้ประกนั ปี พ.ศ. 2556 -2557 
            บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจ านวนลกูค้าเก่าประมาณการท่ีส่งเบีย้ประกนั (ต่ออาย)ุ 
 
 
จ านวนลกูค้า 

 
พ.ศ.2556 

 
พ.ศ.2557 

มกราคม 560 380 
กมุภาพนัธ์ 470 350 
มีนาคม 430 330 
เมษายน 560 360 
พฤษภาคม 550 350 
มิถนุายน 560 380 
กรกฎาคม 550 360 
สิงหาคม 570 420 
กนัยายน 430 420 
ตลุาคม 420 390 

พฤศจิกายน 500 400 
ธนัวาคม 820 570 
(รวม) 6,420 4,710 

 
 

ทีม่า : ขอ้มลูถูกรวบรวมโดยรายงานประจ าปี 
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
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        จากตารางที่ 2-5 เป็นข้อมูลเชงิตวัเลขที่ถูกรวบรวมโดยรายงานประจ าปีของบรษิัท
เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ที่แสดงผลออกมาให้สามารถมองเหน็
ถงึปญัหาที่เกดิขึ้นได้อย่างชดัเจน ทัง้ข้อมูลของการเปรยีบเทยีบเบี้ยประกนัขายรายใหม่ของ
ลกูคา้ใหม,่การเปรยีบเทยีบเบีย้ประกนัต่ออายขุองลกูคา้เก่า,การเปรยีบเทยีบจ านวนลูกคา้ใหม่ที่
ซื้อประกัน,การเปรยีบเทียบจ านวนลูกค้าเก่าที่ส่งเบี้ยประกัน ที่เป็นไปในทศิทางลดลง เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557 อาจมาจากปจัจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนั
ชวีติในด้านบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายดงัที่กล่าวไปแล้วขา้งต้น ซึ่งจากความเป็นจรงิแล้ว
ขอ้มลูเชงิตวัเลขทัง้หมดเหล่านี้น่าจะมทีศิทางทีเ่ตบิโตหรอืเพิม่มากขึน้กว่าเดมิตามนโยบายของ
บรษิทัแต่กลบัเป็นไปในทศิทางทีล่ดลง  
        ดงันัน้หากรบัรู้ถึงปญัหาแต่ตวัแทนของ บรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) 
สาขา สมุทรสาคร ไม่รบีแก้ไข ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ปญัหาให้ลดลง และพฒันาตนเองให้มี
คุณภาพในด้านการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายประกนัชวีติให้ดขีึน้ ในทุกขัน้ตอนของการ
บรกิาร ก็อาจท าให้ลูกค้าหนัไปเลือกซื้อประกนักับบรษิัทอื่น อันส่งผลให้เบี้ยประกันของทัง้
บรษิทัและสาขาลดลง ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ลูกคา้ทัง้เก่าและใหม่ไม่เชื่อถอื โดยมองถงึ
แต่เรือ่งความมัน่คงทีล่ดลงและมองภาพลกัษณ์ของบรษิทัไปในแงล่บ  

 
ความส าคญัของงานวจิยั 
        ความส าคัญของงานวิจัย คือ ผลจากการศึกษาในครัง้นี้จะได้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็น
ประโยชน์ ทีเ่ป็นแนวทางในการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง แก้ไข และพฒันา ในการบรกิารลูกคา้ทัง้
ก่อนและหลงัการขายของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร
ใหไ้ดคุ้ณภาพ โดยมกีารสรา้งความเป็นรปูธรรม ความน่าเชื่อถอื การตอบสนองต่อลูกคา้ การให้
ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า ให้มากขึ้นกว่าเดมิ ทัง้นี้ เพื่อให้ตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้าในด้านการบริการและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีทัง้ในด้านทัศนคติที่มี
ความชอบในตราสนิคา้และด้านพฤตกิรรมในการซื้อซ ้าและบอกต่อ นอกจากนี้ในงานวจิยัยงัได้
ศกึษาในเรื่องของการแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อท าให้สามารถรูว้่าลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่มใดบ้าง มคีวาม
ตอ้งการคุณภาพการบรกิารในเรือ่งใดบา้ง หรอืมคีวามต้องการคุณภาพการบรกิารทีแ่ตกต่างกนั
ในเรื่องใดบ้าง และมคีวามภกัดีในเรื่องใดบ้าง หรอืมคีวามภกัดีที่แตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง
เพื่อใหต้วัแทนไดด้แูลลกูคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
 
 
 
 
 



13 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
        1.เพื่อศกึษาปจัจยัด้านคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นการบรกิารและปจัจยัด้าน
ความภกัดขีองลกูคา้ 
        2.เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อที่ประกันชีวิตกบับรษิัทเมอืงไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
        ประชากรที่จะศึกษา คอื ลูกค้าที่ซื้อประกันชวีติกบับรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสมทุรสาคร โดยไม่จ ากดัแบบประกนัในการเลอืกซือ้และไม่จ ากดัการเลอืกซือ้ว่า
เป็นการช าระแบบรายเดอืนหรอืรายปี รวมถงึไม่จ ากดัเพศและอายุดว้ย ส าหรบัวธิกีารเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างของการศกึษาในครัง้นี้ ผู้ศึกษาจะใช้วธิกีารแจกแบบสอบถาม โดยเจาะจงไปที่กลุ่ม
ลูกค้าที่เคยซื้อประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
เนื่องจากเป็นสาขาหรอืจงัหวดัทีผู่้ศกึษามลีูกค้าของตนเอง ทมีงาน และฝ่ายขายอื่นอยู่ โดยจะ
เลือกกลุ่มลูกค้าที่สะดวก เต็มใจและยินดีท าแบบสอบถาม ทัง้นี้ เพื่อให้แบบสอบถามมี
ประสทิธิภาพและสามารถน ามาปรบัใช้ได้กบัตนเอง ทีมงาน และฝ่ายขายอื่น ที่เป็นตวัแทน
ประกนัชวีติของบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา สมทุรสาคร ได้มากทีสุ่ด 
 

 ตวัแปรทีจ่ะศกึษา  
 1.คุณภาพการบรกิาร (ตวัแปรย่อย) คอื ความเป็นธรรมของการบรกิาร ความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลกูคา้ การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้  
 2.ความภกัด ีคอื ทศันคต ิ ได้แก่ ความชอบในตราสนิคา้ ความผูกพนั และพฤตกิรรม 
ไดแ้ก่ การซือ้ซ ้า การบอกต่อ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

        1.ประกนัชวีติ คอื การประกนัภยัที่จ่ายเงนิตามการครองชีพหรอืมรณกรรม โดยมกีาร
เฉลี่ยความเสี่ยงภยัอนัเนื่องมากจากกาสูญเสยีชวีติ อวยัวะ การทุพพลภาพ และการสูญเสยี
รายได้หลงัจากเกษียณอายุ ซึ่งมลีกัษณะความเสี่ยงภยัที่คล้ายคลงึกัน เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดอืดรอ้น ลดภาระ ใหก้บัผู้ทีป่ระสบความเสยีหายและใหผู้ท้ีป่ะสบความเสยีหายกลบัมามี
สถานภาพทางการเงนิทีใ่กลเ้คยีงสภาพเดมิ โดยบรษิทัจะท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัความเสีย่งภยัไวแ้ละ
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น าเงนิไปจา่ยใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัผลประโยชน์ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ 
นอกจากนี้การท าประกันชีวิตยังมีส่วนของการออมทรัพย์อีกด้วย ดังเช่นในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภยัซื้อความคุ้มครองสะสมทรพัย์ไว้ จะได้รบัเงนิคืน เมื่อมอีายุหรอืมชีีวิตอยู่จนครบ
สญัญา ซึง่ในส่วนของความคุม้ครองของการประกนัชวีติแบบนี้จะถอืไดว้่าเป็นการออมทรพัยอ์กี
รปูแบบหน่ึง 
        2.ความเสี่ยงภยั คอื ความไม่แน่นอนของโอกาสและผลกระทบหรอืมูลค่าความเสยีหาย
ของเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต ดงันัน้ไม่สามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่าผลกระทบ
และความเสยีหายจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่บรษิัทจะมหีน้าที่รบัความเสี่ยงภยันัน้ไว้ โดยการเป็น
ผูบ้รหิารความเสีย่งภยัจากเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดินัน้เพื่อลดหรอืขจดัความเสีย่งภยัทีอ่าจเกดิขึน้ 
        3.ผลิตภัณฑ์ คือ แบบประกันที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อหรือสนใจที่จะซื้อ โดย
ผลติภณัฑต์ามประเภททีบ่รษิทัไดผ้ลติออกมา ตอ้งไดร้บัการคดิค านวณเบีย้จากนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของทางบรษิัทและถูกควบคุมด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ให้สามารถน าเสนอแก่ลูกค้าได้ โดยแต่ละแบบจะสามารถ
แบ่งเป็นประเภทได้ดงันี้ ประกนัชวีติประเภทสามญั ประกนัชวีติแบบสะสมเงนิเดอืน ประกนั
ชวีติประเภทอุตสาหกรรม ประกนัอุบตัเิหตุและสุขภาพ ประกนัสนิเชื่อและกนัจ านอง 
        4.ลูกค้า คือ ผู้ท าประกันภยัหรอืผู้เอาประกนัภยัที่เลอืกซื้อประกันกับบรษิัทเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา สมทุรสาคร ซึง่การเลอืกซือ้ประกนัเป็นไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมของลูกคา้ โดยบรษิทัและตวัแทนจะเลอืกพจิารณาการรบัประกนัแต่ละแบบ
จาก เพศ วยั อาชพี และสามารถแบ่งลูกคา้จากมุมมองของตวัแทนประกนัชวีติออกได ้2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มลูกค้าเก่าที่เลือกซื้อประกันชีวิตกับบรษิัทแล้ว กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยงัไม่ได้ท าการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนักบับรษิทั 
        5.เบีย้ประกนัภยั คอื จ านวนเงนิทีผู่เ้อาประกนัภยัจา่ยใหก้บับรษิทัเพื่อซือ้ความคุม้ครอง  
 
นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
 
        1.คุณภาพการบรกิาร คอื การทีต่วัแทนประกนัชวีติของบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขา สมทุรสาคร มคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการในเรื่องคุณภาพการ
บรกิารให้กบัลูกค้าได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 เรื่องได้แก่ การสร้างความเป็นรูปธรรม ความ
น่าเชื่อถอื การตอบสนองต่อลกูคา้ การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้  
       2.ความภักดี คือ การที่ลูกค้าเลือกซื้อประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) สาขา สมุทรสาคร และมคีวามภกัดกีบัทัง้บรษิัทและตวัแทน ทัง้ในด้านทศันคติ คอื 
การชอบในตราสนิคา้ และในดา้นพฤตกิรรม คอื การบอกต่อ และ การซือ้ซ ้า 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
        1.ช่วยในการรบัรูถ้งึสาเหตุของปญัหาในคุณภาพการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายของ
ตวัแทน 
        2.มคีวามเขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่มที่แบ่งได้จากงานวจิยั สามารถน าไปแก้ไข ปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพฒันาตวัแทนให้มคีุณภาพการบรกิารที่มปีระสทิธภิาพมากกว่าเดมิในแต่ละ
ดา้น  
 
ตารางท่ี 6 สรปุประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจยั 
 การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงค์ของ
การศกึษา 1. 

กา
รร
บัร

ูป้ญั
หา

 

2. 
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รว
เิค
รา
ะห

ส์ถ
าน

กา
รณ์

 

3. 
กา
รต
รว
จส

อบ
ปญั

หา
 

4. 
กา
รค
น้ห

าส
าเห

ตุข
อง
ปญั

หา
 

5. 
กา
รก
 าห

นด
ปร

ะเด
น็ใ
นก

าร
ตดั

สนิ
ใจ

 

6. 
กา
รก
 าห

นด
ทา

งเล
อืก

 

7. 
กา
รพ

ยา
กร
ณ์
ผล

ลพั
ธ ์

8. 
กา
รค
น้ห

าข
อ้จ

 าก
ดั 

9. 
กา
รป

ระ
เม
นิท

าง
เล
อืก

 

10
. ก

าร
วา
งแ
ผน

ด า
เน
ินก

าร
 

1.เพื่อศกึษาปจัจยั
ดา้นคุณภาพของ
ตวัแทนประกนั
ชวีติในดา้นการ
บรกิารและปจัจยั
ดา้นความภกัดี
ของลกูคา้ 
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ตารางท่ี 6 สรปุประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจยั (ต่อ) 
 การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงค ์
ของการศกึษา 1. 

กา
รร
บัร

ูป้ญั
หา

 

2. 
กา
รว
เิค
รา
ะห

ส์ถ
าน

กา
รณ์

 

3. 
กา
รต
รว
จส

อบ
ปญั

หา
 

4. 
กา
รค
น้ห

าส
าเห

ตุข
อง
ปญั

หา
 

5. 
กา
รก
 าห

นด
ปร

ะเด
น็ใ
นก

าร
ตดั

สนิ
ใจ

 

6. 
กา
รก
 าห

นด
ทา

งเล
อืก

 

7. 
กา
รพ

ยา
กร
ณ์
ผล

ลพั
ธ ์

8. 
กา
รค
น้ห

าข
อ้จ

 าก
ดั 

9. 
กา
รป

ระ
เม
นิท

าง
เล
อืก

 

10
. ก

าร
วา
งแ
ผน

ด า
เน
ินก

าร
 

2.เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่ม
ลกูคา้ทีเ่คยซือ้ทีป่ระกนั
ชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร โดยใชป้จัจยั
ดา้นคุณภาพการบรกิาร
ของตวัแทนและปจัจยัดา้น
ความภกัดขีองลกูคา้  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
        การศึกษาเรื่อง การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันชวีิตโดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการ
บรกิารของตวัแทนและความภกัด ีกรณศีกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)สาขา
สมุทรสาครโดยผู้ศึกษาได้มกีารค้นคว้าและศึกษาเพื่อน าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 

        1.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร 
        2.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) 
        3.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักลยทุธท์างการตลาด (STP) 
        4.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
        5.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความภกัด ี
        6.แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
        ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดิทฤษฏทีีเ่กี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารมาใช้เป็นหลกัส าคญักบัการท า
วจิยัในครัง้นี้ เพราะเป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ดทีี่สุด ซึ่งก่อนที่จะน าแนวคดิ
ทฤษฎีมาใช้ให้เกดิประโยชน์ รวมถึงน ามาใช้ให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากที่สุด ผู้
ศกึษามคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องทราบถงึความหมายและเขา้ใจในเรื่องของ คุณภาพการบรกิารให้
แทจ้รงิก่อนทีจ่ะน ามาปรบัใชแ้กไ้ขปญัหา โดยจากการศกึษา 
        อรจนัทร ์ศริโิชต ิ (2556 : 247) ไดก้ล่าวไวว้่า “คุณภาพการบรกิารนัน้เป็นการประเมนิ
คุณภาพบรกิารทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการส่งมอบบรกิาร ทุกจุดทีม่กีารตดิต่อกบัลูกคา้ซึง่เป็น
โอกาสทีจ่ะมกีารสรา้งคุณภาพการบรกิารทีด่หีรอืไม่ดกีบัลูกคา้ไดใ้นระหว่างกระบวนการส่งมอบ
บรกิาร”และไดอ้ธบิายเพิม่เตมิในเรือ่งของคุณภาพการบรกิารไวว้่า 
        “คุณภาพการบรกิาร” หมายถงึ การเปรยีบเทยีบระหว่างบรกิารทีค่าดหวงักบับรกิารทีร่บัรู้
ในมมุมองของลกูคา้”โดยการเปรยีบเทยีบดงักล่าวจะเกดิผลลพัธ ์3 กรณ ีไดแ้ก่  
        (1) หากบรกิารทีไ่ดร้บัรูเ้หนือกว่าบรกิารทีค่าดหวงับรกิารนัน้ๆ จดัว่ามคีุณภาพยอดเยีย่ม 
ซึง่จะท าใหล้กูคา้พงึพอใจและประหลาดใจ  
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(2) หากบริการที่รบัรู้ด้อยกว่าบริการที่คาดหวัง คุณภาพการบรกิารจะจดัอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรบัได 
        (3) หากบรกิารที่รบัรูต้รงกบับรกิารที่คาดหวงับรกิารนัน้ๆจดัว่ามคีุณภาพจะอยู่ในระดบั
น่าพงึพอใจ 
        นอกจากนี้ผู้ศึกษามกีารหาความหมายในเรื่องของคุณภาพเพิ่มเติม โดยศึกษาดูจาก
แนวคดิและทฤษฏทีีส่ามารถน ามาปรบัใช้และเชื่อถอืได้จรงิ โดย (อรจนัทร ์ศริโิชติ , 2556 : 
248) ไดเ้ขยีนสรปุและใหค้วามหมายเอาไวว้่า 
         “คุณภาพ หมายถงึ คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละหรอืบรกิารที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ธุรกจิตอ้งส่งมอบคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละหรอืบรกิารที่
ตรงหรอืเหนือความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และซื้อหรอืซื้อซ ้า 
(Kotler and Keller , 2006 : 138) คุณภาพบรกิารเป็นทศันคตทิีเ่กดิจากการประเมนิผลการ
ด าเนินงานระยะยาวของบรษิทัในภาพรวม (Hoffman and Bateson , 2006: 333) เป็นความ
สอดคลอ้งของความตอ้งการของลกูคา้หลงัจากไดร้บับรกิารไปแลว้” 
        อรจนัทร ์ศริโิชต ิ (2556  : 248) ไดน้ าแนวคดิของพาราสุมนัและคณะทีไ่ดท้ าการวจิยัใน
องคป์ระกอบคุณภาพบรกิาร มารวบรวมและสรปุไวว้่า ลูกคา้จะรบัรูถ้งึคุณภาพการบรกิารใน 10 
มติ ิไดแ้ก่ 
        1.ความเป็นรูปธรรม หมายถึง ส่วนที่สมัผสัได้และรบัรู้ได้ทางกายภาพของปจัจยัการ
บรกิาร 
        2.ความเชื่อถอื หมายถงึ ความเชื่อถอืไดใ้นคุณลกัษณะหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร 
        3.การตอบสนอง หมายถงึ การตอบสนองต่อความตอ้งการหรอืความรูส้กึของลกูคา้ 
        4.ความสามารถ หมายถึง ความสามารถและสมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู ้
ถูกตอ้งเหมาะสม และมคีวามเชีย่วชาญ 
        5.ความมมีารยาท หมายถงึ ความสุภาพ เคารพนบนอบ ความอ่อนน้อม ใหเ้กยีรตแิละมี
มารยาททีด่ขีองการบรกิาร 
        6.ความไวว้างใจได ้หมายถงึ ความมเีครดติของผูใ้หบ้รกิาร 
        7.ความปลอดภยั หมายถึง ความมัน่คงปลอดภยั อบอุ่นสบายใจของลูกค้าในขณะที่ใช้
บรกิาร 
        8.การเขา้ถงึ หมายถงึ การใชบ้รกิารไดอ้ยา่งไมยุ่ง่ยาก 
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        9.การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถและความสมบูรณ์ในการสื่อความหมาย และ
ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ท าให้ลูกค้าทราบ เข้าใจ และได้รบัค าตอบในข้อสงสยั หรอืความไม่
เขา้ใจต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
        10.ความเขา้ใจลกูคา้ หมายถงึ การเอาใจลกูคา้มาใส่ใจตน เขา้ใจลกูคา้เป็นอยา่งด ี
        จากนัน้ อรจนัทร ์ศริโิชต ิ(2556  : 248) ไดน้ าแนวคดิทีพ่าราสุมนัและคณะไดท้ าการวจิยั
ในครัง้ใหมม่าสรปุใหเ้ขา้ใจงา่ยอกี โดยเรยีกองคป์ระกอบนี้ว่า PATER ดงันี้ 
        1.ความน่าเชื่อถอื หมายถงึ ความสามารถในการให้บรกิารตามทีส่ญัญาไวต้รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ ไม่มคีวามผดิพลาด ถูกตอ้งเทีย่งตรง ท าใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึว่าพึง่พาได้ 
        2.ความมัน่ใจ หมายถึง ผู้ให้บรกิารมคีวามรู้ และมอีธัยาศยัที่ด ีสุภาพอ่อนน้อมในการ
ใหบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารสามารถท าใหล้กูคา้เกดิความเชื่อถอื และรูส้กึมัน่ใจได้ 
        3.ความเป็นรปูธรรม หมายถงึ สถานทีท่ีใ่หบ้รกิารทีม่กีารอ านวยความสะดวด มเีครื่องมอื 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารครบครนั บุคลกิของผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสื่อสาร 
        4.ความดแูลเอาใจใส่ หมายถงึผูใ้หบ้รกิารปฏบิตังิานโดยค านึงถงึจติใจของลูกคา้แต่ละคน 
และใหบ้รกิารโดยค านึงความแตกต่างตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 
        5.การตอบสนอง หมายถงึ การที่ผู้ให้บรกิารมคีวามพรอ้มและเต็มใจให้บรกิาร สามารถ
ตอบนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัท ี
        เมื่อมคีวามรู้และเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบคุณภาพบรกิารแล้ว ผู้ศึกษาจงึศึกษา
เพิม่เติมในเรื่องของช่องว่างพฤติกรรมผู้บรโิภคกับการบรกิารด้วยเพื่อให้สามารถปิดช่องว่า
เหล่านัน้ไดห้ากช่องว่างทีเ่กดิขึน้เหล่าน้ีตรงกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในงานวจิยั โดย (ฉัตยาพร เสมอ
ใจ , 2550 : 220-221) ไดเ้ขยีนไว้ว่า ช่องว่างระหว่างพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการบรกิารทีอ่าจ
เกดิขึน้ ไดแ้ก่ 
        ช่องว่างที่ 1 การคาดเดาความคาดหวงัของผู้บรโิภค เป็นช่องว่างที่เกิดจากความ
ผดิพลาดในการประเมนิความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการบรกิาร ซึง่มคีวามแตกต่างจากสิง่
ทีธุ่รกจิคดิว่าผูบ้รโิภคคาดหวงัจะไดร้บัจากการบรกิาร (Company Perceptions of Customer 
Expectation) และมกัเป็นในแนวทางตรงกนัขา้มคอื ผู้บรโิภคคาดหวงัสูงกว่าในสิง่ที่ได้รบัจาก
การบรกิาร ซึง่ก่อใหเ้กดิความไม่ประทบัใจ 
        ช่องว่างดงักล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจไม่มกีารท าวจิยัตลาด ธุรกิจขาดการสื่อสารกับ
ผู้บรโิภค ธุรกิจไม่มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัผู้บรโิภค และธุรกจิไม่มกีารจดัล าดบัขัน้ตอนของการ
จดัล าดบัขัน้ตอนของการจดัการที่ดี การแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างการบรกิารกับ
พฤตกิรรมผู้บรโิภค สามารถแก้ไขได้โดยธุรกจิควรให้ความส าคญักบัการวจิยัตลาด และมกีาร
จดัล าดบัขัน้ตอนของการจดัการทีด่ ี
        ช่องว่างที ่2 การก าหนดมาตรฐานบรกิารไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการรบัรูข้องธุรกจิทีม่ต่ีอ
ความคาดหวงัของผู้บรโิภค เป็นช่องว่างที่เกดิระหว่างมาตรฐานและการออกแบบงานบรกิาร
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ส าหรบัผูบ้รโิภค (Customer-dive Service Design and Standard) กบัการบรกิารทีธุ่รกจิคดิว่า
ผู้บรโิภคคาดหวงัไว้ (Company Perceptions of Customer Expectation) เนื่องจากการ
ออกแบบงานบริการไม่ดี ธุรกิจขาดการพิจารณาถึงศักยภาพของตนเองว่าเป็นอย่างไร ผู้
ใหบ้รกิารมศีกัยภาพระดบัใด ซึ่งเป็นต้นเหตุให้การบรกิารเกดิความผดิพลาด สามารถแก้ไขได้
โดยการอุทิศตนของผู้บริหารของธุรกิจและร่วมมือของพนักงานต่อคุณภาพบริการ ในการ
ก าหนดเป้าหมายของธุรกจิ การก าหนดมาตรฐานของงาน และการรบัรูค้วามสามารถที่แท้จรงิ
ของการบรกิารแก่ผูบ้รโิภคของธุรกจิ 
        ช่องว่างที ่3 การใหบ้รกิารไมต่รงกบัมาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้เป็นช่องว่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างการส่ง
มอบบรกิาร (Service Delivery) กบัมาตรฐานและการออกแบบงานบรกิารส าหรบัผู้บรโิภค 
(Customer-dive Service Design and Standard) โดยเกดิจากความบกพร่องของนโยบายดา้น
บุคลากร ความล้มเหลวของการส่งมอบบรกิารที่ไม่สามารรถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคการแก้ไขเพื่อไม่ใหเ้กดิช่องว่างดงักล่าวสามารถท าได้โดยการจา้งบุคลากรทีเ่หมาะสม
กบังานบรกิารท าการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรอย่างเสมอ รกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพไว ้และ
เน้นการท างานเป็นทมี 
        ช่องว่างที่ 4 การใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จรงิไม่สอดคลอ้งกบัการสื่อสารทางการตลาดทีเ่สนอ
ออกไป เป็นช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิาร (Service Delivery) และการตดิต่อสื่อสารกบั
ผูบ้รโิภค (External Communication to Customer) โดยเกดิจากการขาดการตดิต่อสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณการ (IMC) หรอือาจเกดิจากฝ่ายบรกิารและการตดิต่อสื่อสารกบัผู้บรโิภค 
บางครัง้อาจมกีารสื่อสารหรอืโฆษณาเกนิจรงิ หรอืการสื่อสารไมเ่พยีงพอและไมช่ดัเจน 
        ซึง่ธุรกจิสามารถแก้ไขเพื่อไม่ใหเ้กดิช่องว่างดงักล่าวไดโ้ดยใชก้ารสื่อสาร การโฆษณาใน
การบรกิารธุรกจิสามารถท าไดจ้รงิ ควรจะแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบถงึการบรกิารทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั
จากการใชบ้รกิารและควรมกีารจดัการระบบภายในธุรกจิใหด้สีมบรูณ์ 
        ช่องว่างที ่5 สิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงักบัการบรกิารทีไ่ดร้บั เป็นช่องว่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างสิง่
ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงั (Expected Service)และการบรกิารทีผู่บ้รโิภคไดร้บั (Perceived Service) 
ธุรกจิจะตอบสนองความต้องการทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัใหเ้ป็นการบรกิารทีผู่บ้รโิภคไดร้บั โดยการ
ท าวจิยัการตลาด มกีารสร้างความสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่องกบัผู้บรโิภค ท าให้ผู้บรโิภคพงึพอใจ 
และท าการผกูขาดผูบ้รโิภคโดยการบรกิารทีม่คีุณภาพ 
        จากการศกึษาผู้ศกึษาสามารถสรุปไดว้่าคุณภาพบรกิารในความรบัรูข้องลูกค้าขึน้อยู่กบั
ขนาดและทศิทางของทัง้หมด 5 ช่องว่างนี้ และผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาเพิม่เตมิและพบว่า พารา
สุรามนัและคณะ ไดส้รา้งเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพการบรกิาร เรยีกว่า SERVQUAL ขึน้มา โดย 
(อรจนัทร ์ศริโิชต ิ, 2556  : 256-259) ไดน้ ามาสรปุไวด้งันี้  
        1.ความเป็นธรรมของการบริการ หมายถึงลักษณะของสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพที่สามารถจบัต้องได้ เช่น เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ให้บรกิาร พนักงานบรกิารและสิง่
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อ านวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากการบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้การประเมนิจงึต้องประเมนิ
จากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่มตีวัตน ซึ่งอยู่รอบๆการใหบ้รกิารโดยการประเมนิจะเน้น 2 
ส่วน คอื (1) เน้นทีอุ่ปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกทางวตัถุ (2) เน้นทีพ่นักงานและวสัดุ
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยประเด็นที่ใช้ในการประเมินหรือข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
องคป์ระกอบคุณภาพบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารไดแ้ก่  
        1) บรษิทัมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยั 
        2) ลกูคา้สามารถสงัเกตเหน็สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆของบรษิทัไดง้า่ย 
        3) พนกังานของบรษิทัมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย 
        4) สิง่อ านวยความสะดวกทีม่นีัน้สอดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษิทั 
        2.ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการให้บรกิารได้ตามที่ได้ให้
สญัญาไวก้บัลกูคา้อยา่งน่าเชื่อถอื ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ โดยประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิหรอืขอ้
ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร
ไดแ้ก่ 
        1) บรษิทัไดใ้หบ้รกิารตามทีส่ญัญาไว ้
        2) เมือ่ลกูคา้มปีญัหา บรษิทัแสดงออกถงึความจรงิใจในการแกไ้ขปญัหานัน้ 
        3) บรษิทัใหก้ารบรกิารทีถู่กตอ้งเหมาะสม ตัง้แต่การใหบ้รกิารในครัง้แรก 
        4) บรษิทัไดใ้หบ้รกิารตรงตามเวลาทีไ่ดส้ญัญาไว้ 
        5) บรษิทัไมม่ปีระวตัใินเรือ่งความผดิพลาดในการใหบ้รกิาร 
        3.การตอบสนองต่อลูกคา้ หมายถงึ ความมุ่งมัน่เตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ การใหบ้รกิาร
อย่างรวดเร็ว ฉับไว โดยประเด็นที่ใช้ในการประเมินองค์ประกอบคุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนองต่อลกูคา้ ไดแ้ก่ 
        1) พนกังานไดแ้จง้ลกูคา้ทราบว่าจะไดร้บับรกิารเมือ่ใด 
        2)พนกังานมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารลกูคา้ทนัท่วงท ี
        3) พนกังานเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลกูคา้ 
        4) พนกังานไมยุ่ง่เกนิไปทีจ่ะตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลกูคา้ 
        4.การให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ หมายถงึ การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ โดยการทีพ่นักงาน
บรกิารต้องมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และมสีมัมาคาราวะ สร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้า
ที่มาใช้บริการ โดยประเด็นที่ใช้ในการประเมินหรือข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
คุณภาพการบรกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ไดแ้ก่ 
        1) พนกังานใหบ้รกิารโดยแสดงออกใหล้กูคา้รูส้กึมัน่ใจในการไดร้บับรกิาร 
        2) ลกูคา้รูส้กึปลอดภยัเมือ่มาใชบ้รกิาร 
        3) พนกังานมมีารยาททีด่ต่ีอลกูคา้ทุกครัง้ทีม่าใชบ้รกิาร 
        4) พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะตอบค าถามของลกูคา้ 
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        5.การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ หมายถงึ การให้ความสนใจ ความเหน็อกเหน็ใจและใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้แต่ละคนซึง่มคีวามต้องการแตกต่างกนั โดยประเดน็ทีใ่ชใ้นการประเมนิหรอืขอ้ค าถาม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพบรกิารดา้นการดแูลเอาใจใส่ ไดแ้ก่ 
        1) บรษิทัใหค้วามเอาใจใส่แก่ลกูคา้เป็นรายบุคคล 
        2) บรษิทัเปิดใหบ้รกิารในเวลาทีส่ะดวกแก่การมาใชบ้รกิารของลกูคา้ 
        3) พนกังานของบรษิทัใหค้วามเอาใจใส่แก่ลกูคา้เป็นรายบุคคล 
        4) บรษิทัยดึหลกัความสนใจของลกูคา้เป็นหวัใจส าคญั 
        5) พนกังานเขา้ใจความตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจงของลกูคา้ 
        จากทีก่ล่าวไปทัง้หมดผูศ้กึษาจะไดน้ าเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 
ประการนี้ น ามาประยุกต์ใช้ในการวดัคุณภาพการบรกิารของตวัแทน เพื่อทีผู่ศ้กึษาจะไดท้ราบ
ถงึการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในมุมมองของลูกค้า และน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง
คุณภาพการบรกิารให้ตรงตามความต้องการกบัความคาดหวงัของลูกค้า และจะได้น าเกณฑ์
ทัง้หมด 5 เกณฑน์ี้ ซึง่โดยรวมเรยีกว่าเครื่องมอืที่ใช้วดัคุณภาพการบรกิาร SERVQUAL มา
เป็นขอ้ส าคญัในการจดัท าแบบสอบถามเพื่อจะได้ทราบถึงปญัหาและทศิทางการแก้ไขปญัหา
อยา่งแทจ้รงิ 
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer relationship management ) 
       จากแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารทีผู่ศ้กึษาไดศ้กึษาแลว้นัน้ จงึท าใหผู้ศ้กึษา
ต้องการที่จะศึกษาแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดัการลูกค้าสมัพนัธ์เพิม่เติมเพื่อที่จะได้น าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิกบัการท าวจิยัในครัง้นี้ เนื่องจากผูศ้กึษาคดิว่าการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์เป็นสิง่
ส าคญัในการทีจ่ะสามารถรกัษาลูกคา้เก่าเอาไว้ไดแ้ละสามารถเพิม่ก าไรและยอดขายใหเ้พิม่ขึน้
ได ้โดย(อรจนัทร ์ศริโิชต ิ, 2556 :227)ไดร้วบรวมความรูจ้ากหลายแหล่งและน ามาเขยีนสรุปไว้
ดงันี้ว่า“การจดัการลูกค้าสมัพนัธ์เป็นปรชัญาการท าธุรกิจที่เน้นที่เน้นกลยุทธ์การพฒันาและ
รกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เดมิมากกว่าลูกคา้ใหม่ และต้นทุนในการรกัษาลูกค้าเก่าจะต ่ากว่า
การออกไปหาลกูคา้ใหม ่แต่ทฤษฎกีารตลาดส่วนใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัการออกไปหาลูกคา้
ใหมม่ากกว่า” 
        จากนัน้ อรจนัทร ์ศริโิชต ิ (2556 : 228) ไดเ้ขยีนเพิม่เตมิอกีว่า “เป้าหมายของการตลาด
สมัพนัธ ์คอืการสรา้งและรกัษาลูกคา้เก่าที่มคีวามผูกผนัและสรา้งก าไรให้กบับรษิทั บรษิทัต้อง
ดงึดูด รกัษา และเพิ่มความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ขัน้ตอนแรกที่บรษิัทต้องท าคอืหาวธิทีี่จะดงึดูด
ลูกค้าให้มาเป็นลูกค้าประจ า และเมื่อความสมัพนัธ์เกดิขึน้อย่างด ีลูกค้าจะมคีวามภกัดแีละจะ
ช่วยดงึดูดลูกค้าใหม่ให้มาเป็นลูกคา้ประจ ากบัทางบรษิทัดว้ยการบอกต่อแบบปากต่อปาก เมื่อ
ลูกค้าถูกดงึดูดให้เข้ามาใช้สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ลูกค้าก็จะเริม่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิัทและ
พนักงาน และลูกคา้จะคงความสมัพนัธ์นี้ไว้ตราบเท่าที่ขาจะไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารที่มคีุณภาพ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/(Customer%20relationship%20management%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20CRM)
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และคุณค่า ในกรณแีบบน้ีจะเป็นเรื่องทีย่ากทีคู่่แข่งขนัจะเขา้มาแย่งชงิลูกคา้ไปหากลูกคา้รูส้กึว่า
บริษัทหรือพนักงานเข้าใจความต้องการของเขาและพยายามลงทุนปรับปรุงและพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่เีพื่อรกัษาความสมัพนัธอ์ยู่ตลอดขัน้ตอนสุดทา้ย แนวคดิในการเพิม่พูน
ลูกค้าเก่าเชื่อว่าลูกค้าทีจ่งรกัภกัดจีะซื้อสนิคา้และบรกิารจากทางบรษิทัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และเป็น
ลกูคา้ชัน้ดกีว่าลกูคา้ธรรมดาทัว่ไป ลกูคา้ทีจ่งรกัภกัดไีม่ใช่เพยีงจะเป็นฐานลูกคา้ทีม่ ัน่คงส าหรบั
บรษิทัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นตลาดเดมิมศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโตอกีดว้ย” 
        เมือ่กล่าวถงึเป้าหมายของการตลาดไวอ้ยา่งชดัเจน (อรจนัทร ์ศริโิชต ิ, 2556  : 229-231) 
ได้เขยีนเพิ่มเติมอีกว่า ประโยชน์ของการตลาดสมัพนัธ์ ลูกค้ากับบรษิัทนัน้จะได้ประโยชน์
ดว้ยกนัทัง้ 2 ฝา่ย ดงัต่อไปนี้ 
        ประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดร้บั 
        1.ประโยชน์จากความมัน่ใจ ประกอบด้วย ความไว้วางใจและมัน่ใจในผู้ให้บรกิาร ซึ่งจะ
ส่งผลใหเ้กดิความสบายใจที่รูว้่าอะไรทีเ่ขาสามารถคาดหวงัไดจ้ากบรษิทัหรอืพนักงานทีน่ี้ จาก
งานวจิยัดา้นการตลาดบรกิาร พบว่า ประโยชน์จากความมัน่ใจนัน้ส าคญัต่อลูกคา้มากทีสุ่ด โดย
ธรรมชาตขิองมนุษยส์่วนใหญ่จะพอใจทีม่าใชบ้รกิารในทีเ่ดมิๆมากกว่าใชบ้รกิารในสถานทีท่ีไ่ม่
เคยใช้มาก่อนโดยเฉพาะหากมกีารลงทุนในความสมัพนัธ์นัน้ไปแล้ว ลูกค้าจะคดิว่าจะต้องไป
ลงทนุเริม่ตน้ใชบ้รกิารกบัทีใ่หมเ่พิม่  
        2.ประโยชน์ด้านสงัคม ลูกค้าจะมคีวามรูส้กึคุ้นเคยและมคีวามสมัพนัธ์ที่ดต่ีอผู้ให้บรกิาร 
ณ จุดนี้เองจงึท าให้ลูกค้าน้อยคนที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บรกิารกับบรษิัทใหม่ แม้จะทราบดีว่า
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของคู่แขง่ขนัดกีว่า ดงันัน้ความสมัพนัธบ์ุคคลนัน้เป็นอกีขอ้ดอีกีอย่างหนึ่ง
ทีจ่ะช่วยดงึดใูหล้กูคา้มคีวามภกัดต่ีอบรษิทั แต่ถงึอยา่งไรกต็ามในทางกลบักนัหากพนักงานหรอื
ผูใ้หบ้รกิารลาออดจากงานกอ็าจส่งผลใหล้กูคา้เปลีย่นใจตามไปดว้ย 
3.ประโยชน์จากการดูแลเป็นพเิศษ ประกอบดว้ย การเสนอราคาพเิศษ ส่วนลด ขอ้ตกลงที่เป็น
สทิธิพเิศษที่ลูกค้าทัว่ไปจะไม่ได้รบั แต่ส าหรบัลูกค้าที่มคีวามภกัดีจะได้รบั เช่น การบรกิาร
พเิศษ ทีร่วดเรว็กว่า  
        เมื่อเราทราบถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ร ับแล้วนั ้น สิ่งหนึ่งที่ เราควรรู้และค านึงถึง
เช่นเดยีวกนัคอื ประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั 
        1.ลูกคา้จะเพิม่ปรมิาณในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารมากขึน้ อธบิายเพิม่เตมิได้ว่าลูกคา้ที่มี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอบรษิทัมกัจะจ่ายเงนิซือ้สนิค้าหรอืบรกิารเพิม่ขึน้ ลูกคา้รูจ้กัและพงึพอใจกบั
คุณภาพการบรกิารเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรกิารของคู่แข่งขนัและมแีนวโน้มทีจ่ะท าธุรกรรมต่างๆ
เพิม่มากขึน้กว่าเดมิดว้ย 
        2.บรษิัทมตี้นทุนต ่าลง เนื่องด้วยการออกไปพบลูกค้าใหม่ต้องใช้ต้นทุนในการบรหิาร
ความสมัพนัธ ์อาจรวมถงึค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการตลาดอื่นๆ และต้นทุนเวลาใน
การท าความรูจ้กักบัลูกค้าใหม่ หากมองในระยะสัน้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมากกว่ารายได้ทีไ่ด้รบั
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จากลุกค้าใหม่ แต่ต้นทุนการรกัษาความสมัพนัธ์จะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาที่ลูกค้าคงสรา้ง
ความสมัพนัธอ์ยูก่บับรษิทัยาวนานมากขึน้  
        3.การสื่อสารแบบปากต่อปาก ลูกค้าเก่าจะช่วยประชาสมัพนัธ์ให้กบัทางบรษิทัเกี่ยวกบั
เรือ่งของสนิคา้ทีด่กีารบรกิารทีม่คีุณภาพแบบปากต่อปาก โดยเฉพาะหากเมื่อสนิคา้หรอืบรกิาร
มคีวามซบัซอ้นและประเมนิคุณภาพยาก ลูกคา้เก่าทีม่คีวามพงพอใจและความภกัดต่ีอบรษิทัจะ
เป็นผู้ช่วยในการแนะน าในการใช้บรกิารให้กบัลูกค้าใหม่ที่ก าลงัตัดสินใจได้เป้นอย่างด ีและ
ปฏบิตัติวัเสมอืนพนักงานคนหนึ่งของบรษิทั การสื่อสารดงักล่าวจะเกดิประสทิธผิลมากกว่าการ
ทีบ่รษิทัเสยีเงนิไปท าโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่างๆ จงึจดัเป็นการลดต้นทุนในการหาและดงึดูด
ลกูคา้ใหม ่
        4.การรกัษาพนักงานเก่าของบรษิทั บรษิทัจะสามารถรกัษาพนักงานเก่าใหท้ างานอยู่กบั
บรษิัทได้ง่ายขึน้หากมฐีานลูกค้าที่มีคุณภาพการบรกิารต่อการบรกิารที่คงด ีพนักงานย่อมพงึ
พอใจในการท างานกับลูกค้าที่มคีวามสุขและจงรกัภกัดี พนักงานจะสนุกกับการท างานและ
สามารถใช้เวลาในการสนับสนุนสมัพนัธภาพมากกว่าที่จะต้องออกไปหาลูกค้าใหม่ ในทาง
กลับกันลูกค้าก็พึงพอใจมากขึ้นและมาใช้บริการบ่อยขึ้น เพราะพนักงานอยู่กับบรษิัทนาน 
คุณภาพการบรกิารกจ็ะพฒันาดขีึน้ ตน้ทุนทีเ่กดิจากพนักงานลดออกลดลงจงึเป็นอกีทางหนึ่งใน
การเพิม่ก าไรใหก้บับรษิทั 
        สิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะใชใ้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ คอื กลยุทธก์ารรกัษาลูกคา้
เดมิ (อรจนัทร ์ศริโิชต ิ, 2556  : 243-245) ไดร้วบรวมสิง่ทีเ่บอรร์ีแ่ละพาราสุมนั ไดท้ าการศกึษา
ไวม้าเรยีบเรยีงและเขยีนใหมไ่ดด้งัต่อไปนี้  
        ระดบัที่ 1 สรา้งขอ้ผูกพนัด้านการเงนิ การสรา้งขอ้ผูกพนัดา้นการเงนิเป็นวธิหีลกัที่ทาง
ธุรกิจบริการมกันิยมใช้เพื่อเป็นการผูกมัดลูกค้า เช่น บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ให้ลูกคา้สะสมแต้มจากการช าระเบี้ยประกนั 1,000 บาท สามารถสะสมคะแนนได ้1 
แตม้ และสามารถน ามาแลกของไดต้ามทีบ่รษิทัก าหนดไวใ้นแต่ละช่วงของการแลกของ  
        การสรา้งขอ้ผูกพนัทางการเงนิมจีุดอ่อน คอื คู่แข่งขนัสามารถลอกเลยีนแบบได้ง่ายและ
ไม่สามารถทีจ่ะสรา้งความผูกพนัในระยะยาวได้หากไม่มกีารวางแผนทีด่ ีการสรา้งความผูกพนั
ทางการเงนิที่ดนีัน้ต้องน าไปสู่การซือ้ซ ้าและเพิม่ปรมิาณการใช้บรกิารไม่ใช่เป็นเพยีงเครื่องมอื
ในการดงึดูดลูกค้าใหม่ๆ  เพราะหากไม่มกีารวางแผนที่ดแีล้วเมื่อสิ้นสุดโครงการลูกค้าก็จะ
เปลีย่นใจไปใชบ้รกิารกบัคู่แขง้ขนั 
        ระดบัที ่2 สรา้งขอ้ผูกพนัดา้นสงัคมดา้นนี้จะดกีว่าด้านการเงนิ โดยเน้นไปทีค่วามผูกพนั
ส่วนบุคคลระหว่างพนักงานบรกิารกบัลูกค้า การสร้างขอ้ผูกผนัทางสงัคมไม่ใช่เรื่องใหม่ของ
ธุรกจิ แต่ขอ้ผูกมดัทางสงัคมอย่างเดยีวอาจไม่สามารถผูกมดัลูกค้าไดย้่างถาวร แต่คู่แข่งขนัจะ
ลอกเลยีนแบบได้กว่าข้อผูกมดัทางด้านการเงนิมาก หากไม่มเีหตุผลที่มนี ้าหนักมากพอที่จะ
เปลี่ยนใจไปใช้บริการของคู่แข่งขัน ข้อผูกพันทาสังคมจะคอยสนับสุนนลูกค้าให้ยังคง
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ความสมัพนัธ์กับบรษิัทต่อไป หากบรษิัทใช้ข้อผูกมดัทางด้านการเงนิและข้อผูกมดัทางด้าน
สงัคมควบคู่กนัจะท าใหก้ารสรา้งความสมัพนัธม์ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
        ระดบัที่ 3 สรา้งขอ้ผูกพนัทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เป็นการน าเสนอบรกิารพเิศษทีส่รา้งขึน้มา
เฉพาะส าหรบัลกูคา้ส าคญัแต่ละรายของบรษิทั วธิกีาร 2 ประการ ทีท่างบรษิทัมกัจะน ามาใชค้อื
การปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้และการใกลช้ดิกบัลกูคา้ การรูจ้กัขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ และพฒันาบรกิารทีส่นองความต้องการลูกคา้รายบุคคลจะท าใหลู้กคา้มคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอบรษิทั ส่วนการปรบัใหเ้ขา้กบัความต้องการของลูกคา้ กค็อื การใช้กระบวนการที่
ยดืหยุ่นและโครงสร้างขององค์กรเพื่อผลติผลติภณัฑ์และการบรกิารที่ปรบัให้ตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
        ระดบัที ่4 สรา้งขอ้ผกูพนัดา้นโครงสรา้งเป็นการลงทุนรว่มกนัระหว่างลูกคา้กบัผูใ้หบ้รกิาร 
ซึง่เป็นขอ้ผูกพนัทีย่ากส าหรบัการเลยีนแบบของคู่แข่งขนั  เพราะเป็นการใหอุ้ปกรณ์พเิศษหรอื
อุปกรณ์สนับสนุนกับลูกค้าเพื่อใช้เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้ลุกค้าสามารถจดัท าการ
จ่ายเงนิ และระบบอื่นได้ด้วยตนเอง ข้อผูกพนัด้านนี้จะพฒันาได้ยากกว่าข้อผูกพนัด้านอื่นๆ 
เพราะจะท าใหล้กูคา้ไวว้างใจและยอมผูกความต้องการของตนเองเขา้กบัระบบคอมพวิเตอรข์อง
ผูใ้ชบ้รกิาร 
        จากแนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ผูศ้กึษาสามารถสรุปไดว้่า บรษิทั
หรือพนักงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพราะ
นอกเหนือจากประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รบัแล้ว บรษิัทจะได้รบัประโยชน์จากการจดัการลูกค้า
สมัพนัธ์ที่ดเีช่นเดยีวกนั ด้วยต้นทุนที่ต ่าลงและก าไรที่เพิม่มากขึ้นจากการที่ลูกค้ามสี่วนช่วย
โฆษณาประชาสมัพนัธก์ารขายและการทีล่กูคา้ซือ้และใชบ้รกิารมากขึน้ 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักลยทุธท์างการตลาด (Segmentation Targeting Positioning)  
        เมือ่ทราบถงึแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัการจดัการลูกคา้ไปทัง้หมด 3 แนวคดิและทฤษฎแีลว้
ผูศ้กึษาจงึเลง็เหน็ว่าเมื่อลูกค้าเป็นสิง่ทีส่ าคญัที่สุดที่ไม่ว่าบรษิทัหรอืธุรกจิรวมถงึพนักงานขาย
จะต้องเขา้ใจในมุมมองของลูกค้าแล้ว ดงันัน้ผู้ศึกษาคดิว่าจงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะท าการศึกษา
เรือ่งของกลยทุธท์างการตลาดเพิม่เตมิเพื่อใหเ้ขา้ใจกลยุทธท์างการตลาดเพิม่มากขึน้ และจะได้
น าความรูจ้ากทัง้มมุมองของลูกคา้และตลาดมาปรบัใชใ้นการแก้ไขปญัหาในการท าวจิยัในครัง้น้ี
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ตรงกับวตัถุประสงค์ในการท าวิจยั โดย(สุวมิล แม้นจรงิ 
:2552 ,111-118) ได้กล่าวว่า “ตลาด คอืกลุ่มของผูท้ีม่ศีกัยภาพในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทุก
วนันี้ธุรกจิต่างๆต้องตะหนักว่าไม่สามารถให้บรกิารแก่ผูซ้ือ้ในตลาดไดท้ัง้หมด เนื่องจากผูซ้ือ้มี
จ านวนมาก มีการกระจายอย่างกว้างขวาง และมีความหลากหลายในความต้องการและ
พฤติกรรมในการซื้อ ดงันัน้ธุรกิจต้องมกีารเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าไปสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด” 



26 

        การตลาดตามเป้าหมาย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
        1.การตลาดแบบมวลชน มุ่งเน้นในการผลติครัง้ละจ านวนมาก ท าการจดัจ าหน่ายและ
ส่งเสรมิการตลาดครัง้ละมากๆส าหรบัผลติภณัฑเ์พยีงแบบเดยีวหรอืน้อยแบบใหก้บัผูซ้ือ้ทัง้หมด 
        2.การตลาดตามเป้าหมาย จะมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย และเลือกท าการเลือก
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งหรอืหลายกลุ่ม แล้วจงึพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
ส่วนผสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
        ในปจัจุบนัธุรกิจต่างๆมกัจะเปลี่ยนมาเน้นที่ตลาดเป้าหมายกนัมากกว่า โดยการตลาด
ตามเป้าหมายนัน้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถหาโอกาสทางการตลาดได้ดกีว่า และผู้ขายสามารถ
พฒันาผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมายได ้รวมทัง้สามารถปรบัปรุงราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และส่งเสรมิการตลาดให้มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การตลาดเป้าหมายคอืการ
แบ่งกลุ่มตลาดออกเป็นกลุ่มย่อยๆแลว้จงึท าการเลอืกและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
นัน้ โดยการแบ่งการตลาดเป็นส่วนย่อยจ านวนมาก จะเรียกว่า การตลาดขนาดเล็กหรือ
การตลาดจลุภาค  
        ในการท าการตลาดเป้าหมายนัน้สามารถท าได ้3 ขัน้ตอนคอื 
        1.การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) คอื การแบ่งตลาดออกเป็นผู้ซื้อกลุ่ม
เฉพาะทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องของความต้องการ ลกัษณะ หรอืพฤตกิรรม ซึง่มคีวามต้องการหรอื
ส่วนประสมทางการตลาดแยกออกจากกันประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาดจะเป็นแนวคดิที่
มุ่งเน้นทีต่วัลูกคา้เป็นหลกั ซึง่ผูข้ายจะต้องหาความต้องการของลูกค้าใหเ้จอในแต่ละตลาดย่อย
เพื่อจะได้พฒันาส่วนผสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และการที่ผู้ขายท า
เช่นน้ีจะท าใหส้ามารถท างานในส่วนของการตลาดไดด้ ีและเป็นการหลกีเลีย่งคู่แข่งขนัรายใหญ่
ได ้
        ระดบัของการแบ่งส่วนตลาด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั 
        -การตลาดแบบแบ่งส่วน เป็นการแบ่งกลุ่มลกูคา้รายใหญ่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั  
        -การตลาดส่วนเลก็ เป็นการแบ่งกลุ่มลกูคา้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยๆกนัออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
        -การตลาดระดบัท้องถิ่น เป็นการตลาดที่ให้ความสนใจกบัการตลาดระดบัภูมภิาคหรอื
ระดบัทอ้งถิน่ โดยก าหนดความตอ้งการใหต้รงกบัลกูคา้ในแต่ละทอ้งถิน่ 
        -การตลาดส่วนบุคคล เป็นการตลาดทีมุ่ง่สู่ลกูคา้ทลีะคน  
        กระบวนการการแบ่งส่วนตลาด สามารถท าได ้3 ขัน้ตอน  
        -การส ารวจ เป็นการส ารวจหาขอ้มูลเพิม่เติมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกบั แรงจูงใจ ทศันคต ิ
เป็นตน้ มกัจะเป็นการสอบถามในเรือ่งต่างๆ 
        -การวเิคราะห์ เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจดัลุ่มของข้อมูลที่มลีกัษณะที่
แตกต่างกนัออกมากมาเป็นหมวดหมูไ่ด ้
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        -การก าหนดโครงร่าง เป็นการก าหนดโครงร่างของแต่ละกลุ่มที่จดัหมวดหมู่เอวไว้ และ
ก าหนดใหอ้ยูใ่นรปูแบบต่างๆทีเ่ด่นชดั 
        การแบ่งส่วนตลาดผูบ้รโิภคมเีกณฑใ์นการแบ่ง 4 เกณฑ ์
        -การแบ่งส่วนตามภูมศิาสตร์ เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามภูมภิาค ความหนาแน่นของ
ประชากร เป็นตน้ 
        -การประชากรศาสตร ์อาย ุเพศ อาชพี รายได ้เป็นตน้ 
        -จติวทิยา รปูแบบการด าเนินชวีติ บุคลกิ เป็นตน้ 
        -พฤตกิรรม โอกาสในการซือ้ การแสวงหาผลประโยชน์ สถานะของผูซ้ือ้ เป็นตน้ 
        ส่วนการแบ่งส่วนตลาดธุรกิจมเีกณฑ์ในการแบ่งที่ใช้หลายเกณฑ์เหมอืนกันกบัตลาด
ผู้บริโภค แต่จะแตกต่างกันตรงที่มีการขยายความกว้างกว่า เช่น ลักษณะทางประ 
ชากรศาสตรข์องตลาดธุรกจิ คอืการพจิารณาถงึประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดของธุรกจิ และ
ท าเลทีต่ ัง้ของโรงงาน เป็นตน้ 
        2.การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) เมื่อธุรกจิไดม้กีารแบ่งส่วนตลาดแล้ว
จะต้องมาท าการประเมนิผลส่วนต่างๆเหล่านี้และท าการตดัสินใจว่าจะเลอืกส่วนใด และจ านวน
เท่าใด มาเป็นตลาดเป้าหมายโดยการประเมนิผลส่วนตลาด จะตอ้งค านึงถงึ 2 ปจัจยั คอื   
        1)แรงจงูใจทัง้หมดของส่วนตลาด ซึง่ธุรกจิจะตอ้งพจิารณาถงึลกัษณะต่างๆของแต่ละส่วน
ตลาดว่ามีแรงจูงใจในเรื่องใดบ้าง เช่น ขนาด อัตราการเจริญเติบโตขอ งส่วนตลาด 
ความสามารถในการท าก าไร ตน้ทุนของการเขา้ถงึ ความเสีย่ง ความรนุแรงของการแข่งขนั เป็น
ตน้ 
        2) วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั ธุรกจิจะต้องพจิารณาถงึการลงทุนในแต่ละส่วน
ตลาดว่าสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และทรพัยากรหรอืไม่ถงึแม้ว่าบางส่วนตลาดจะมคีวามน่า
ดงึดดูใจสงูในเรือ่งของตลาดกต็าม 
        การเลอืกส่วนตลาด เป็นสิง่ทที าหลงัจากที่มกีารประเมนิผลส่วนตลาดที่แตกต่างกนัแล้ว 
โดยธุรกิจจะต้องมีการเลือกว่าจะเลือกส่วนตลาดใด หรือเลือกส่วนตลาดกี่ส่วนเป็นตลาด
เป้าหมายต่อไป การเลอืกส่วนตลาดจะประกอบดว้ย 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
        -การมุง่เน้นส่วนตลาด เป็นรปูแบบทีง่่ายทีสุ่ด คอืบรษิทัหรอืธุรกจิจะเลอืกเพยีงส่วนเดยีว 
คอืเสนอผลติภณัฑใ์หแ้ก่ตลาดเพยีงส่วนเดยีว 
        -การเชี่ยวชาญเฉพาะบางส่วนตลาด คอืบรษิทัหรอืธุรกจิจะเลอืกผลติภณัฑ์ให้กบัตลาด
เป็นแต่ละส่วน หรอืมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะบางส่วนตลาดเท่านัน้ 
        -การเชีย่วชาญเฉพาะผลติภณัฑ ์เป็นรปูแบบทีบ่รษิทัหรอืธุรกจิจะเน้นในผลติภณัฑเ์พยีง
ตวัเดยีว แต่จะเสนอใหก้บัทุกกกลุ่มเป้าหมาย 
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        -การเชีย่วชาญตลาด คอืบรษิทัหรอืธุรกจิจะเน้นให้บรกิารตลาดเพยีงกลุ่มเดยีวหรอืกลุ่ม
หนึ่งเท่านัน้ โดยเสนอผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการทีห่ลากหลายของกลุ่มจากตลาด
นัน้ 
        -การครอบคลุมทุกส่วนตลาด เป็นวธิหีนึ่งที่บรษิทัหรอืธุรกจิจะต้องพยายามเขา้ไปสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม 
        3.กลยุทธก์ารวางต าแหน่งผลติภณัฑ์ (Positioning Strategies) สามารถก าหนดกลยุทธ์
ของต าแหน่งผลติภณัฑไ์ดห้ลายวธิดีงัต่อไปนี้คอื  
        -คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นการก าหนดต าแหน่งโดยเอาคุณลักษณะเด่นของ
ผลติภณัฑม์าใช ้
        -ผลประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั จากผลติภณัฑท์ีผ่ลติออกมาใหต้รงกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภค 
        -โอกาสของการใช ้โดยพยายามใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสในการใชบ้่อยขึน้ 
        -กลุ่มของผูใ้ช ้มกีารเพิม่กลุ่มของผูบ้รโิภคในกลุ่มใหมเ่พิม่ขึน้ในผลติภณัฑใ์หม่ 
        -คู่แขง่ขนั อาจเป็นการวางต าแหน่งของผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัคู่แขง่ขนั 
        จากการทีผู่ศ้กึษาไดท้ าการศกึษาเรื่องกลยุทธท์างการตลาดเพิม่เตมิท าใหผู้ศ้กึษามคีวาม
เขา้ใจเพิม่มากขึน้ว่า ปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็นความต้องการซือ้
หรอืบรกิารต่างๆ อกีทัง้มคีวามซบัซอ้นต่างๆมากมาย จงึท าใหบ้รษิทัหรอืธุรกจิรวมถงึพนักงาน
ขายจะต้องหนัมาให้ความสนใจในการท าการตลาดเป้าหมายมากขึน้ ซึ่งจะต้องท าการเน้นการ
แบ่งกลุ่มตลาดเพื่อท าการเลอืกกลุ่มตลาด แลว้จะไดพ้ฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหเ้หมาะสมกบั
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการท าการตลาดตามเป้าหมายจะสามารถแบ่งไดต้าม 3 ขัน้ตอน ตามที่
ไดก้ล่าวมา คอื การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
        แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคจะเป็นสิ่งที่ช่วยยนืยนัว่าตวัแปรย่อยที่
น ามาใช้จากทฤษฏขีอง SERVQUALสามารถจะน ามาใช้ได้ในการท าวจิยัเพื่อการแบ่งกลุ่มโดย
ตัวแปรย่อยที่น ามาใช้คือ ความเป็นธรรมของการบริการ ,ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้,การ
ตอบสนองต่อลกูคา้,การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้,การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ พรอ้มทัง้คุณภาพการ
บรกิารของลูกค้าและการจดัการลูกค้าสมัพนัธ์ แต่ก่อนที่จะสามารถรู้ว่าทฤษฏนีี้จะน ามาใช้ได้
จรงิหรอืไมน่ัน้ ผูศ้กึษาจ าเป็นตอ้งทราบถงึความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคก่อน  
        ซึง่ นธกฤต วนัต๊ะเมลล์ (2555 : 86) ได้ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวด้งันี้
“พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหไ้ดม้า 
ซึง่การบรโิภคจากสนิคา้และบรกิาร ทีร่วมถงึพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทางร่างกายและกระบวนการ
ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของผูบ้รโิภคดว้ย 
        นอกเหนือจากความหมายทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้วต้นแลว้ (นธกฤต วนัต๊ะเมลล์ : 2555 , 87-
100) ยงัไดข้ยายความเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวต้ามหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี้ 
        ปจัจยัภายในทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
        1.แรงจงูใจ หมายถงึ พลงัผลกัดนัภายในบุคคล ซึง่เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของบุคลนัน้
แรงจงูใจจะเกดิขึน้จากความตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง  
        2.การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการที่แต่ละบุคคลจะท าการคดัเลอืก จดัระเบยีบ และแปล
ความหมายสิง่เรา้ออกมาเป็นความหมายต่อบุคคลนัน้ อามลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปของแต่
ละบุคคล  
        3.การเรยีนรู ้หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมของบุคคลอยา่งถาวรอนัเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ในอดตีทีผ่่านมา 
        ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค 
        1.วฒันธรรม เป็นผลรวมของทุกสิง่ทุกอย่างที่เกิดขึน้ในสงัคม โดยสามารถแลกเปลี่ยน 
เรยีนรู ้และถ่ายทอดระหว่างสมาชกิในสงัคมได้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู ้ความเชื่อ ความสามารถ 
แนวคดิ ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นแลว้แต่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของสมาชกิในสงัคม 
        2.ชนชัน้ทางสงัคม เป็นการแบ่งสงัคมออกเป็นระดบัชัน้ต่างๆซึง่จะเรยีงล าดบัจากต ่าไปหา
สงู โดยทัว่ไปมกัใชเ้กณฑ ์รายได ้อาชพี และการศกึษาเป็นตวัแบ่ง  
        3.กลุ่มอ้างอิง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมของบุคคลอื่น ทัง้นี้สามารถขยายความไดว้่าเมื่อคนเราไดเ้ขา้ร่วมในกลุ่มแลว้ กจ็ะเริม่
มพีฤตกิรรมและการปฏบิตัทิีเ่หมอืนกนัจนกลายเป็นบรรทดัฐานเดยีวกนั  
        4.ครอบครวั นบัว่ามอีทิธพิลมากต่อผูบ้รโิภค โดยเขา้มามบีทบาทในเรือ่งของการตดัสนิใจ 
ความเชื่อ ทศันคต ิและพฤตกิรรมต่างๆของผูบ้รโิภค  
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        หลงัจากที่ได้รูป้จัจยัภายในและภายนอกที่มอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคแล้ว สิง่ที่ผู้ศกึษาคดิว่า
เป็นสิ่งส าคัญที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแปรย่อยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเป้นอย่างมากคือ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เพราะในกระบวนการนี้จะชี้ใหเ้หน็ถงึว่าสามารถน าวจิยั
เรื่องนี้มาใชใ้นกรอบแนวคดิของการแบ่งกลุ่มได้โดย (นธกฤต วนัต๊ะเมลล์ : 2555 ,119-123) 
กล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไวด้งัต่อไปนี้ 
        กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
       1.การตระหนักถึงปญัหา ผู้บรโิภคต้องตระหนักถึงปญัหาหรอืความต้องการ โดยความ
ตอ้งการนี้สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากสิง่กระตุน้ทัง้ภายในและภายนอก สิง่กระตุ้นภายในจะเป็นความ
ต้องการทางธรรมชาตขิองมนุษย ์ส่วนสิง่กระตุ้นภายนอก ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการ
ขาย หรอืโปรแกรมทางการตลาดต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของผูบ้รโิภค ส่วนการตระหนักถงึ
ปญัหาจะเกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคเหน็ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เป็นอยู่ของตนกบัสภาวะทีต่น
ปรารถนา  
        2.การแสวงหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภครู้ถึงความต้องการของตนเองแล้ว  ขัน้ตอนต่อมา
ผู้บรโิภคจะค้นหาข้อมูล ซึ่งจะเริม่จากการค้นหาข้อมูลภายใน นัน้คอื ข้อมูลจากความทรงจ า
ระยะยาว ในสนิค้าและบรกิารที่มาจากประสบการณ์ในอดตี ซึ่งถ้าขอ้มูลเหล่านัน้มเีพยีงพอแล
ผู้บริโภคจะไม่แสวงหาข้อมูลจากภายนอก ซึ่งได้แก่ การค้นหาข้อมูลสินค้าจากโฆษณา 
พนกังานขาย หรอืสอบถามจากบุคคลรอบขา้ง  
        3.การประเมินทางเลือก ในขัน้ต่อมาผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือก กล่าวคือ 
หลงัจากที่ผู้บรโิภคได้ขอ้มูลมาแล้ว ผู้บรโิภคจะท าการประเมนิทางเลอืกจากพื้นฐานความเชื่อ
และความรูท้ีผู่้บรโิภคมต่ีอสนิค้า เพื่อเลอืกทางเลอืกทีเ่หน็ว่ามคีวามเหมาะสม โดยจะพจิารณา
จากคุณสมบัติต่างๆของแต่ละสินค้า โดยผู้บริโภคจะประเมินตราสินค้าที่ผู้บริโภคเห็นถึง
ความส าคญัมากทีสุ่ดและตรงกบัความตอ้งการของตนมากทีสุ่ด  
        4.การตดัสนิใจซือ้  เมื่อผูบ้รโิภคท าการประเมนิตวัเลอืกต่างๆ แลว้ผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจ
เลือกสนิค้าที่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งจะน าไปสู่ความตัง้ใจซื้อและการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด  
ความตัง้ใจซื้อเป็นองค์ประกอบด้านพฤตกิรรมของทศัคต ิที่สามารถท านายพฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ไดด้กีว่าความเชื่อและความรูส้กึ  
        5.พฤติกรรมหลังการซื้อ คือหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้านั ้นแล้ว ผู้บริโภคจะมี
ประสบการณ์จากการใช้สนิค้านัน้ โดยผู้บรโิภคจะประเมนิสนิค้านัน้ว่าสามารถที่จะตอบสนอง
ความคาดหวงัทีผู่บ้รโิภคต้องการไดห้รอืไม่ ซึง่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ในครัง้ต่อไป ถ้าหาก
ผู้บรโิภคมคีุณภาพการบรกิารในตราสนิค้านัน้ ก็มแีนวโน้มสูงที่ผู้บรโิภคจะซื้อสนิค้านัน้ซ ้าอีก
ครัง้หนึ่งและบอกต่อ ในทางตรงกนัขา้มหากสนิคา้นัน้ไมส่ามารถตอบสนองความคาดหวงัและไม่
สามารถสร้างคุณภาพการบรกิารแก่ผู้บรโิภคได้ แนวโน้มในการซื้อครัง้ต่อไปก็จะน้อยลงและ
ผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นไปซือ้กบัคู่แขง่ขนั 
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        จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคจะมี
พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ไดจ้ากความตอ้งการอยากจะม ีอยากจะได ้และสะทอ้นออกมาใหเ้ป็น
พฤตกิรรมเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้และบรกิารนัน้ๆ แต่ก่อนทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้หรอืบรกิารจะ
ได้รบัอิทธพิลมาจากทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ก่อนจะมาถึงซึ่งกระบวนการในการ
ตดัสนิใจซื้อ และเมื่อซื้อแล้วผูบ้รโิภคกจ็ะวดัระดบัความคาดหวงัจากสนิคา้และบรกิารอกีว่าพงึ
พอใจหรอืไม่ หากพงึพอใจกจ็ะเกดิการซือ้ซ ้า บอกต่อ แต่ถ้าหากไม่พงึพอใจกจ็ะยุตกิารซือ้หรอื
มองสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไปในแงล่บ 
        และจากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคสามารถยนืยนัไดว้่าตวั
แปรย่อยจากทฤษฎีของ SERVQUALคือ ความเป็นธรรมของการบริการ ,ความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจได,้การตอบสนองต่อลกูคา้,การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้,การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ พรอ้ม
ทัง้คุณภาพการบรกิารและการการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์สามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิกบัการท าวจิยัใน
กรอบของการแบ่งกลุ่ม เนื่องจากกรอบวจิยัในการแบ่งกลุ่มระบุว่า “จะจดัให้กลุ่มที่มลีกัษณะ
ขอ้มลูโดยรวมใกล้เคยีงกนัอยู่กลุ่มเดยีวกนัและจะจดักลุ่มทีม่ลีกัษณะขอ้มลูโดยรวมแตกต่างกนั
ออกไปจะถูกแยกไปอยูด่ว้ยกนั” ดงันัน้หากน าแนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมา
ใชเ้ป็นการแบ่งกลุ่มของประชากรควบกบัการน าตวัแประย่อยมาใชใ้นการแบ่งกลุ่มประชากร จงึ
สามารถที่จะท าได้จากแบบสอบถามที่จะท าขึ้นและจากการท าแบบสอบถามจะท าให้เห็นถึง
ความแตกต่างในแต่ละตวัแปรยอ่ยเหล่านัน้ได ้
 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี 
        จากแนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคจงึสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว่าเมื่อลูกคา้ซื้อ
สนิค้าหรอืบรกิารแล้วเกิดคุณภาพการบรกิารจะส่งผลให้ลูกค้าซื้อซ ้าและบอกต่อ ผู้ศึกษาจงึ
มองเห็นว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถงึความภกัดทีี่ลูกค้ามต่ีอสนิค้าและ
บรกิาร จงึท าการศกึษาเพิม่เตมิเพื่อจะไดเ้ขา้ใจใหม้ากขึน้เกี่ยวกบัเรือ่งของความภกัดต่ีอไป 

เลอลกัษณ์ ศรธีวชั (2554 :7-10) ไดก้ล่าวไวว้่า “ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ หมายถงึ การ
ทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้หนึ่งไม่ว่าจะเกดิจากความเชื่อมัน่ การนึกถงึหรอืตรงกบัใจ
ของผูบ้รโิภค และเกดิการซือ้ซ ้าต่อมา ซึง่สามารถใหค้วามหมายไดท้ัง้เชงิทศันคตใินการซือ้และ
เชงิพฤตกิรรม” 
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การวดัความภกัดีต่อตราสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี 
 1.แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินค้าจากพฤติกรรมการซ้ือซ ้า (Behavioral 
Brand Loyolty) การวดัความภกัดต่ีอตราสนิค้าจากพฤตกิรรมการที่ลูกค้าซื้อซ ้า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคดิ (Jacoby and Chestnut , 1998 : 150) 
 1) แนวคดิเรื่องการแบ่งสดัส่วนการซื้อ ได้มนีักวชิาการหลายท่านไดเ้สนอรูปแบบการ
วดั เช่น ใชจ้ านวนความถีข่องการซือ้ตราสนิคา้และน าผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัจ านวนครัง้ทีซ่ือ้
สนิคา้ทัง้หมด ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะออกมาในรปูแบบของอตัราส่วนรอ้ยละ  

2) การวดัความภกัดต่ีอตราสนิค้า โดยใช้พฤติกรรมการซื้อ คอื การวดัโดยล าดบัของ
การซื้อ เช่น การวดัในรปูแบบนี้มกีารศกึษาถงึความต่อเนื่อง ทีลู่กค้าเลอืกซือ้ระหว่าง 2 ตรา
สนิคา้ เช่น ตราสนิคา้ A และ B ลูกค้ามพีฤตกิรรมการซือ้ AAABAA และ ABABAB แสดงว่า
แบบแรกลกูคา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้มากกว่าแบบหลงั 
 2.แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินค้าจากทศันคติต่อตราสินค้า (Attitudinal 
Brand Loyalty) เป็นแนวคดิการวดัโดยใช้พฤติกรรม ซึ่งจะสามารถวดัได้อย่างแน่ชดั และ
สามารถท านายในการซือ้ครัง้ต่อไปได ้เช่น การตัง้ค าถามใหลู้กคา้จดัอนัดบัความชื่นชอบใหก้บั
ตราสนิคา้ ว่าตราสนิคา้ใดทีช่อบมากทีสุ่ด (Sheth and others , 1999 : 153) 
 3.แนวคิดการวดัความภกัดีต่อตราสินค้าจากพฤติกรรมและทัศนคติต่อตรา
สินค้า (Combined Behavioral and Attitudinal Brand Loyalty) นักวชิาการไดใ้หแ้นวคดิการ
วดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ แบ่งออกเป็น 2 ประการ ดงันี้ (Aaker ,1991 : 147) 
 1) การวดัเชงิทศันคต ิ(Attitudinal Brand Loyalty) จะเป็นการวดัความภกัดต่ีอตรา
สนิค้าทางด้านของอารมณ์และความรู้สกึ ซึ่งลูกค้าจะแสดงถึงความต้องการในคุณภาพการ
บรกิารทีม่อีารมณ์และความรูส้กึมาเกีย่วขอ้ง ซึง่จะประกอบดว้ย 4 ประการ ดงันี้ 
  1.1 ต้นทุนในการเปลีย่นแปลงตราสนิคา้ (Switching Cost) เป็นการวดัทีท่ าให้
ทราบถงึพืน้ฐานของความภกัดต่ีอตราสนิค้าได ้เนื่องจากหากเป็นการลงทุนทีสู่งและเกดิความ
เสีย่งส าหรบัลกูคา้ ถา้ตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงตราสนิคา้ ลกูคา้อาจเกดิการลงัเลถงึความเสีย่งที่
จะพบสนิคา้ทีม่คีุณภาพทีด่อ้ยกว่า 
  1.2 การวดัความพงึพอใจ (Measuring Satisfaction) เป็นสิง่ทีส่ าคญัอกีอย่าง
หนึ่ง ซึง่เปรยีบเสมอืนกุญแจทีส่ าคญัในทุกๆระดบัของความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ในขณะเดยีวกนั
นัน้อาจพบความไมพ่งึพอใจของลกูคา้ทีส่ามารถน าไปสู่การเปลีย่นไปใชต้ราสนิคา้อื่นได้ 
  1.3 ความชอบในตราสนิคา้ (Liking of  the Brand) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ที่
ลกูคา้ชื่นชอบตราสนิคา้ ถอืว่าตราสนิคา้เปรยีบเสมอืนเพื่อน มคีวามคุน้เคย ลูกคา้ทีม่ทีศันคตใิน
เชงิบวกต่อตราสนิคา้เดยีวจะท าการต่อตา้นตราสนิคา้ของคู่แขง่ขนั เนื่องจากว่าทศันคตเิป็นเรื่อง
ของอารมณ์และความรูส้กึมากกว่า การทีลู่กคา้จะมองถงึคุณสมบตัแิละขอ้ดขีองสนิคา้ โดยระดบั
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ความชื่นชอบนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ความชื่นชอบ,ความเคารพ,มติรภาพ จนน าไปสู่ความ
ไวว้างใจ ในตราสนิคา้นัน้ 
  1.4 ความภกัดต่ีอตราสนิค้าคอืความผูกพนั (Commitment)ซึ่งเป็นสิง่ทีแ่สดง
ดา้นความรูส้กึและดา้นจติใจทีม่ต่ีอสนิคา้ ซึง่ลกูคา้อาจมคีวามรกัและมคีวามเชื่อต่อตราสนิคา้นัน้
สงูมาก 

2) การวดัเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Measurement) ซึง่เป็นวธิใีนการวดัโดยตรงใน
เรือ่งของความภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมทีเ่ป็นนิสยัส่วนตวัของลูกคา้ นัน้
คอื การพจิารณารูปแบบการซื้อจรงิอาจใช้วธิกีารวดัอตัราการซื้อซ ้า เป็นการวดัเปอรเ์ซน็ของ
การซื้อ หรอืการบอกต่อของลูกค้า ซึ่งลูกค้าอาจมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้าแตกต่างกนัไป โดย
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัจ านวนสนิคา้ของคู่แขง่ขนั และธรรมชาตขิองสนิคา้ดว้ย 
        ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลกูค้านัน้มีดงัน้ี 
        1) ความภกัดขีองลูกคา้จะเกดิขึน้ภายหลงัจากทีลู่กคา้ไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงัหลงัการใชต้รา
สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้ โดยลูกคา้จะท าการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดร้บัทัง้ก่อนและหลงัการใช้
จะเกดิขึน้มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัการคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนดงันัน้พนักงานควรพยายามที่
จะท าใหลู้กคา้มคีวามภกัดสีูงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดเ้นื่องจากจะส่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอ
ตราสนิคา้หรอืบรกิารในระยาว 
        2) ความเชื่อถอืและความไวว้างใจส าหรบัพนักงานต้องมคีวามจรงิใจตรงไปตรงมาและมี
ความรบัผดิชอบต่อค าพูดที่มต่ีอลูกค้าพนักงานขายที่ดตี้องสรา้งความไวใ้จกบัลูกคา้และจะต้อง
รกัษาและซื่อสตัยต่์อค าพดูของตนเองรวมถงึยดึมัน่ในค าสญัญาทีม่ต่ีอลกูคา้ใหไ้ด ้
        3) ความเชื่อมโยงผูกพนักบัอารมณ์จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมื่อลูกคา้ได้มกีารตดิต่ออย่างเป็น
ประจ ากบับรษิทัหรอืองค์กรที่ท าให้ลูกค้ามคีวามชื่นชอบต่อองคก์รซึง่จะเกดิจากประโยชน์ของ
ตวัสนิค้าหรอืบรกิารทีน่อกเหนือจากบทบาทหน้าทีข่องตราสนิคา้ท าใหก้ารบรกิารและการสรา้ง
ความประทบัใจหลงัการบรโิภคเขา้มามบีทบาทและมอีทิธพิลต่อความคดิของลูกคา้และยงัสรา้ง
ความรูส้กึทีใ่กลช้ดิผกูพนักบัลกูคา้ 
        4) ลดทางเลอืกและนิสยัลูกค้าส่วนใหญ่จะเลอืกซื้อสนิค้าที่มคีวามคล้ายคลงึกนัในเรื่อง
ของตราสนิคา้และสนิคา้ทีคุ่น้เคยเป็นอย่างดเีนื่องจากลูกคา้มกัจะคดิว่าตราสนิคา้ใหม่ไม่ดเีท่าที่
เคยใชม้าก่อนเพราะการซือ้สนิคา้ทีไ่มเ่คยใชม้าก่อนอาจท าใหเ้กดิตน้ทุนจากความเสีย่ง 
        5) ประวตัขิองบรษิทัการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์และประวตัขิองบรษิทัมผีลต่อความตัง้ใจ
ความภกัดแีละการซือ้สนิคา้ของลกูคา้  
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ตารางท่ี 7 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

ฉตัยาพร เสมอใจ พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค   
ปี 2550 
หน้า 220-
221 

ช่องพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคกบัการ
บรกิารระหว่าง
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
กบัการบรกิารทีอ่าจ
เกดิขึน้ 

(ก) ช่องว่าง  
- การคาดเดาความคาดหวงั
ของผูบ้รโิภค 
-การก าหนดมาตรฐานบรกิาร 
-การใหบ้รกิารไมต่รงกบั
มาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
-การใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จรงิไม่
สอดคลอ้งกบัการสื่อสาร 
-สิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงักบัการ
บรกิารทีไ่ดร้บั 

อรจนัทร ์ศริโิชต ิ การตลาด
บรกิาร 
ปี 2556 
หน้า 256-
259 

-ความเป็นธรรมของ
การบรกิาร 
 
 
-ความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจได ้
 
-การตอบสนองต่อ
ลกูคา้ 
 
-การใหค้วามเชื่อมัน่
ต่อลกูคา้ 
 
-การรูจ้กัและเขา้ใจ
ลกูคา้ 
 
 

(ก)ความเป็นธรรมของการ
บริการคอื ลกัษณะของสิง่
อ านวยความสะดวกทีส่ามารถ
จบัตอ้งได ้
ความน่าเช่ือถือ คอืการ
ใหบ้รกิารไดต้ามทีไ่ดใ้หส้ญัญา
ไวก้บัลกูคา้อยา่งน่าเชื่อถอื   
การตอบสนองต่อลูกค้าคอื
ความมุง่มัน่เตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืลกูคา้ อยา่งรวดเรว็  
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า 
คือ โดยการทีบ่รกิารอยา่งมี
ความรูแ้ละทกัษะ  
การรู้จกัและเข้าใจลกูค้าคือ 
ใหค้วามสนใจ เหน็ใจ ลกูคา้ ที่
มคีวามตอ้งการแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 7 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี(ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจาก
ผลงานน้ี 

อรจนัทร ์ศริโิชต ิ การตลาด
บรกิาร 
ปี 2556 
หน้า 227 

การจดัการลกูคา้
สมัพนัธ ์

(ก) การจดัการลูกค้าสัมพันธ์เป็น
ปรชัญาการท าธุรกิจที่เน้นกลยุทธ์
การพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้เดมิ  

สุวมิล แมน้จรงิ  การจดัการ
การตลาด 
ปี 2552 
หน้า 111-
118 

-กลุ่มลกูคา้ทีม่คีวาม
ตอ้งการแตกต่างกนั 
 
 
-ลกูคา้เป้าหมาย 
 
 
 
-ผลติภณัฑ ์

(ก) การแบ่งส่วนตลาดคอื การแบ่ง
ตลาดออกเป็นผู้ซื้อกลุ่มเฉพาะที่
แตก ต่ างกัน ใน เ รื่ อ ง ขอ งความ
ตอ้งการ 
การก าหนดตลาดเป้าหมายคือ ท า
การประเมนิผลส่วนต่างๆและท าการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกส่วนใดมาเป็น
ตลาดเป้าหมาย 
กลยุทธ์ก ารวางผลิตภัณฑ์  คือ
สามารถวางต าแหน่งผลติภณัฑไ์ด ้

นธกฤต วนัต๊ะ
เมลล ์

การสื่อสาร
การตลาด 
ปี 2555 
หน้า 123 

-การซือ้ซ ้า  
-การบอกต่อ 

(ข)พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหลงัการ
ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหากตอบสนอง
ความตอ้งการไดจ้ะมกีารซือ้ซ ้าและ
บอกต่อ 
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ตารางท่ี 7 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี(ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

เลอลกัษณ์ ศรธีวชั ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อ
ความ
จงรกัภกัดี
ต่อตรา
สนิคา้
รถยนตร์
รถยนตร์
ส่วนบุคคล
ยีห่อ้ฮอนดา้
และยีห่อ้โต
โยตา้ในเขต
อ าเภอเมอืง
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 
ปี 2554 
หน้า 7-10 

ความภกัด ี
-ทศันคต ิ
-พฤตกิรรม 
 

(ข)รปูแบบของความภกัด ี
รปูแบบท่ี 1ทศันคติ 
-ความชอบในตราสนิคา้ 
-ความผกูพนั 
รปูแบบท่ี 2พฤติกรรม 
-การบอกต่อ 
-การซือ้ซ ้า 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
        วลยัพรรณ เตชะเบญจรตัน์ (2551) ท าการศกึษาการค้นคว้าแบบอิสระ มวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบรกิารของบรษิทัไอเอ็นจปีระกนัชวีติใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ การเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างลูกค้าของบรษิทัไอเอ็นจี
ประกนัชวีติ จ านวน 320 ราย การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละและ
ค่าเฉลี่ย ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุ 30-40 ปีมี
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุดปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชนมี
รายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ระยะเวลาท าประกนัชวีติ 1-5 ปี และจ านวน
บรษิทัทีม่กีรมธรรมป์ระกนัชวีติม ี 1 บรษิทั แบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติคอืแบบสะสมทรพัยแ์ละ
ประเภทของกรมธรรมป์ระกนัชวีติคอืแบบสามญัส่วนใหญ่ค่าเบีย้ประกนัโดยรวมทีต่้องจ่ายใน  1 
ปีคอื 10,000 -19,999 บาท โดยมวีตัถุประสงคข์องการท าประกนัชวีติเพื่อการออมเงนิการศกึษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบรกิารของบรษิัทไอ เอ็น จ ีประกันชีวติ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในด้านความเชื่อมัน่วางใจได้ ด้านความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารด้านสมรรถภาพในการให้บรกิารด้านการเข้าถึง
บรกิารดา้นความมอีธัยาศยัไมตรดีา้นการสื่อสารดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ดา้นความเขา้ใจและรูจ้กัรบับรกิารดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารในระดบัมากทุกดา้น 
        ปิลนัธนิตย ์ศรพีทิกัษ์ (2551) ท าการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมและ
ความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตดงัรวมถึงวิเคราะห์ปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อประกันชีวิต
ระหว่างบรษิทัประกนัชีวติกบัธนาคารไทยพาณิชยก์ลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาประกอบด้วย
กลุ่มลูกคา้ทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติกบับรษิทัประกนัชวีติเอ.ไอ.เอ 100 คนและกลุ่มลูกคา้ทีซ่ือ้
ประกนัชวีติกบัธนาคารไทยพาณิชย์ 100 คน โดยวเิคราะหข์อ้มลูของสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถีแ่ละอตัราส่วนรอ้ยละผลการศกึษาพบว่าลกูคา้กลุ่มตวัอย่างทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติกบั
บรษิทัประกนัชวีติเอ.ไอ.เอส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุ 31-40 ปี มสีถานภาพสมรสมกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรปีระกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนมรีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท ปจัจยัที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้3 อนัดบัแรกคอืความเหมาะสมของค่าเบีย้ประกนัผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัใน
อนาคตและความกลวัทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุในอนาคตส่วนพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้กรมธรรมป์ระกนั
ชวีติพบว่าส่วนใหญ่มรีะยะเวลาถอืกรมธรรม์ 1-10 ปีถอืกรมธรรมจ์ านวน 1 กรมธรรมม์จี านวน
วงเงนิกรมธรรมร์วมระหว่าง 100,000-200,000 บาทบุคคลที่ชกัชวนในการท าประกนัชวีติคอื
ตวัแทนประกนัชวีติและส าหรบัความพงึพอใจในการท าประกนัชวีติมีคุณภาพการบรกิารด้าน
ผลติภณัฑม์ากทีสุ่ดรองลงมาคอืความพงึพอใจในดา้นราคาและประการสุดทา้ยคอืความพงึพอใจ
ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
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 เพ็ญภิษา สถิตธีรานนท์ (2555) ท าการวิจ ัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
คาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อความภกัดีของผู้บรกิารธนาคารกรุงไทย 
สาขาส านักนานาเหนือ และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
และการรบัรู้คุณภาพการบรกิารของผู้บรกิารธนาคากรุงไทย สาขาส านักงานนานาเหนือ กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ร ับบริการฝาก ถอน ช าระค่าสินค้าและบริการ จาก
ธนาคารกรงุไทย สาขาส านกันานาเหนือ จ านวนทัง้หมด 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวคิราะห ์ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 71.25 มชี่วงอายุ 21-30 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 
37.50 มสีถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 50.75 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 
68.00 มอีาชพี ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นร้อยละ 56.25 มชี่วงเงนิต่อเดอืน 
มากกว่า 45,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.25 ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของผูร้บับรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ผู้รบับรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ใน
ดา้นบรกิารทีน่ าเสนอมากทีสุ่ด และให้ความส าคญัในด้านลกัษณะดา้นนวตักรรมน้อยทีสุ่ด การ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารของผู้รบับรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่า ผูร้บับรกิารใหค้วามส าคญัในดา้นรปูธรรมของบรกิาร มากทีสุ่ดและใหค้วามส าคญัในดา้น
การเอาใจใส่ต่อลกูคา้น้อยทีสุ่ด ความภกัดขีองผูร้บับรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นแล้ว พบว่า ผูร้บับรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการบอก
ต่อมากที่สุดและให้ความส าคญัในด้านทศันคติที่มต่ีอความอ่อนไหวต่อราคาน้อยที่สุด ความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองผู้รบับรกิาร การรบัรูคุ้ณภาพการ
บรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดขีองผู้รบับรกิารโดยรวม ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารโดยรวมกบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของผูร้บับรกิารโดยรวม มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัสงู 
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ตารางท่ี 8 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั 
ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
ผลงาน 

วตัถปุระ
สงคข์อง
งานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

วลยั
พรรณ
เตชะ
เบญจ
รตัน์ 

ศกึษา
ถงึ
คุณภา
พการ
บรกิาร
ของ
ลกูคา้
ต่อ
คุณภา
พการ
บรกิาร
ของ
บรษิทั
ไอเอน็
จี
ประกนั
ชวีติใน
จงัหวดั
เชยีงให
ม ่

วตัถุประ
สงคเ์พื่อ
ศกึษาถงึ
คุณภาพ
การ
บรกิาร
ของลกูคา้
ต่อ
คุณภาพ
การ
บรกิาร
ของ
บรษิทัไอ
เอน็จี
ประกนั
ชวีติใน
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

ขอบเขตทางดา้น
ประชากร คอื
ลกูคา้ทีท่ าบรษิทั
ไอเอน็จปีระกนั
ชวีติ ทัง้เพศชาย
และหญงิ มอีาย ุ
30-40 ปี 
สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีเป็น
พนกังาน
บรษิทัเอกชน มี
รายไดต่้อเดอืน
ระหว่าง 10,001-
20,000 บาท 

วเิคราะห์
ขอ้มลูของ
สถติเิชงิ
พรรณนา
ไดแ้ก่
ความถี่
รอ้ยละ
และ
ค่าเฉลีย่ 
 

พบว่าลกูคา้ มคีวามพงึ
พอใจทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด
3 ล าดบัตามนี้ 
1.ทีต่ัง้ของบรษิทัมี
ความใหญ่โต
สะดวกสบายต่อการมา
ตดิต่อท าประกนั 
(คา่เฉลีย่ 3.74)  
2.เครือ่งมอืทีบ่รษิทั
ใหบ้รกิารมคีวาม
ทนัสมยั(ค่าเฉลีย่3.61 ) 
3.กระบวนการ
ใหบ้รกิารทีม่เีอกสาร/
แบบฟอรม์น่าเชื่อถอื 
(ค่าเฉลีย่ 3.59) 
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ตารางท่ี 8 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั(ต่อ) 
ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
ผลงาน 

วตัถปุระ
สงคข์อง
งานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษาในรายงาน 

ปิลนั
ธนิตย์
ศรี
พทิกั
ษ์ 

ศกึษา
พฤตกิร
รม
ความ
พงึ
พอใจ
ในการ
ซือ้
ประกนั
ชวีติ
ของ
บรษิทั
ประกนั
ชวีติเอ.
ไอ.เอ
กบั
ธนาคา
รไทย
พาณชิ
ย ์

วตัถุประ
สงคเ์พื่อ
ศกึษา
พฤตกิรร
มความ
พงึพอใจ
ในการซือ้
ประกนั
ชวีติของ
บรษิทั
ประกนั
ชวีติเอ.
ไอ.เอกบั
ธนาคาร
ไทย
พาณชิย ์

ขอบเขตทางดา้น
ประชากร คอื
ลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนั
ชวีติของบรษิทั
ประกนัชวีติเอ.ไอ.
เอกบัธนาคารไทย
พาณชิย ์ทัง้เพศ
ชายและหญงิ มี
อาย ุ31-40 ปี 
สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีเป็น
พนกังาน
บรษิทัเอกชน มี
รายไดไ้มเ่กนิ 
10,000 บาท 

วเิคราะ
หข์อ้มลู
ของสถติิ
เชงิ
พรรณน
าไดแ้ก่
ความถี่
อตัราส่ว
นรอ้ยละ
และ 
ทดสอบ 
ค่า chi 
square 

การทดสอบความ
แตกต่างของความ
คดิเหน็เกีย่วกบั
พฤตกิรรมความพงึพอ
พบว่า ระหว่างกลุ่มผูซ้ือ้
กรมธรรมป์ระกนัชวีติกบั
บรษิทัประกนัชวีติ 
เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
ไทยพาณิชยม์คี่า   
และระดบันยัส าคญัมค่ีา
มากกว่าระดบั 
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
แสดงว่าลกูคา้กลุ่ม
ตวัอยา่งผูซ้ือ้กรมธรรม์
ประกนัชวีติกบับรษิทั
ประกนัชวีติ 
เอ.ไอ.เอ.และธนาคาร
ไทยพาณิชยม์คีวาม
คดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 8 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั(ต่อ) 
ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
ผลงาน 

วตัถปุระ
สงคข์อง
งานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

เพญ็
ภษิา 
สถติธี
รา
นนท ์

ศกึษา
ความ
คาดหวั
งและ
การรบัรู้
คุณภา
พการ
บรกิาร
ทีส่่งผล
ต่อ
ความ
ภกัดี
ของผู้
บรกิาร
ธนาคา
รกรงุไท
ย สาขา
ส านกั
นานา
เหนือ 
และ
เพื่อ
ศกึษา
ความสั
มพนัธ์
ระหว่าง
ความ  

วตัถุประ
สงค ์เพื่อ
ศกึษา
ความ
คาดหวงั
และการ
รบัรู้
คุณภาพ
การ
บรกิารที่
ส่งผลต่อ
ความ
ภกัดขีอง
ผูบ้รกิาร
ธนาคารก
รงุไทย 
สาขา
ส านกั
นานา
เหนือ 
และเพื่อ
ศกึษา
ความสมั
พนัธ์
ระหว่าง
ความ
คาดหวงั 

ผูร้บับรกิารฝาก 
ถอน ช าระค่า
สนิคา้และบรกิาร 
จาก
ธนาคารกรงุไทย 
สาขาส านกันานา
เหนือ อาย ุ21-30 
ปี สถานภาพโสด 
มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมี
อาชพี ขา้ราชการ/
พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ มชี่วง
เงนิต่อเดอืน 
มากกว่า 45,000 
บาท 

สถติทิีใ่ช้
ในการ
วคิราะห์
ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ 
ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
และค่า
สมัประสทิ
ธิ ์
สหสมัพนั
ธแ์บบ
เพยีรส์นั 

พบว่า กลุ่มประชากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 71.25 มี
ช่วงอาย ุ21-30 ปีคดิ
เป็นรอ้ยละ 37.50 มี
สถานภาพโสด คดิเป็น
รอ้ยละ 50.75 มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ี
คดิเป็นรอ้ยละ 68.00 มี
อาชพี ขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 มี
ช่วงเงนิต่อเดอืน 
มากกว่า 45,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.25 
ความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของ
ผูร้บับรกิารโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบว่า ผูร้บับรกิาร
ใหค้วามส าคญัอยูใ่น
ดา้นบรกิารทีน่ าเสนอ
มากทีสุ่ด และให้
ความส าคญัในดา้น
ลกัษณะดา้นนวตักรรม
น้อยทีสุ่ด การรบัรูต่้อ 
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ตารางท่ี 8 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั(ต่อ) 
ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
ผลงาน 

วตัถปุระ
สงคข์อง
งานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษาในรายงาน 

 คาดหวงั
คุณภาพ
การ
บรกิาร 
และการ
รบัรู้
คุณภาพ
การ
บรกิาร
ของผู้
บรกิารธ
นาคา
กรงุไทย 
สาขา
ส านกังา
นนานา
เหนือ   
(ต่อ) 

คุณภาพ
การ
บรกิาร
และการ
รบัรู้
คุณภาพ
การ
บรกิาร
ของผู้
บรกิารธ
นาคา
กรงุไทย 
สาขา
ส านกังา
นนานา
เหนือ   
(ต่อ) 

  คุณภาพบรกิารของ
ผูร้บับรกิารโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 
ผูร้บับรกิารให้
ความส าคญัในดา้น
รปูธรรมของบรกิาร มาก
ทีสุ่ดและใหค้วามส าคญั
ในดา้นการเอาใจใส่ต่อ
ลกูคา้น้อยทีสุ่ด ความ
ภกัดขีองผูร้บับรกิาร
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบว่า ผูร้บับรกิาร
ใหค้วามส าคญัอยูใ่นดา้น
ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม
การบอกต่อมากทีสุ่ดและ
ใหค้วามส าคญัในดา้น
ทศันคตทิีม่ต่ีอความ
อ่อนไหวต่อราคาน้อย
ทีสุ่ด ความคาดหวงั
คุณภาพการบรกิารมี
ความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดขีองผูร้บับรกิาร การ
รบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดขีอง
ผูร้บับรกิารโดยรวม (ต่อ) 
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ตารางท่ี 8 สรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั(ต่อ) 
ช่ือผู้
แต่ง 

ช่ือ
ผลงาน 

วตัถปุระ
สงคข์อง
งานวิจยั 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ท่ีจะศึกษาในรายงาน 

     ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารโดยรวมกบัการ
รบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของผูร้บับรกิารโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ในระดบัสงู (ต่อ) 
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กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ลกูคา้ทีเ่ลอืกซือ้ประกนั
ชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติจ ากดั
(มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร 

ประชากรท่ีจะศึกษา 

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 
 

กลุ่มที ่3       กลุ่มที ่K 
 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 
(ข้อมลูเชิงปริมาณ) 

1.คุณภาพการบรกิาร (พาราสุรามนัและคณะ,1999) เรยีบเรยีง
โดย อรจนัทร ์ศริโิชต ิ
ตวัแปรยอ่ย  
        -ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร  
        -ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้ 
        -การตอบสนองต่อลกูคา้  
        -การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้  
        -การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้  
2.ความภกัด ี(Aaker ,1991 ) เรยีบเรยีงโดย เลอลกัษณ์ ศรธีวชั 
       ทศันคติ 
        -ความชอบในตราสนิคา้ 
        -ความผกูพนั 
         พฤติกรรม 
        -การบอกต่อ 
        -การซือ้ซ ้า 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ผู้ศกึษาวจิยัสนใจเก็บขอ้มูล คอื ลูกค้าที่ซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยการเกบ็ขอ้มลูจะมแีบบสอบถาม Screening 
Questions เพื่อสอบถามก่อนว่าเป็นลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และซื้อผ่านช่องทางตวัแทน หรอืไม่ ซึ่งการเก็บขอ้มูลจะไม่จ ากดั
เงื่อนไขในการเลือกซื้อ เช่น แบบประกนั,การช าระเบี้ย,เพศ,อายุ,อาชพี,ที่ผู้ศึกษาเลือกเก็บ
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร เนื่องจากเป็นสาขาหรอืจงัหวดัทีผู่ศ้กึษามลีูกคา้ของตนเอง ทมีงาน และฝ่ายขายอื่น
รวมอยูด่ว้ย และเป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิปญัหาในดา้นของคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดี
โดยผูศ้กึษาวจิยัสามารถประมาณการจ านวนประชากรทัง้หมดไดจ้ านวน 90,420 คน โดยขอ้มลู
ที่น ามาได้มาจากรายงานประจ าปีของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร 

กลุ่มตวัอย่างจากประมานการจ านวนประชากรทัง้หมดหรอืลูกค้าที่เคยซื้อประกนัชวีติ
กบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติจ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร จ านวน 90,420 คนผูศ้กึษา
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ โดยค านวณจากตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970)ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ะเป็นขนาดทีจ่ าเป็นในการท าใหก้ารประมาณการค่าสดัส่วน
ต่างๆของประชากร (Population Proportion) มคีวามคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในระดบั 
±5 %ภายใต้ระดบัความเชื่อมัน่ (Confidence Level) ที9่5%จ านวนมากกว่าขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างขัน้ต ่าที่ค านวณได้คอื 382 คน แต่มคีวามจ าเป็นในเรื่องของเวลาที่จ ากดัและปจัจยั
แวดลอ้มหลายอย่าง จงึท าใหต้้องค านวณจากตารางของKrejcie and Morgan (1970) อกีครัง้ 
เมื่อค านวณใหม่จงึมคีวามคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในระดบั ±6.92 %ภายใต้ระดบัความ
เชื่อมัน่ (Confidence Level) ที9่5%ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศกึษาครัง้นี้เท่ากบั 200 
คน  
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ส าหรบัการท าวิจยัเพื่อการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ผู้ศึกษาจะใช้สถิติในการแบ่งกลุ่มคือ 
Cluster Analysis และจะให้เครื่องมอืทางสถติแิบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มย่อยไม่เกนิ 4 กลุ่ม 
เพราะเป็นจ านวนกลุ่มยอ่ยทีย่อมรบัไดจ้ากการวเิคราะหท์ีผู่ศ้กึษาคดิว่าจะบรหิารจดัการไดอ้ย่าง
คล่องตวัและบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยแต่ละกลุ่มย่อยทีไ่ดจ้ะมกีลุ่มตัวอย่างขัน้
ต ่า30 คน (โดยจากชีแ้จงรายละเอยีดไวใ้นตารางที ่9) 
ตารางท่ี 9 การค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต า่ส าหรบัการแบ่งกลุ่ม 

เง่ือนไข ค่าตามเง่ือนไข 
(1) จ านวนกลุ่มยอ่ยทีย่อมรบัไดจ้ากการวเิคราะหท์ีผู่ศ้กึษาคดิว่าจะ 
บรหิารการจดัการไดค้ล่องตวั 

4 

(2) แต่ละกลุ่มยอ่ยทีไ่ดต้อ้งมจี านวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่า 30 
(3) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่าทีต่อ้งใชใ้นการท า Cluster Analysis 4 × 30  =120 
 

ตวัแปรในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวคดิในเรื่องของการแบ่งกลุ่ม ผู้ศกึษาสามารถแสดงตวัแปรย่อยทัง้หมด
เพื่อใชใ้นการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้  
1.คุณภาพการบรกิาร(ตวัแปรยอ่ย)คอื 

-ความเป็นธรรมของการบรกิาร 
-ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้

         -การตอบสนองต่อลกูคา้ 
-การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ 

        -การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้  
2.ความภกัด ี(ตวัแปรยอ่ย) คอื 

ทศันคติ 
-ความชอบในตราสนิคา้ 
-ความผกูพนั 
พฤติกรรม 
-การซือ้ซ ้า 
-การบอกต่อ 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(1) เพศ เพศ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก - ชาย 
- หญงิ 

- 

(2) สถานภาพ สถานภาพ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -โสด 
-สมรส 

- 

(3) อาชพี อาชพี เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -นกัเรยีน/
นกัศกึษา  
-ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั 
-พนกังาน
บรษิทัเอกชน         
-ขา้ราชการ /
รฐัวสิาหกจิ 
-อื่นๆระบุ…….. 

- 

(4) ระดบั
การศกึษา 

ระดบัการศกึษา เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี     
-ปรญิญาตร ี
-สงูกว่าปรญิญา
ตร ี

- 

(5) อายุ อายุ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ไมเ่กนิ30 ปี 
-30-35 ปี         
-36-40 ปี         
-41-45 ปี 
-46-50 ปี  
-51-55 ปี          
-60 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

(6)รายไดต่้อเดอืน รายไดต่้อเดอืน เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ไมเ่กนิ 10,000 
บาท               
-10,001-
20,000 บาท 
-20,001-
30,000 บาท 
-30,001-
40,000 บาท   
-ตัง้แต่ 40,001 
บาท ขึน้ไป             

- 

7)กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านซือ้กบับรษิทั
ใด 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านซือ้กบั
บรษิทัใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -เอ.ไอ.เอ 
-เมอืงไทย 
-ไทยประกนั 
-ไทยพาณิชย ์
-ไทยสมุทร 
-อื่นๆระบุ…….. 

 

8) กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านซือ้ผ่าน
ช่องทางใด 
 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านซือ้ผ่าน
ช่องทางใด 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ตวัแทน 
-พนกังานขาย
ทางโทรศพัท ์
-ธนาคาร 
-บรษิทัประกนั 
-ไปรษณยี ์
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ตารางท่ี 9 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

9)กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่านเป็น
แบบประกนัใด 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน
เป็นแบบประกนั
ใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ออมทรพัย ์
-ตลอดชพี 
-บ านาญ 

- 

10) กรมธรรมท์ี่
ใหค้วามคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่านใช้
ระยะเวลาในการ
ช าระเบีย้กี่ปี 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่านใช้
ระยะเวลาในการ
ช าระเบีย้กี่ปี 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -1-5 ปี 
- 6-10 ปี 
-11-15 ปี 
-20 ปี ขึน้ไป 

- 

11กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน มี
ทุนประกนัจ านวน
เท่าใด 
 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน มี
ทุนประกนั
จ านวนเท่าใด 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                              -น้อยกว่า 
100,000 บาท 
-200,000-
500,000 บาท 
-500,000-
1,000,000 
บาท 
-1,000,000 
บาทขึน้ไป 

 

12) ระยะเวลาใน
การช าระเบีย้ 
กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่านท่าน
เลอืกการช าระ
เบีย้แบบใด 

ระยะเวลาในการ
ช าระเบีย้ 
กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน
ท่านเลอืกการ
ช าระเบีย้แบบใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                              -รายเดอืน         
-ราย 3 เดอืน        
-ราย 6 เดอืน         
-รายปี 
 

- 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของตวั

แปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

13) กรมธรรมท์ี่
ใหค้วามคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านเลอืกซือ้
สญัญาเพิม่เตมิ
อะไรบา้ง 

กรมธรรมท์ีใ่ห้
ความคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้สญัญา
เพิม่เตมิอะไรบา้ง 

เลอืกไดม้ากกว่า 1 
ตวัเลอืก                                                

-ประกนั
อุบตัเิหตุ               
-ประกนั
สุขภาพ        
-ชดเชยรายได ้      
-คุม้ครองโรค
รา้ยแรง           
- ทุพพลภาพ            
-ไมไ่ดเ้ลอืกซือ้ 
-อื่นระบุ……. 

- 

14)สาเหตุหลกัที่
ท าใหท้่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็นเพราะ
อะไร 

สาเหตุหลกัทีท่ าให้
ท่านตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็นเพราะ
อะไร 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -รูจ้กัเป็นการ
ส่วนตวักบั
ตวัแทน  
-บรษิทัมคีวาม
น่าเชื่อถอื 
-แบบประกนั
น่าสนใจ 
-อื่นๆระบุ…. 

- 

15)สาเหตุหลกัที่
ท าใหท้่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็นเพราะ 

สาเหตุหลกัทีท่ าให้
ท่านตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
ผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็นเพราะ
อะไร 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ตอ้งการผูด้แูล 
-ไดร้บัการ
เสนอขายที่
น่าสนใจ 
-โดนบงัคบัให้
ช่วยซือ้ 
-อื่นระบุ…. 

- 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

16) ขอ้เสนอขาย
ทีน่่าสนใจทีสุ่ดที่
ท่านไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของ
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีผ่่าน
มาคอือะไร 
 

16) ขอ้เสนอขาย
ทีน่่าสนใจทีสุ่ดที่
ท่านไดร้บัจาก
การน าเสนอขาย
ของตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีผ่่านมาคอือะไร 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -การช าระเบีย้
ประกนัน้อยแต่
ไดร้บัความ
คุม้ครองนาน    
-การช าระเบีย้
ประกนัสงูและ
ไดร้บัความ
คุม้ครองสงู        
-การช าระเบีย้
ประกนัสงูและ
ไดร้บั
ผลตอบแทนสงู
ในแบบประกนั
ระยะสัน้        
-ซือ้ประกนัและ
ไดร้บับตัรสไมล์
คลบัเพื่อสะสม
แตม้แลกของที่
ระลกึจากบรษิทั 
-อื่นๆระบุ……   
 
 
 
 
       

- 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

17) ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของ
ตวัแทนบรษิทั
เมอืงไทยมคีวาม
คลาดเคลื่อนจาก
ความจรงิใน
ประเดน็ใดบา้ง 
 

17) ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บัจาก
การน าเสนอขาย
ของตวัแทน
บรษิทัเมอืงไทย
มคีวาม
คลาดเคลื่อนจาก
ความจรงิใน
ประเดน็ใดบา้ง 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ช าระเบีย้ต ่า
ไดร้บัความ
คุม้ครองนานจรงิ
แต่กช็ าระเบีย้นาน 
-ช าระเบีย้สงูไดร้บั
ความคุม้ครองสงู
จรงิแต่สญัญา
เพิม่เตมิบางตวั
เกนิจากความ
จ าเป็น 
-ช าระเบีย้ประกนั
สงูไดร้บัผลตอบ
สงูแต่ไดร้บัความ
คุม้ครองน้อย 
-ซือ้ประกนัและ
ไดร้บับตัรสไมล์
คลบัจรงิแต่ใช้
เวลานานกว่าจะ
สามารถน าไป
แลกของทีร่ะลกึ
จากบรษิทัได ้
-ไมม่คีวาม
คลาดเคลื่อนจาก
ขอ้เสนอทีไ่ดร้บั  
-อื่นๆระบุ…….. 

- 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

18) ท่านซือ้
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านมาเป็นระยะ
เวลานานเท่าใด 

18) ท่านซือ้
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมา
เป็นระยะ
เวลานานเท่าใด 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -1-5 ปี             
-6-10 ปี             
-11-15 ปี              
-16-20 ปี          
-20 ปีขึน้ไป 
 

- 

19) ท่านตดิต่อกบั
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านในแต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง  
 

19) ท่านตดิต่อ
กบัตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านในแต่
ละปี ในเรือ่ง
ใดบา้ง 
 

เลอืกไดม้ากกว่า 1 
ตวัเลอืก                                                

-แจง้เคลม                           
-ลดหยอ่นภาษ ี                             
-ช าระเบีย้            
- เชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง         
-เปลีย่นแปลงที่
อยู ่                       
-เปลีย่นแปลง
ผูร้บั
ผลประโยชน์           
-เปลีย่นแปลง
ความคุม้ครอง 
 
 
 
 
 
 

- 
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ตารางท่ี 10 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพ่ือวดัค่าของ
ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของค าถาม 

20) สาเหตุหลกัที่
ท าใหท้่านคดิว่า
อาจจะไมต่่อ
สญัญากรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรไดม้าก
ทีสุ่ด 
 

20) สาเหตุหลกั
ทีท่ าใหท้่านคดิ
ว่าอาจจะไมต่่อ
สญัญากรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรได้
มากทีสุ่ด 
 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก                                                -ภาวะเศรษฐกจิ
ไมด่ ี                       
-การบรกิารของ
ตวัแทน ไมม่ี
คุณภาพ       
-ค าบอกเล่าใน
แงล่บของ
บรษิทั       -
ภายหลงัการซือ้
พบว่าแบบ
ประกนัไมต่รง
กบัความ
ตอ้งการ          
-ไมม่เีงนิส่งเบีย้
ประกนั                  
-อื่นระบุ… 

- 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก  ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(1) ความ
เป็น
รปูธรรม
ของการ
บรกิาร 

1) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
ความสุภาพเรยีบรอ้ย 
 
 
 
2) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
บุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 
 
 
 
3) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
การท างานอย่างเป็น
มอือาชพี 
 
 
4) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
เอกสารน าเสนอแบบ
ประกนัทีช่่วยใหท้่าน
เขา้ใจแบบประกนัได้
งา่ยขึน้ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
  
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
  
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก  ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(1) ความ
เป็น
รปูธรรม
ของการ
บรกิาร
(ต่อ) 

5) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
อุปกรณ์ทีท่นัสมยัใน
การค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วยอ านวย
ความสะดวกในการ
น าเสนอแบบประกนั 
 
6) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
แสดงใบอนุญาต
ประกอบการเป็น
ตวัแทนเวลาเขา้พบ
ท่าน 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
  
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
  
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 
 

 
 
 
 

(2) ความ
เชื่อถอื
ไวว้างใจ 

7) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งการเคลม
ประกนั  ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็นอย่างด ี

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก  ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(2) ความ
เชื่อถอื
ไวว้างใจ
(ต่อ) 

8) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไมไ่ดร้บั
ใบลดหยอ่นภาษ ี
ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่างด ี
 
9) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไมไ่ดร้บั
ใบช าระเบีย้ประกนั 
ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่างด ี
 
 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 
 
 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

พาราสุรา
มนัและ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก  ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(2) ความ
เชื่อถอื
ไวว้างใจ
(ต่อ) 

10) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไดร้บัเชค็
เงนิคนืระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็นอย่างด ี
 
11) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งขอ้ความ
ในกรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวัแทนจะ
ดแูลท่านเป็นอย่างด ี
 
12) ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนมกีารบรกิารที่
ถูกตอ้ง ในเรือ่งของ
การน าเสนอแบบ
ประกนัทีต่รงตาม
เงือ่นไขทีต่อ้งการ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 

 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(2) ความ
เชื่อถอื
ไวว้างใจ
(ต่อ) 

13) ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
ความซื่อสตัย ์

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พาราสุรา
มนัและ
คณะ 

 

(3) การ
ตอบสนอ
งต่อลกูคา้ 

14) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้งทวงถาม 
 
 

15) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านได้
ท าตามในสิง่ทีส่ญัญาไว้
กบัท่านในเรือ่งของ
เวลาในการนดัพบ 
 
16) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ
มกีารแจง้ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะไดร้บับรกิาร
ในการเกบ็เบีย้ประกนั
ในครัง้ต่อไปเมือ่ใด 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวั
แปรและ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(3) การ
ตอบสนอ
งต่อลกูคา้ 
(ต่อ) 

17) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะมกีาร
บรกิารทีท่นัต่อเวลาใน
เรือ่งของการให้
ค าแนะน าเมือ่ท่าน
ตอ้งการเคลมประกนั 
 
18) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลมประกนัดว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 
 
19) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษดีว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พาราสุรา
มนัและ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(3) การ
ตอบสนอง
ต่อลกูคา้
(ต่อ) 

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบช าระ
เบีย้ประกนัดว้ยความ
เตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื
ท่าน 

 
21) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งการเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขในกรมธรรม์
ดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 

 

(4) การให้
ความ
เชื่อมัน่ต่อ
ลกูคา้ 

22) ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลูส่วนตวัของท่าน
ใหผู้อ้ื่นทราบ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(4) การให้
ความ
เชื่อมัน่ต่อ
ลกูคา้(ต่อ) 

23) ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะดแูล
เอกสารส าคญัของ
ท่านเป็นอย่างด ี
(ส าเนาบตัร
ประชน),(ส าเนาหน้า
สมดุธนาคาร) 
 
24) ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านไม่มกีารสื่อสารที่
ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิระหว่างท่านกบั
ตวัแทน 
 

25) ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านมคีวามรูท้ีจ่ะ
ตอบค าถามของท่าน
ได ้ในเรือ่งของแบบ
ประกนัทีท่่านเลอืกว่า
มคีวามคุม้ครอง
อยา่งไรบา้ง 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
 
 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ

ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(5) ความ
เอาใจใส่
ต่อลกูค้า 

26) ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านใหค้วามสนใจกบั
ลกูคา้ทุกรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั 
 
27) ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านท าใหท้่านรูส้กึได้
ว่าท่านไดร้บัการ
บรกิารอยา่งเป็น
พเิศษ 
 
28) เมือ่ท่านสนใจ
แบบประกนัแบบใด
ตวัแทนจะน าเสนอ
แบบประกนัทีท่่าน
ตอ้งการใหท้่านทราบ
และเขา้ใจใน
รายละเอยีด 
 
29) ตวัแทนไดแ้จง้
ขอ้มลูขา่วสารในสทิธิ
พเิศษทีท่่านจะไดร้บั
ใหท้่านไดท้ราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 
 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(5) ความ
เอาใจใส่
ต่อลกูค้า
(ต่อ) 

30) ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยได้
แนะน าแบบประกนัที่
ออกมาใหมใ่หก้บัท่าน
ทราบเป็นระยะ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พารา
สุรามนั
และ
คณะ 

 
(6) 
(ทศันคติ) 
ความชอบ
ในตรา
สินค้า 
 
 

 

31) ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทย 
 
32) ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 
 
 
33) ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แงล่บของบรษิทั
เมอืงไทยออกมา ท่าน
กย็งัมคีวามเชื่อมัน่
บรษิทัเหมอืนเดมิ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
 
 
 
 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

 
 
 
 

 
ระดบัความเหน็ดว้ย 

1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

Aaker  
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ตารางท่ี 11 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ

ประเภทตวั
แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก ต้นแบบ
ของ

ค าถาม 

(7) การ
บอกต่อ 

34) ถา้มโีอกาสท่าน
จะบอกต่อให้
ครอบครวั ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั 
ท าประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทย ซึง่เป็นตวั
แทนทีด่แูลท่าน 

ระดบัความเหน็ดว้ย 1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

Aaker  
 

(8) การซ้ือ
ซ า้ 

35) ถา้ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านน าเสนอแบบ
ประกนัอื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ระดบัความเหน็ดว้ย 1)ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2) ไมเ่หน็ดว้ย 
3) เฉยๆ 
4) เหน็ดว้ย 
5) เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

        เครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอื การเกบ็แบบสอบถามลูกคา้ทีเ่คยซือ้ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการ
บรกิารและความภกัด ี

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้ 
   ส่วนท่ี 1 ค าอธบิายเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

       1.เพื่อศกึษาปจัจยัด้านคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในด้านการบรกิารและปจัจยัด้าน
ความภกัดขีองลกูคา้ 
       2.เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อที่ประกันชีวิตกับบรษิัทเมอืงไทยประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

          ซึง่จะขอความร่วมมอืจากลูกคา้ทีเ่คยซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัโดยผ่านช่องทางตวัแทนใน
การตอบแบบสอบถามครัง้น้ี ทัง้น้ีก็เพื่อจะได้เขา้ใจถงึปญัหาที่เกดิขึน้อย่างแท้จรงิและน าผลที่
ไดม้าปรบัปรงุ แกไ้ข พฒันา ใหก้ารบรกิารเป็นทีพ่งึพอใจของลกูคา้มากยิง่ขึน้ 

      ส่วนท่ี 2 ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 
        1) รายละเอยีดของแบบสอบถาม  ประกอบดว้ยค าถามประมาณ 55 ขอ้ โดยใชเ้วลาใน
การท าประมาณ 10-15 นาท ีในการตอบค าถาม ซึง่ขอ้มลูในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้จะ
เป็นความลบั ผูต้อบมสีทิธเ์ปิดเผยขอ้มลูหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวกไ็ด้ 
        2) ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งตอบค าถามใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ตามความจรงิ เพื่อขอ้มลูทีไ่ด้
จะใช้ในการประเมนิความต้องการของลูกค้าที่มต่ีอคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความ
ภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัและตวัแทนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หากมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเพิม่เตมิ
ได ้
ส่วนท่ี 3 ชุดค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบ (ชุดค าถามตวัแปรเชงิลกัษณะ) 
        มขีอ้ค าถามทัง้หมด 16 ขอ้ โดยมกีารสอบถามถงึขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัลูกคา้เพื่อใหท้ราบ
ถงึความเป็นมาของลกูคา้แต่ละท่าน (แบบสอบถามถูกน าไปไวใ้นภาคผนวก) 
ส่วนท่ี 4 ชุดค าถามทีต่อ้งการใชเ้พื่อวดัค่าของตวัแปรต่างๆ (ชุดค าถามตวัแปรเชงิปรมิาณ) 
        มขีอ้ค าถามทัง้หมด 22 ขอ้ โดยมกีารสอบถามในเรือ่งของคุณภาพการบรกิารของตวัแทน
และความภกัดขีองลกูคา้ (แบบสอบถามถูกน าไปไวใ้นภาคผนวก) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

        การเลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ทีผู่ศ้กึษาเลอืกใชว้ธินีี้เพราะใชใ้นกรณี
ทีป่ระชากรประกอบดว้ยหลายกลุ่มยอ่ยและแต่ละกลุ่มยอ่ยจะใหข้อ้มลูทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้จิยั
จะต้องเก็บข้อมูลจากทุกกลุ่มย่อยจ านวน 4 กลุ่ม โดยจะเก็บข้อมูลจากแต่ละกลุ่มย่อยเป็น
จ านวน 50 ชุด ใหส้ดัส่วนของแต่ละกลุ่มย่อยในกลุ่มตวัอย่างเป็นสดัส่วนเดยีวกนักบัทีเ่กดิขึน้ใน
กลุ่มประชากรจรงิ  

       การแจกและเกบ็แบบสอบถามผูศ้กึษาจะใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้  
1.ผูศ้กึษาจะเขา้ไปตามบา้นของลูกคา้ตามรายชื่อที ่ขอยกเลกิสญัญากรมธรรม์,ขอเวนคนื

กรมธรรม์ โดยรายชื่อนี้ได้มาจากโปรแกรมภายในบรษิัทที่ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงได้ รวมถึง
ลกูคา้รายอื่นๆทีห่ยดุช าระเบีย้ประกนัระหว่างทาง และลูกคา้ทัว่ไปทีย่งัช าระเบีย้ประกนัอยู่ทัง้ใน
ส่วนของทีผู่ว้จิยัเป็นผูด้แูลและทมีงานเป็นผูด้แูล  

2.ผูศ้กึษาจะท าการยนืเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเองทีโ่รงพยาบาลมหาชยัและโรงพยาบาล
สมทุรสาคร รวมถงึฝากแบบสอบถามไวท้ีฝ่า่ยรบัประกนั 

3.ผูศ้กึษาจะยนืดกัรอลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เซนทรลัพระราม 2และรอเกบ็แบบสอบถาม  
4.ผู้ศึกษาจะรอลูกค้าด้วยตนเองหรือฝากเจ้าหน้าที่ตรงเคาวน์เตอร์ เอาไว้ที่ บริษัท

เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร และก าหนดวนัเกบ็แบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 12 สรปุแผนการเกบ็ข้อมลูส าหรบัการเลือกตวัอย่างแบบโควต้า 
ครัง้
ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาทีอ่อกเกบ็ สถานทีอ่อกเกบ็ จ านวน
แบบสอบ
ถาม 

วธิแีจก
และเกบ็ วนั วนัที ่

1 จนัทร ์
ถงึ 
ศุกร ์

21/12/58 
ถงึ 

25/12/58 

08.00-17.00น. 
 

บา้นลกูคา้ 80 เขา้ไป
ตามบา้น
ลกูคา้และ
รอเกบ็ 

2 จนัทร ์
ถงึ 
ศุกร ์

28/12/58 
ถงึ 

01/01/59 

08.00-17.00น. โรงพยาบาล
สมทุรสาครและ
โรงพยาบาล
มหาชยั 

20 
 
 

 

ยนืดกัรอ
และรอ
เกบ็หรอื
ฝากฝา่ย
ประกนั 

3 อาทติย ์ 03/01/59 
 

10.00-19.00น. หา้งสรรพสนิคา้
เซน็ทรลัพระราม 
2 

20 ยนืดกัรอ
และรอ
เกบ็ 

4 จนัทร ์
ถงึ 
ศุกร ์

11/01/59 
ถงึ 

15/01/59 

08.00-17.00น. บรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร 

80 ยนืดกัรอ
และรอ
เกบ็หรอื
ฝาก
เจา้หน้าที่
หน้า
เคาวนื
เตอร ์
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การวิเคราะหข้์อมลู 

        ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกรอบแนวคิดการท าวิจยัเพื่อการแบ่งกลุ่ม ผู้ศึกษาจะใช้
เครือ่งมอืทางสถติ ิ3 เครือ่งมอื ทีจ่ะไดแ้สดงไวใ้นตารางต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการเขยีนขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู 
ขัน้ตอนที ่1 การก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่ม 
ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบการวจิยั 
ขัน้ตอนที ่3 การก าหนดวธิกีารแบ่งกลุ่ม 
ขัน้ตอนที ่4 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม  

 
ตารางท่ี 13 ขัน้ตอนและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือทางสถิติ
(Cluster Analysis) 

 
ขัน้ตอน

ท่ี 

 
 

รายละเอียด 

ตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องกบั
การวิเคราะห์ในขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถิติท่ี
ต้องรายงาน
และวิธีการ
อ่านค่า 

1 ( ก ) กา รร ะบุ ตัว แปรย่ อย เชิง
ปรมิาณทีจ่ะใชแ้บ่งกลุ่ม  

ตวัแปร (IndS) : 
1.ความเป็นธรรมของการ
บรกิาร 
2.ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
ได ้
3.การตอบสนองต่อลกูคา้ 
4.การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ลกูคา้ 
5.การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้  
6.ความชอบในตราสนิคา้ 
7.ความผกูพนั 
8.การซือ้ซ ้า 
9.การบอกต่อ 
 

- 
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ตารางท่ี 13 ขัน้ตอนและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือทางสถิติ
(Cluster Analysis)(ต่อ) 
ขัน้ตอน

ท่ี 
รายละเอียด ตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้องกบั

การวิเคราะห์ในขัน้ตอนน้ี 
ค่าทางสถิติท่ี
ต้องรายงาน
และวิธีการ
อ่านค่า 

2 (ข )การก าหนดวิธีการวัด
ร ะ ย ะ ห่ า ง  ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง ที่
ตอ้งการแบ่งกลุ่ม คอื 
การเอาค าถามหรอืความต่าง
ของแต่ละคนมาลบกนัแลว้ยก
ก าลงัสอง ด้วยวธิี Squared 
Euclidean Distance โดยที่
ผลต่างจะต้องเป็นบวกเสมอ 
และแปลงข้อมูลให้เ ป็นค่า
มาตรฐาน Z score 

- - Squared 
Euclidean 
Distance 
-Z-Score 
 

3 ( ค ) ก า ร แบ่ ง ก ลุ่ ม แ บบ  2 
ขั ้น ต อ น  คื อ 1.Hierarchical 
เพื่อเลอืกจ านวนกลุ่มหรอืเพื่อ
คน้หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 
2.Partitioning เพื่อจ าแนกคน
ลง ในกลุ่ มย่ อยๆหรือ เพื่ อ
จ า แนกสิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ล ง ใ น
จ านวนกลุ่มทีต่อ้งการ 

- -Agglomeration 
Coefficient 
-Mean 

4 (ง)การอธบิายลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มทีต่้อง
น าข้อมูลส่วนตัวมาช่วยใน
การแปลผล รวมทัง้การตัง้ชื่อ
กลุ่มยอ่ย 

- - 
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ตารางท่ี 14 ขัน้ตอนและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือทางสถิติ
(ANOVA) 
ขัน้ตอน

ท่ี 
รายละเอียด ตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวข้อง

กบัการวิเคราะหใ์น
ขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถิติท่ี
ต้องรายงาน
และวิธีการ
อ่านค่า 

1 (ก) การก าหนดสมมตฐิาน : 
H0: กลุ่มทีแ่บ่งไดม้คี่าเฉลีย่ของตวั
แปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มไม่
แตกต่างกนั 

ตวัแปร (IndS) : 
1.ความเป็นธรรมของการ
บรกิาร 
2.ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ
ได ้
3.การตอบสนองต่อลกูคา้ 
4.การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ลกูคา้ 
5.การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ 
 6.ความชอบในตราสนิคา้ 
7.ความผกูพนั 
8.การซือ้ซ ้า 
9.การบอกต่อ 
กลุ่มทีแ่บ่งได ้: 4 กลุ่ม 

- 

2 (ข)การทดสอบสมมตฐิาน  
 
 

- - F-Ratio 
-Sig. 

 
3 (ค)การแปลความหมายดูค่า Sig. 

ของแต่ละกลุ่มค าถามซึง่ถ้าค่าน้อย
กว่า .05 แสดงว่าทุกกลุ่มทีแ่บ่งได้
ต อ บ แ ต ก ต่ า ง กั น  แ ต่ ถ้ า
มากกว่า.05 แสดงว่าทุกกลุ่มทีแ่บ่ง
ไดต้อบไมแ่ตกต่างกนั 

- - 
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ตารางท่ี 15 ขัน้ตอนและค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือทางสถิติ      
(Chi-Square Test) 
ขัน้ตอน

ท่ี 
รายละเอียด ตวัแปรย่อยท่ี

เก่ียวข้องกบัการ
วิเคราะหใ์นขัน้ตอน

น้ี 

ค่าทางสถิติท่ีต้อง
รายงานและ
วิธีการอ่านค่า 

1 (ก) การก าหนดสมมตฐิาน : 
H0: กลุ่มที่แบ่งได้มปีจัจยัส่วน
บุคคลไมแ่ตกต่างกนั 

ปจัจยัส่วนบุคคล 
(Bio/Oth): 
1.เพศ 
2.สถานภาพ 
3.อาชพี 
4.ระดบัการศกึษา 
5.อาย ุ
6.รายได ้
และค าถามอื่นๆ 
กลุ่มทีแ่บ่งได ้: 
4 กลุ่ม 

- 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  
 

- - Pearson  
Chisquare  
ในคอลมัน์  
Exact Sig.  
(2-sided) 

3 ค)การประเมนิขนาดความสมัพนัธ ์
ดูค่า Exact Sig  (2-sided) ซึง่ถ้า
ค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าปจัจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มที่แบ่งได้มีความ
แตกต่างกันแต่ถ้ามากกว่า .05 
แสดงว่าปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มที่
แบ่งไดไ้มม่คีวามแตกต่างกนั 

- - 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูเรือ่ง การแบ่งกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติโดยใชป้จัจยัดา้นคุณภาพการ
บรกิารของตวัแทนและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกค้า กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร โดยมวีตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทนประกนัชวีติในด้านการบรกิาร
และปจัจยัดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

2) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันชวีิตกับบรษิัทเมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทน
และปจัจยัดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา 
ตอนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 วเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 

 
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 

ตอนท่ี 3 วเิคราะหข์อ้มลูคุณภาพการบรกิารของตวัแทน บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาครและความภกัดทีีล่กูคา้มต่ีอบรษิทัและตวัแทน  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหข้์อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 
  การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาชพี ระดบั

การศกึษา อาย ุรายไดต่้อเดอืน รายละเอยีดเป็นไปตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 16 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคล (เพศ) 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
1.เพศ 
         ชาย 
         หญงิ 

 
90 
110 

 
45.0 
55.0 

รวม 200 100.0 
        

         จากตารางที ่15 พบว่า ลูกคา้เป็นเพศหญงิ จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 เป็น
เพศชาย จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 

ตารางท่ี 17 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

(สถานภาพ) 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
2.สถานภาพ 
         โสด 
         สมรส 

 
60 
140 

 
30.0 
70.0 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่16 พบว่า ลูกคา้มสีถานภาพสมรส จ านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 มี
สถานภาพโสด จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 30   

 

 

 



75 

 

 

ตารางท่ี 18 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคล (อาชีพ) 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
3.อาชพี          
         นกัเรยีน/นกัศกึษา     
         ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
         พนกังานบรษิทัเอกชน       
         ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ         
         ท าสวน 
           พ่อบา้น 
           แมบ่า้น 
           พระ 
           คา้ขาย 

 
7 
94 
48 
23 
10 
3 
8 
3 
4 

 
3.5 
47.0 
24.0 
11.5 
5.0 
1.5 
4.0 
1.5 
2.0 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่17 พบว่า ลูกคา้มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
47.0  พนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0  ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ  
จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5  ท าสวน จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 แม่บา้น จ านวน 
8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 นักเรยีน/นักศกึษา  จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5  คา้ขาย จ านวน 
4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 พ่อบา้นจ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 พระ จ านวน 3 องค ์คดิเป็น
รอ้ยละ 1.5                
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ตารางท่ี 19 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

(การศึกษา) 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
4.ระดบัการศกึษา 
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                      
            ปรญิญาตร ี   
               สูงกว่าปริญญาตรี 

 
     116 
      78 
       6 

 
58.0 
39.0 
3.0 

รวม 200 100.0 
 

      จากตารางที ่18 พบว่า  ลกูคา้มรีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 116 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 58.0 ปรญิญาตร ีจ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 สูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 6 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 

ตารางท่ี 20 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคล (อาย)ุ 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
5.อาย ุ

ไมเ่กนิ 30 ปี 
30-35ปี 
36-40ปี 
41-45ปี 
46-50 ปี 
51-55 ปี 

60 ปีขึน้ไป 

 
        27 
        35 
        30 
        20 
        44 
        25 
        19 

 
13.5 
17.5 
15.0 
10.0 
22.0 
12.5 
9.5 

รวม 200 100.0 
          

จากตารางที ่19 พบว่า  ลูกคา้มอีายุ 46-50 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 30-
35 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 36-40 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0  51-55 
ปีจ านวน 25 คน รอ้ยละ 12.5 41-45 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 60 ปีขึน้ไป จ านวน 
19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5   
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ตารางท่ี 21 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคล (รายได้) 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
5.รายได ้

 ไมเ่กนิ 10,000 บาท    
   10,001-20,000 บาท     
    20,001-30,000 บาท         
    30,001-40,000 บาท                

            ตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป             

 
        22 
        81 
        56 
        12 
        29 

 
11.0 
40.5 
28.0 
6.0 
14.5 

รวม 200 100.0 
       

  จากตารางที ่20 พบว่า ลูกคา้มรีายได ้10,001-20,000 บาท  จ านวน 81 คน คดิเป็น
รอ้ยละ  40.5  20,0001-30,000 บาท จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 ตัง้แต่ 40,001 บาท 
ขึน้ไป จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5  ไม่เกนิ 10,000 บาท จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
11.0    

 

ตอนท่ี 2 วเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประกนัชวีติของลกูคา้ 

          การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการเลอืกซื้อประกนัชวีติของลูกค้าและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง
อื่นๆ ประกอบดว้ย ลูกคา้ซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา
สมุทรสาคร ลูกคา้ซื้อประกนัชวีติผ่านช่องทางตวัแทน กรมธรรมท์ีใ่ห้ความคุม้ครองสูงสุดลูกค้า
ซือ้กบับรษิทัใด กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสูงสุดลูกคา้ซือ้ผ่านช่องทางใด กรมธรรมท์ีใ่หค้วาม
คุม้ครองสงูสุดกบัลกูคา้เป็นแบบประกนัประเภทใด ใชร้ะยะเวลาในการช าระเบีย้กี่ปี มทีุนประกนั
จ านวนเท่าใด เลอืกการช าระเบี้ยแบบใด เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เตมิอะไรบ้าง สาเหตุหลกัที่ท าให้
เลอืกซื้อประกนัชวีิตกบับรษิัทเมอืงไทย สาเหตุหลกัที่ท าให้ตดัสินใจเลอืกซื้อประกนัชวีติกับ
บรษิทัเมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทน ขอ้เสนอขายที่น่าสนใจที่สุดที่ได้รบัจากการน าเสนอขาย
จากตวัแทนบรษิทัเมอืงไทย ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัจากการน าเสนอขายของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยมี
ความคลาดเคลื่อนจากความจรงิในประเดน็ใด ซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดูแลมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด ตดิต่อกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลในแต่ละปีในเรื่อง
ใด สาเหตุหลกัทีท่ าใหค้ดิว่าอาจจะไมต่่อสญัญากรมธรรมก์บับรษิทัเมอืงไทยอกี 
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ตารางท่ี 22 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
คุณซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร หรอืไม่ 

ใช่ 

 
 
 

200 

 
 
 

100 
รวม 200 100.0 

       

  จากตารางที่ 22 พบว่า ลูกค้าซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาสมทุรสาคร จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ตารางท่ี 23 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
คุณซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา
สมทุรสาคร ผ่านช่องทางตวัแทน
หรอืไม่ 

ใช่ 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

100 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางที่ 23 พบว่า ลูกค้าซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

(มหาชน) สาขาสมทุรสาคร ผ่านช่องทางตวัแทน จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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ตารางท่ี 24 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุแก่
ท่าน ท่านซ้ือกบับริษทัใด 

เอ.ไอ.เอ                     
       เมอืงไทย 

ไทยประกนั 
ไทยพาณิชย ์
ไทยสมุทร 
กสกิร 
FWD 

 
 
6 

186 
2 
2 
1 
2 
1 

 
 

3.0 
93 
1.0 
1.0 
.5 
1.0 
.5 

รวม 200 100.0 
       

   จากตารางที ่24 พบว่า กรมธรรมท์ีใ่ห้ความคุม้ครองสูงสุดแก่ลูกคา้ ลูกคา้ซือ้กบับรษิทั
เมอืงไทย จ านวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93 เอ.ไอ.เอ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 กสกิร 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ไทยประกนั จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0  ไทยพาณิชย ์
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ไทยสมุทร จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 FWD จ านวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 
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ตารางท่ี 25 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุ
แก่ท่าน ท่านซ้ือผา่นช่องทางใด 

ตวัแทน 
ธนาคาร 

บรษิทัประกนั 

 
 

195 
4 
1 

 
 

97.5 
2 
.5 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่25 พบว่า กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสงูสุดแก่ลูกคา้ ลูกคา้ซือ้ผ่านช่องทาง
ตวัแทน จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.5 ธนาคาร จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 บรษิทั
ประกนั จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5 

ตารางท่ี 26 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุ
แก่ท่านเป็นแบบประกนัประเภทใด 

        ออมทรพัย ์  
        ตลอดชพี    
        บ านาญ                     

 
 

123 
62 
15 

 
 

61.5 
31.0 
7.5 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นแบบประกนั
ประเภท ออมทรพัย ์จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 ตลอดชพี จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 31 บ านาญ จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 
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ตารางท่ี 27 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสงูสุดแก่
ท่านใชร้ะยะเวลาในการช าระเบีย้กีปี่ 
        1-5 ปี 
        6-10 ปี 
        11-15 ปี  
        20 ปีขึน้ไป 

 
 

10 
19 
27 
144 

 
 

5.0 
9.5 
13.5 
72.0 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่27 พบว่า กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสูงสุดแก่ลูกคา้ใชร้ะยะเวลาในการ
ช าระเบีย้ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0  11-15 ปี จ านวน 27 คดิเป็นรอ้ยละ 
13.5 6-10 ปี จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 1-5 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0  

ตารางท่ี 28 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุ
แก่ท่าน มีทุนประกนัจ านวนเท่าใด 
        น้อยกว่า 100,000 บาท                   
        200,000-500,000 บาท 
        500,000-1,000,000 บาท               
        1,000,000 บาท ขึน้ไป 

 
 

33 
125 
29 
13 

 
 

16.5 
62.5 
14.5 
6.5 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที ่28 พบว่า กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสูงสุดแก่ลูกคา้ มทีุนประกนัจ านวน 
200,000-500,000 บาท จ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 62.5 น้อยกว่า 100,000 บาท                   
จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5  500,000-1,000,000 บาท  จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
14.5  1,000,000 บาท ขึน้ไป  จ านวน  13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

ตารางท่ี 29 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ระยะเวลาในการช าระเบีย้ 
กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุ
แก่ท่านท่านเลือกการช าระเบีย้แบบ
ใด 
            รายเดอืน 
            ราย 3 เดอืน 
            ราย 6 เดอืน 
            รายปี 

 
 

 
 

30 
30 
24 
116 

 
 
 
 

15 
15 
12 
58 

รวม 200 100.0 
 

จากตารางที ่29 พบว่า ระยะเวลาในการช าระเบีย้ กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครองสงูสุดแก่
ลกูคา้ ลกูคา้เลอืกการช าระเบีย้แบบ รายปี จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58 รายเดอืน จ านวน 
30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 ราย 3 เดอืน จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 ราย 6 เดอืน จ านวน 
24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12 
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ตารางท่ี 30 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม 
(ประกนัอบุติัเหต)ุ 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

154 
46 

 
 

77 
23 

รวม 200 100.0 
 

     จากตารางที ่30 พบว่า ลูกคา้ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ประกนัอุบตัเิหตุ) จ านวน 
154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 ลูกคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ประกนัอุบตัเิหตุ) จ านวน 46 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 23 

ตารางท่ี 31 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม 
(ประกนัสขุภาพ) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

104 
96 

 
 

52 
48 

รวม 200 100.0 
 

    จากตารางที ่31 พบว่า ลูกคา้ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ประกนัสุขภาพ) จ านวน 
104คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 ลูกคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ประกนัสุขภาพ) จ านวน 46 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 48 

 

 



84 

 

 

ตารางท่ี 32 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม 
(ประกนัชดเชยรายได้) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

136 
64 

 
 

68 
32 

รวม 200 100.0 
  

  จากตารางที ่32 พบว่า ลกูคา้ไมเ่ลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ชดเชยรายได)้ จ านวน 136 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 68 ลูกคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ประกนัชดเชยรายได)้ จ านวน 64 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 32 

ตารางท่ี 33 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม 
(คุ้มครองโรคร้ายแรง) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

162 
38 

 
 

81 
19 

รวม 200 100.0 
  

     จากตารางที่ 33 พบว่า ลูกค้าไม่เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรคร้ายแรง) 
จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81 ลกูคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (คุม้ครองโรครา้ยแรง) จ านวน 
38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 
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ตารางท่ี 34 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม 
(ทุพพลภาพ) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

118 
82 

 
 

59 
41 

รวม 200 100.0 
  

     จากตารางที ่34 พบว่า ลูกคา้ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ทุพพลภาพ) จ านวน 118 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 59 ลูกคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (ทุพพลภาพ) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 41 

ตารางท่ี 35 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ลกูค้าท่ีไม่ได้เลือกซ้ือสญัญา
เพ่ิมเติมใดเลย  

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

126 
74 

 
 

63 
37 

รวม 200 100.0 
  

     จากตารางที ่35 พบว่า ลูกคา้เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิใดอื่นๆ จ านวน 126  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 63  ลกูคา้ทีไ่มไ่ดเ้ลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิใดเลย จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37 
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ตารางท่ี 36 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยเป็น
เพราะอะไร  
     รูจ้กัเป็นการส่วนตวักบัตวัแทน 
     บรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอื         
     แบบประกนัน่าสนใจ          
     เป็นลกูคา้ประจ า 

 
 
 

61 
71 
64 
4 

 
 
 

30.5 
35.5 
32.0 
2.0 

รวม 200 100.0 
  

     จากตารางที่ 36 พบว่า สาเหตุหลกัที่ท าให้ลูกค้าเลอืกซื้อประกนัชวีติกบับรษิัท
เมอืงไทยเป็นเพราะ บรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอื จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 แบบประกนั
น่าสนใจ จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32  รูจ้กัเป็นการส่วนตวักบัตวัแทน จ านวน 61 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.5   อื่นๆโปรดระบุ เป็นลกูคา้ประจ า  จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2           
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ตารางท่ี 37 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเลือก
ซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทย
ผา่นช่องทางตวัแทนเป็นเพราะอะไร 
ตอ้งการผูด้แูลเรือ่งประกนัชวีติทีไ่วใ้จได ้        
ไดร้บัการเสนอขายทีน่่าสนใจ       
โดนขอรอ้งใหช้่วยซือ้                                   

 
 
 

126 
65 
9 

 
 
 

63 
32.5 
4.5 

รวม 200 100.0 
  

     จากตารางที ่37 พบว่า สาเหตุหลกัทีท่ าให้ลูกคา้ตดัสนิใจเลอืกซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทนเป็นเพราะ  ต้องการผูดู้แลเรื่องประกนัชวีติทีไ่วใ้จได ้จ านวน 126 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 63  ได้รบัการเสนอขายที่น่าสนใจ จ านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 32.5     
โดนขอรอ้งใหช้่วยซือ้ จ ายวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5               
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ตารางท่ี 38 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
 ข้อเสนอขายท่ีน่าสนใจท่ีสดุท่ีท่านได้รบัจากการ
น าเสนอขายของตวัแทนของบริษทัเมืองไทยท่ี
ผา่นมาคืออะไร 
     การช าระเบีย้ประกนัน้อยแต่ไดร้บัความคุม้ครอง
นาน               
     การช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัความคุม้ครองสงู 
     การช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัผลตอบแทนสงู
ในแบบประกนัระยะสัน้                    
     ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมลค์ลบัเพื่อสะสมแตม้
แลกของทีร่ะลกึจากบรษิทั 
     อื่นๆโปรดระบุ ไมม่ ี

 
 
 

88 
 

37 
13 
 

14 
 

48 

 
 
 

44 
 

18.5 
6.5 

 
7.0 

 
24 

รวม 200 100.0 
  

 จากตารางที ่38 พบว่า ขอ้เสนอขายทีน่่าสนใจทีสุ่ดทีล่กูคา้ไดร้บัจากการน าเสนอขาย
ของตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ผ่านมาคอื  การช าระเบีย้ประกนัน้อยแต่ได้รบัความคุม้ครอง
นาน  จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44  อื่นๆโปรดระบุ (ไม่ม)ี จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24  การช าระเบีย้ประกนัสูงและไดร้บัความคุม้ครองสูง จ านวน 37 คน คดิเป้นรอ้ยละ 18.5  ซือ้
ประกนัและได้รบับตัรสไมล์คลบัเพื่อสะสมแต้มแลกของที่ระลกึจากบรษิทั จ านวน 14 คน คดิ
เป็นร้อยละ 7.0  การช าระเบี้ยประกนัสูงและได้รบัผลตอบแทนสูงในแบบประกนัระยะสัน้  
จ านวน 13 คน รอ้ยละ 6.5                    
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ตารางท่ี 39 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ข้อเสนอท่ีท่านได้รบัจากการน าเสนอขายของ
ตวัแทนบริษทัเมืองไทยมีความคลาดเคล่ือนจาก
ความจริงในประเดน็ใดบ้าง 
     ช าระเบีย้ต ่าไดร้บัความคุม้ครองยาวนานจรงิแต่ก็
ช าระเบีย้ยาวนานเช่นกนั 
     ช าระเบีย้สูงและไดค้วามคุม้ครองสงูจรงิแต่สญัญา
เพิม่เตมิของประกนับางตวัเกนิจากความจ าเป็นทีท่่าน
ตอ้งการ 
     ช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัผลตอบสงูแต่ไดร้บั
ความคุม้ครองน้อย 
     ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมลค์ลบัจรงิแต่ใชร้ะยะ
เวลานานกว่าจะสามารถน าไปแลกของทีร่ะลกึจาก
บรษิทัได ้
     ไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอทีไ่ดร้บัจาก
การน าเสนอขายของตวัแทน 
     

 
 
 

33 
 

20 
 
 

12 
 

12 
 
 
 

123 

 
 
 

16.5 
 

10 
 
 

6.0 
 

6.0 
 
 
 

61.5 
 

รวม 200 100.0 
  

จากตารางที ่39 พบว่า ขอ้เสนอที่ลูกคา้ไดร้บัจากการน าเสนอขายของตวัแทนบรษิทั
เมอืงไทยมคีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิในประเดน็  ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอที่
ไดร้บัจากการน าเสนอขายของตวัแทน จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 ช าระเบีย้ต ่าไดร้บั
ความคุ้มครองยาวนานจรงิแต่ก็ช าระเบีย้ยาวนานเช่นกนั จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5  
ช าระเบี้ยสูงและได้ความคุ้มครองสูงจรงิแต่สญัญาเพิ่มเติมของประกันบางตัวเกินจากความ
จ าเป็นทีท่่านต้องการ  จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ช าระเบีย้ประกนัสูงและไดร้บัผลตอบ
สูงแต่ไดร้บัความคุม้ครองน้อย จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมล์
คลบัจรงิแต่ใชร้ะยะเวลานานกว่าจะสามารถน าไปแลกของทีร่ะลกึจากบรษิทัได้  จ านวน 12 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6 
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ตารางท่ี 40 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ท่านซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทนของ
บริษทัเมืองไทยท่ีดแูลท่านมาเป็น
ระยะเวลานานเท่าใด 
        1-5 ปี             
        6-10 ปี             
       11-15 ปี  
       16-20 ปี            
       20 ปีขึน้ไป           

 
 

 
74 
59 
34 
23 
10 

 
 
 

37.0 
29.5 
17.0 
11.5 
5.0 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่40 พบว่า ลูกคา้ซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แล
ลกูคา้มาเป็นระยะเวลานาน  1-5 ปี   จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37  6-10 ปี  จ านวน 59 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.5  11-15 ปี  จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 16-20 ปี  จ านวน 23 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.5  20 ปีขึน้ไป   จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0             
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ตารางท่ี 41 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง   
(แจ้งเคลม) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

144 
56 

 
 

72 
28 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่41 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (แจง้เคลม) จ านวน 
144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรือ่ง  (แจง้เคลม)  จ านวน 56 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28 

ตารางท่ี 42 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง   
(ลดหย่อนภาษี) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

145 
55 

 
 

72.5 
27.5 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที่ 42 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (ลดหย่อนภาษี) 
จ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง  (ลดหย่อนภาษี)  
จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 
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ตารางท่ี 43 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง   
(ช าระเบีย้) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

13 
187 

 
 

6.5 
93.5 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่43 พบว่า ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (ช าระเบีย้) จ านวน 187 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.5 และไมต่ดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง  (ช าระเบีย้)  จ านวน 13 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

ตารางท่ี 44 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง   
(เชค็เงินคืนระหว่างทาง) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

180 
20 

 
 

90 
10 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่44 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (เชค็เงนิคนืระหว่าง
ทาง) จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง  (เชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง)  จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 
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ตารางท่ี 45 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง   
(เปล่ียแปลงท่ีอยู่) 

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

185 
15 

 
 

92.5 
7.5 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่45 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่)
จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.5 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (เปลีย่นแปลงที่
อยู)่  จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 

ตารางท่ี 46 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง  
(เปล่ียนแปลงผูร้บัผลประโยชน์)  

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

188 
12 

 
 

94.0 
6.0 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่46 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (เปลีย่นแปลงผูร้บั
ผลประโยชน์) จ านวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.0 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง 
(เปลีย่นแปลงทีอ่ยู)่  จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 
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ตารางท่ี 47 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ติดต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเร่ือง  
(เปล่ียนแปลงความคุ้มครอง)  

ไมเ่ลอืก 
เลอืก 

 
 

183 
17 

 
 

91.5 
8.5 

รวม 200 100.0 
 

        จากตารางที ่47 พบว่า ไม่ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง (เปลีย่นแปลงผูร้บั
ผลประโยชน์) จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.5 และตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ในเรื่อง 
(เปลีย่นแปลงผูร้บัผลประโยชน์)  จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 

ตารางท่ี 48 ตารางแจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกนัชีวิตของลกูค้า 

ค าถามทีใ่ส่ในแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านคิดว่าอาจจะ
ไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บับริษทั
เมืองไทยอีกเป็นเพราะอะไรได้มาก
ท่ีสดุ 
    ภาวะเศรษฐกจิไมด่ ี                   
    การบรกิารของตวัแทนไมม่คีุณภาพ 
    ค าบอกเล่าในแงล่บของบรษิทั    
   ภายหลงัการซือ้พบว่าแบบประกนัไม่
ตรงกบัความตอ้งการ          
   ไมม่เีงนิส่งเบีย้ประกนั                
   อื่นๆโปรดระบุ ไมม่ ี
   อื่นๆโปรดระบุ ไมย่กเลกิ 

 
 
 
 

56 
20 
10 
15 
 

38 
60 
1 

 
 
 
 

28.0 
10.0 
5.0 
7.5 

 
19.0 
30 
.5 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที ่48 พบว่า สาเหตุหลกัทีท่ าใหลู้กคา้คดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรม์
กบับรษิทัเมอืงไทยอกีเป็นเพราะ อื่นๆโปรดระบุ (ไม่ม)ี จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 ภาวะ
เศรษฐกจิไม่ด ีจ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 ไม่มเีงนิส่งเบีย้ประกนั  จ านวน 38 คน คดิ
เป็นร้อยละ 19.0  การบรกิารของตัวแทนไม่มคีุณภาพ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10   
ภายหลงัการซือ้พบว่าแบบประกนัไม่ตรงกบัความต้องการ จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
ค าบอกเล่าในแง่ลบของบรษิทั  จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 อื่นๆโปรดระบุ (ยกเลกิ) 
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .5     
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ตารางท่ี 49 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ) 

ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 

1.(ความเป็นรปูธรรมของการบริการ) 
  

1) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
มคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย 

3.94 0.710 

2) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่าน
มบีุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 

4.08 0.736 

3) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่าน
มกีารท างานอยา่งเป็นมอือาชพี 

3.96 0.852 

4) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
มีเอกสารน าเสนอแบบประกันที่ช่วยให้
ท่านเขา้ใจแบบประกนัไดง้่ายขึน้ 

3.96 0.732 

5) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการค านวนเบี้ย
ประกนัที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
น าเสนอแบบประกนั  

3.69 0.785 

6) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
แสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบท่าน 

3.55 0.843 

 
จากตารางที ่49 พบว่า ขอ้ค าถามที ่2 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านมบีุคคลกิ

ทีน่่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่ 4.08 เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ขอ้ค าถามที ่3 ตวัแทนของ
บรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี มคี่าเฉลี่ย 3.96 ขอ้ค าถามที่ 4 
ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมเีอกสารน าเสนอแบบประกนัที่ช่วยให้ท่านเข้าใจแบบ
ประกนัไดง้า่ยขึน้  มคี่าเฉลีย่ 3.96 ขอ้ค าถามที ่1 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมคีวาม
สุภาพเรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่ 3.94 ขอ้ค าถามที ่5 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมอุีปกรณ์
ที่ทนัสมยัในการค านวนเบี้ยประกนัที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบประกนั  มี
ค่าเฉลี่ย 3.69 และ ข้อค าถามที่ 6 ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านแสดงใบอนุญาต
ประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.55 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด  
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ตารางท่ี 50 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
2.(ความเช่ือใจไว้วางใจ) 

  

7) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องการเคลม
ประกนั  ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจ
ไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่าน
เป็นอยา่งด ี

3.39 0.813 

8) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องไมไ่ดร้บัใบ
ลดหยอ่นภาษ ีท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่างด ี

3.46 0.742 

9) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้ประกนั ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่างด ี

3.80 0.785 

10) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่งไดร้บัเชค็
เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้ ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจากตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็นอย่างด ี

3.10 0.497 

11) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่งขอ้ความ
ในกรมธรรมไ์มถู่กตอ้ง ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็นอย่างด ี
 

3.23 0.668 
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ตารางท่ี 50 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ) (ต่อ) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
12) ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
การบรกิารทีถู่กตอ้ง ในเรือ่งของการ
น าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงือ่นไข
ตามทีท่่านตอ้งการ 

3.84 0.813 

13) ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
ความซื่อสตัย ์

4.02 0.723 

 
 
        จากตารางที ่50 พบว่า ขอ้ค าถามที ่13 ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมคีวามซื่อสตัย์ มคี่าเฉลี่ย 4.02 เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งที่สุด ล าดบัถดัมา 
คอื ขอ้ค าถามที ่12 ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่าน
มกีารบรกิารทีถู่กตอ้ง ในเรื่องของการน าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขตามทีท่่านต้องการ 
มคี่าเฉลี่ย 3.84 ขอ้ค าถามที่ 9 ในขณะที่ท่านมปีญัหาเรื่องไม่ได้รบัใบช าระเบี้ยประกนั ท่าน
สามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แล
ท่านเป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ 3.80 ขอ้ค าถามที ่8 ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องไม่ไดร้บัใบลดหย่อน
ภาษี ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจากตัวแทนของบรษิัท
เมอืงไทยที่ดูแลท่านเป็นอย่างดี มคี่าเฉลี่ย 3.46 ขอ้ค าถามที่ 7 ในขณะที่ท่านมปีญัหาเรื่อง
การเคลมประกนั  ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านเป็นอย่างดี มคี่าเฉลีย่ 3.39 ขอ้ค าถามที ่11 ในขณะทีท่่านมปีญัหา
เรื่องขอ้ความในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไข
ปญัหาจากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านเป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ 3.23 และ ขอ้ค าถามที ่
10 ในขณะที่ท่านมปีญัหาเรื่องได้รบัเช็คเงนิคืนระหว่างทางล่าช้า ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านเป็นอย่างด ีมี
ค่าเฉลีย่ 3.10 เป็นค่าแฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 51 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
3.(การตอบสนองต่อลูกค้า) 

  

14) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

3.78 0.765 

15) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านไดท้ าตามในสิง่ทีส่ญัญาไวก้บัท่านใน
เรือ่งของเวลาในการนดัพบ 

3.78 0.865 

16) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านจะมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าจะไดร้บั
บรกิารในการเกบ็เบีย้ประกนัในครัง้ต่อไป
เมือ่ใด 

3.80 0.819 

17) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะมกีารบรกิารทีท่นั
ต่อเวลาในเรือ่งของการใหค้ าแนะน าเมือ่
ท่านตอ้งการเคลมประกนั 

3.44 0.866 

18) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่านเรือ่งเคลมประกนัดว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

    3.42 0.829 

19) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่านเรือ่งตดิตามใบลดหยอ่น
ภาษดีว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 
 
 
 
 

3.43 0.734 
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ตารางท่ี 51 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า) (ต่อ) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทนทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่านเรือ่ง
ตดิตามใบช าระเบีย้ประกนัดว้ยความเตม็
ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

3.75 0.763 

21) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่านเรือ่งการเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

3.28 0.657 

 
 
 จากตารางที ่51 พบว่า ขอ้ค าถามที ่16 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านจะมกีาร
แจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะได้รบับรกิารในการเก็บเบีย้ประกนัในครัง้ต่อไปเมื่อใด มคี่าเฉลี่ย 3.80 
เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ขอ้ค าถามที ่14 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่าน
ด าเนินเรื่องทีร่บัปากไวโ้ดยไม่ต้องทวงถาม มคี่าเฉลีย่ 3.78 ขอ้ค าถามที ่15 ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีดู่แลท่านไดท้ าตามในสิง่ทีส่ญัญาไวก้บัท่านในเรื่องของเวลาในการนัดพบ มคี่าเฉลีย่ 
3.78 ขอ้ค าถามที ่20 ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้ง
ขอของท่านเรือ่งตดิตามใบช าระเบีย้ประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.75 
ขอ้ค าถามที ่17 ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านจะมกีารบรกิารทีท่นัต่อเวลา
ในเรื่องของการให้ค าแนะน าเมื่อท่านต้องการ เคลมประกนั มคี่าเฉลีย่ 3.44 ขอ้ค าถามที ่19 
ท่านเชื่อว่าตัวแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะ ตอบสนองต่อค าร้องขอของท่านเรื่อง
ตดิตามใบลดหย่อนภาษีดว้ยความเตม็ใจที่จะช่วยเหลอืท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.43 ขอ้ค าถามที ่18 
ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่านเรื่องเคลม
ประกนัดว้ยความเต็มใจที่จะช่วยเหลอืท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.42 และ ขอ้ค าถามที ่21 ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่านเรื่องการเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.28 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 52 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
4.(การให้ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า) 

  

22) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตวัแทน
ของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ผู้อื่น
ทราบ 

3.81 0.675 

23) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตัวแทน
ของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะดูแล
เอกสารส าคัญของท่ านเ ป็นอย่ างด ี
(ส าเนาบัตรประชน) ,(ส าเนาหน้าสมุด
ธนาคาร) 

3.80 0.716 

24) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแล
ท่านไม่มีการสื่อสารที่ท าให้เกิดความ
เขา้ใจผดิระหว่างท่านกบัตวัแทน 

3.91 1.010 

25) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านมคีวามรูท้ีจ่ะตอบค าถามของท่านได ้
ในเรือ่งของแบบประกนัทีท่่านเลอืกว่ามี
ความคุม้ครองอยา่งไรบา้ง 

4.02 1.044 

 
 จากตารางที ่52 พบว่า ขอ้ค าถามที ่25 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมคีวามรู้
ทีจ่ะตอบค าถามของท่านได ้ในเรื่องของแบบประกนัทีท่่านเลอืกว่ามคีวามคุม้ครองอย่างไรบา้ง  
มคี่าเฉลี่ย 4.02 เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด ล าดบัถดัมา คอื ขอ้ค าถามที่ 24 ตวัแทนของบรษิัท
เมอืงไทยทีด่แูลท่านไมม่กีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิระหว่างท่านกบัตวัแทน มคี่าเฉลีย่ 
3.91 ขอ้ค าถามที่ 22 ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะไม่
เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านใหผู้อ้ื่นทราบ มคี่าเฉลีย่ 3.81 และ ขอ้ค าถามที ่23 ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ได้ว่าตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะดูแลเอกสารส าคญัของท่านเป็นอย่างด ี
(ส าเนาบตัรประชน),(ส าเนาหน้าสมดุธนาคาร) มคี่าเฉลีย่ 3.80 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 53 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ (ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า) 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
5.(ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า) 

  

26) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแล
ท่านให้ความสนใจกบัลูกค้าทุกรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั 

3.61 0.742 

27) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านท าใหท้่านรูส้กึไดว้่าท่านไดร้บัการ
บรกิารอยา่งเป็นพเิศษ 

3.52 0.891 

28) เมือ่ท่านสนใจแบบประกนัแบบใด
ตวัแทนจะน าเสนอแบบประกนัทีท่่าน
ตอ้งการใหท้่านทราบและเขา้ใจใน
รายละเอยีด 

3.73 0.768 

29) ตวัแทนไดแ้จง้ขอ้มลูข่าวสารในสทิธิ
พเิศษทีท่่านจะไดร้บัใหท้่านไดท้ราบ
อยา่งต่อเนื่อง 

3.49 0.802 

30) ตวัแทนไดแ้นะน าแบบประกนัที่
ออกมาใหมใ่หก้บัท่านทราบเป็นระยะ 

3.38 0.806 

 
 จากตารางที ่53 พบว่า ขอ้ค าถามที ่28 เมื่อท่านสนใจแบบประกนัแบบใดตวัแทนของ
บรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะน าเสนอแบบประกันที่ท่านต้องการให้ท่านทราบและเข้าใจใน
รายละเอยีด มคี่าเฉลีย่ 3.73 เป็นค่าเฉลีย่ทีส่งูทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ขอ้ค าถามที ่26 ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านใหค้วามสนใจกบัลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั มคี่าเฉลีย่ 3.61 ขอ้
ค าถามที่ 27 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านท าใหท้่านรูส้กึได้ว่าท่านไดร้บัการบรกิาร
อย่างเป็นพเิศษ มคี่าเฉลีย่ 3.52 ขอ้ค าถามที ่29 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านไดแ้จง้
ขอ้มลูขา่วสารในสทิธพิเิศษทีท่่านจะไดร้บัใหท้่านไดท้ราบอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่ 3.49 และขอ้
ค าถามที่ 30 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยได้แนะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ให้กบัท่านทราบ
เป็นระยะ มคี่าเฉลีย่ 3.38 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 54 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ปัจจยัด้านความภกัดี 
ค าถามแต่ละข้อท่ีใส่ในแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ปัจจยัด้านความภกัดี   
31) ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย 

4.06 0.581 

32) ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่่านเลอืกซื้อ
ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 

3.83 1.013 

33) ถึงแม้จะมขี่าวในแง่ลบของบรษิัท
เมอืงไทยออกมา ท่านกย็งัมคีวามเชื่อมัน่
บรษิทัเหมอืนเดมิ 

2.78 1.108 

34) ถา้มโีอกาสท่านจะบอกต่อให้
ครอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนที่
รูจ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทย ซึง่เป็นตวัแทนทีดู่แลท่าน 

3.67 0.962 

35) ถา้ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านน าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน ท่านจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

3.43 0.932 

 
 จากตารางที่ 54 พบว่า ขอ้ค าถามที่ 31 ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่่านเลอืกซื้อประกนั
ชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย มคี่าเฉลีย่ 4.06 เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ขอ้ค าถามที ่32 
ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่่านเลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลท่านอยู่ มคี่าเฉลีย่ 3.83 ขอ้
ค าถามที่ 34 ถ้ามโีอกาสท่านจะบอกต่อให้ครอบครวั ญาติ เพื่อนสนิท รวมถึงคนที่รู้จกั ท า
ประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทย ซึ่งเป็นตวัแทนที่ดูแลท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.67 ข้อ
ค าถามที่ 6 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.55 ขอ้ค าถามที ่35 ถ้าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
น าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บัท่าน ท่านจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ มคี่าเฉลีย่ 3.43 ขอ้ค าถามที ่
30 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยไดแ้นะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ใหก้บัท่านทราบเป็นระยะ มี
ค่าเฉลีย่ 3.38 และขอ้ค าถามที ่33 ถงึแมจ้ะมขีา่วในแงล่บของบรษิทัเมอืงไทยออกมา ท่านกย็งัมี
ความเชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิ มคี่าเฉลีย่ 2.78 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด 
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จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร พบว่า ข้อค าถามที่ 2 ตัวแทนของบรษิัท
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมบีุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่ 4.08 เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งทีสุ่ด และ ขอ้ค าถาม
ที ่6 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบ
ท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.55 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด จากค่าเฉลีย่ทีไ่ดท้ าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่าในดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ลูกค้าได้รบัการบรกิารจากตวัแทนที่มบีุคคลกิน่าเชื่อถือแต่
ตวัแทนมกัไมแ่สดงใบอนุญาตเวลาเขา้พบลกูคา้  

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ดา้นความเชื่อใจไวว้างใจ พบว่า ขอ้ค าถามที ่13 ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านมคีวามซื่อสตัย์ มคี่าเฉลี่ย 4.02 เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด 
และ ขอ้ค าถามที ่10 ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่งไดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้ ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจากตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านเป็น
อย่างด ี มคี่าเฉลีย่ 3.10 เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ด จากค่าเฉลีย่ทีไ่ดท้ าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่าใน
ด้านความเชื่อใจและไว้วางใจ ลูกค้าได้รบัการบรกิารจากตวัแทนที่มคีวามซื่อสตัย์แต่ตวัแทน
มกัจะแกไ้ขปญัหาในเรือ่งเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้ไดไ้มด่ ี

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบว่า ขอ้ค าถามที ่16 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แล
ท่านจะมกีารแจง้ให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รบับรกิารในการเกบ็เบี้ยประกนัในครัง้ต่อไปเมื่อใด  มี
ค่าเฉลีย่ 3.80 เป็นค่าเฉลีย่ทีส่งูทีสุ่ด และขอ้ค าถามที ่21 ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย
ที่ดูแลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่านเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรมด์้วย
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลอืท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.28 เป็นค่าเฉลี่ยที่ต ่าทีสุ่ด จากค่าเฉลี่ยที่ได้ท าให้
สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าในดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ลูกคา้ไดร้บัการบรกิารจากตวัแทนในการ
แจง้ให้ทราบในการเก็บเบี้ยครัง้ต่อไปแต่ตวัแทนไม่เต็มใจช่วยเหลอืในเรื่องของค าร้องขอการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรม ์

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ด้านการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกค้า พบว่า ค าถามที่ 25 ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดูแลท่านมคีวามรู้ที่จะตอบค าถามของท่านได้ ในเรื่องของแบบประกนัที่ท่านเลอืกว่ามคีวาม
คุม้ครองอย่างไรบ้าง มคี่าเฉลีย่ 4.02 เป็นค่าเฉลี่ยทีสู่งทีสุ่ด และ ค าถามที ่23 ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ได้ว่าตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะดูแลเอกสารส าคญัของท่านเป็นอย่างด ี
(ส าเนาบตัรประชน),(ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร) มคี่าเฉลี่ย 3.80 เป็นค่าเฉลี่ยที่ต ่าที่สุด จาก
ค่าเฉลีย่ทีไ่ดท้ าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่าในดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ ลูกคา้ไดร้บับรกิาร
จากตวัแทนทีม่คีวามรูแ้ละสามารถทีจ่ะตอบค าถามในเรื่องแบบประกนัทีลู่กคา้เลอืกไดว้่ามคีวาม
คุม้ครองอยา่งไรบา้งแต่ตวัแทนดแูลเรือ่งเอกสารส าคญัไดไ้มด่ ี
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จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ พบว่า ขอ้ค าถามที ่28 เมื่อท่านสนใจแบบประกนัแบบใด
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะน าเสนอแบบประกนัที่ท่านต้องการให้ท่านทราบและ
เขา้ใจในรายละเอยีด มคี่าเฉลีย่ 3.73 เป็นค่าเฉลีย่ทีสู่งที่สุด และ ขอ้ค าถามที ่30 ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยได้แนะน าแบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้กบัท่านทราบเป็นระยะ มคี่าเฉลี่ย 3.38 
เป็นค่าเฉลี่ยที่ต ่าที่สุด จากค่าเฉลี่ยที่ได้ท าให้สามารถวเิคราะห์ได้ว่าในด้านความเอาใจใส่ต่อ
ลูกค้า ลูกค้าได้รบับรกิารจากตัวแทนที่เมื่อสนใจแบบประกันแบบใดตวัแทนจะน าเสนอแบบ
ประกนัตามทีล่กูคา้ตอ้งการแต่ตวัแทนไมแ่นะน าแบบประกนัทีอ่อกใหมใ่หท้ราบ 

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปรมิาณ ดา้นความภกัด ีพบว่า ขอ้ค าถามที ่31 ท่านมคีวามรูส้กึภมูใิจทีท่่านเลอืกซือ้ประกนัชวีติ
กบับรษิทัเมอืงไทย มคี่าเฉลีย่ 4.06 เป็นค่าเฉลีย่ทีส่งูทีสุ่ด และ ขอ้ค าถามที ่33 ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แงล่บของบรษิทัเมอืงไทยออกมา ท่านกย็งัมคีวามเชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิ มคี่าเฉลีย่ 2.78 เป็น
ค่าเฉลี่ยที่ต ่าที่สุด จากค่าเฉลี่ยที่ได้ท าให้สามารถวเิคราะห์ได้ว่าในด้านความภกัด ีลูกค้ารู้สกึ
ภมูใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนักบับรษิทัเมอืงไทยแต่จะไมม่คีวามเชื่อมัน่เมือ่มขีา่วในแงล่บออกมา 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน 
 

ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการบรกิารของตวัแทน บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาครและความภกัดทีีล่กูคา้มต่ีอบรษิทัและตวัแทน 

1. การคดัเลอืกค าถามที่จะใชใ้นการวเิคราะห์ จะใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อคดัเลอืกเฉพาะ
ค าถามทีม่กีารกระจายตวัของค าตอบทีด่แีละเป็นค าถามทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นัเองกบั
ค าถามขอ้อื่นๆ  

 

ภาพท่ี 2 กราฟแสดงการกระจายตวัของค าตอบ 

เนื่องจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้นัน้ได้ระบุไว้ว่าหากกราฟที่แสดงมสีทีี่ปรากฏ 2 ส ีใน
ค าถามข้อนัน้หรอืในกราฟแท่งนัน้ จะต้องน าค าถามข้อนัน้ออกและหากกราฟที่แสดงมสีีที่
ปรากฏ 3 ส ี แต่มกีารกระจายตวัของสใีนกราฟแท่งนัน้น้อยก็จะต้องน าค าถามข้อนัน้ออก
เช่นเดยีวกนั แต่จากกราฟที่แสดงขา้งต้น พบว่าไม่ปรากฏเงื่อนใน 2 ขอ้ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่
ก าหนด ดงันัน้จงึไมม่คี าถามขอ้ใดทีค่วรน าออกจากการวเิคราะหใ์นครัง้นี้ 
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ตารางท่ี 55 ตารางค าถามข้อท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเองสงู 

ขอ้ที ่ ค าถามทีเ่ขยีน

ในแบบสอบถาม 

ขอ้ที ่ ค าถามทีเ่ขยีนใน

แบบสอบถาม 

ค่าระดบั

นยัส าคญั 

ค่า 

Pear

son 

Corre

lation 

(r) 

14 ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งที่
รบัปากไวโ้ดยไม่
ตอ้งทวงถาม 

15 ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ไดท้ าตามในสิง่ที่
สญัญาไวก้บัท่านใน
เรือ่งของเวลาในการ
นดัพบ 

0.000 0.859 

17 ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะมกีาร
บรกิารทีท่นัต่อเวลา
ในเรือ่งของการให้
ค าแนะน าเมือ่ท่าน
ตอ้งการเคลม
ประกนั 

18 18) ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
จะ ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลมประกนั
ดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

0.000 0.865 

8 ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไมไ่ดร้บั
ใบลดหยอ่นภาษ ี
ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
จะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวั 

19 ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทย
จะ ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่านเรือ่ง
ตดิตามใบลดหยอ่น
ภาษดีว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

0.000 0.885 
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ตารางท่ี 55 ตารางค าถามข้อท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเองสงู (ต่อ) 

ขอ้ที ่ ค าถามทีเ่ขยีน

ในแบบสอบถาม 

ขอ้ที ่ ค าถามทีเ่ขยีนใน

แบบสอบถาม 

ค่าระดบั

นยัส าคญั 

ค่า 

Pear

son 

Corre

lation 

(r) 

22 ท่านสามารถเชื่อมัน่
ไดว้่าตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะไม่
เปิดเผยขอ้มลู
ส่วนตวัของท่านให้
ผูอ้ื่นทราบ 

23 ท่านสามารถเชื่อมัน่
ไดว้่าตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะดแูล
เอกสารส าคญัของ
ท่านเป็นอย่างด ี
(ส าเนาบตัร
ประชน),(ส าเนาหน้า
สมดุธนาคาร) 

0.000 0.919 

24 ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ไมม่กีารสื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิระหว่างท่านกบั
ตวัแทน 

25 ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
มคีวามรูท้ีจ่ะตอบ
ค าถามของท่านได ้
ในเรือ่งของแบบ
ประกนัทีท่่านเลอืก
ว่ามคีวามคุม้ครอง
อยา่งไรบา้ง 

0.000 0.892 

 

 

ขอ้ค าถามทีถู่กตดัออกคอื ขอ้ 8,15,17,23,25 ทีค่ าถามดงักล่าวถูกตดัออกจากการวเิคราะหเ์พราะ

ค่า Pearson Correlation (r) มคี่ามากกว่า 0.85 และมคี่าน้อยกว่า -0.85 ซึง่เป็นขอ้ค าถามทีม่ ี

ความคลา้ยคลงึกนัมาก  
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        2.การแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method)จะอธบิายการตดัสนิใจเลอืกจ านวน
กลุ่มยอ่ย(Clusters) ทีเ่หมาะสมเมือ่พจิารณาตามเกณฑม์าตรฐานทีน่ิยมใชใ้นหวัขอ้ย่อยนี้จะต้อง
แสดง 

ตารางท่ี 56 ตารางสรปุผลการท า Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical 

จ านวน
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster 
ก่อนการยบุรวม (Coefficient) 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวมใน
ล าดบัถดัไปเปรยีบเทยีบกบัในล าดบั

ปจัจบุนั 
7 98.059 0.031 
6 165.433 0.051 
5 186.552 0.055 
4 344.287 0.096 
3 670.155 0.170 
2 2357.738 0.512 
1 - - 

 

   

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ต์การเปล่ียนแปลงค่า Agglomeration Coefficient เมื่อยุบ

รวมกลุ่ม  

จากการประเมนิค่า Coefficient (แสดงกราฟประกอบ) จ านวนกลุ่มย่อยทีเ่หมาะสมในการ
แบ่งคอื 3 กลุ่ม เพราะ หลงัจาก 3 กลุ่มไปแลว้มคีวามแตกต่างกนัมาก   

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600
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ชุดข้อมูล1 
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ภาพท่ี 4  Dendogram 
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3.การแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีK-Means จะสรุปผลทีไ่ดจ้ากการจ าแนกผูต้อบแบบสอบถามลงใน
กลุ่มย่อย (Clusters) รวมทัง้รายงานสิง่ผิดปกติ เช่น Outliersที่พบและแนวทางการแก้ไข 
นอกจากนี้จะต้องสรุปลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มย่อยเมื่อพจิารณาจากคะแนนสูงสุดและต ่าสุด
ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มในหวัขอ้ยอ่ยน้ีจะตอ้งแสดง 

ตารางท่ี 57 ตารางสรปุผลการท า Cluster Analysis ด้วยวิธี K-Means 

Cluster จ านวนแบบสอบถาม คดิเป็นรอ้ยละ 
1 26 13% 
2 50 25% 
3 124 62% 

 

จากตารางสรปุผลการท า Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีK-Means ขา้งต้น พบว่า Cluster ที่
มแีบบสอบถามอยูเ่ป็นจ านวนน้อยจนถอืไดว้่าเป็น Outlier  และควรน าออกจากการวเิคราะหน์ัน้
ไม่มปีรากฏขึน้ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดขึน้มาคอื จ านวน 5 ชุด ในแต่ละ Cluster ดงันัน้จงึไม่มี
แบบสอบถามชุดใดทีถู่กน าออกจากการวเิคราะหใ์นครัง้นี้ 
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ตารางท่ี 58 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด1 ด้านความเป็น
รปูธรรมของการบริการ) 

Cluster Number of 
Case 

มคีวาม
สุภาพ

เรยีบรอ้ย 

มบีุคคลกิ
ที่

น่าเชื่อถอื 

มกีาร
ท างาน
อยา่งเป็น
มอือาชพี 

มเีอกสาร
น าเสนอ
แบบ

ประกนัที่
ช่วยให้
ท่าน
เขา้ใจ
แบบ

ประกนัได้
งา่ยขึน้ 

มอุีปกรณ์
ทีท่นัสมยั
ในการ
ค านวน
เบีย้

ประกนัที่
ช่วย

อ านวย
ความ

สะดวกใน
การ

น าเสนอ
แบบ
ประกนั 

แสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการ
เป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบ

ท่าน 
1 Mean 3.15 3.23 2.69 3.08 2.92 2.54 

N 26 26 26 26 26 26 
Std. 
Deviation 

.675 .710 .679 1.017 1.017 .761 

2 Mean 4.50 4.64 4.54 4.36 4.38 4.34 
N 50 50 50 50 50 50 
Std. 
Deviation 

.505 .485 .503 .525 .490 .626 

3 Mean 3.89 4.02 3.98 3.98 3.57 3.45 
N 124 124 124 124 124 124 
Std. 
Deviation 

.601 .631 .710 .563 .600 .629 

Total Mean 3.95 4.08 3.96 3.96 3.69 3.56 
N 200 200 200 200 200 200 
Std. 
Deviation 

.710 .736 .852 .732 .785 .843 
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ตารางท่ี 59 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด 2 ด้านความเช่ือใจ
ไว้วางใจ)  

Cluster Number of 
Case 

มปีญัหา
เรือ่ง

การเคลม
ประกนั 
สามารถ
เชื่อใจ 
ไวว้างใจ
ไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ข
ปญัหา 

มปีญัหา
เรือ่งไม
ไดร้บัใบ
ช าระเบีย้ 
สามารถ
เชื่อใจ 
ไวว้างใจ
ไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ข
ปญัหา 

มปีญัหา
เรือ่ง

ไดร้บัเชค็
เงนิคนืชา้ 
สามารถ
เชื่อใจ 
ไวว้างใจ
ไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ข
ปญัหา 

มปีญัหา
เรือ่ง

ขอ้ความ
กรมธรรม์
ไมถู่ก 
สามารถ
เชื่อใจ 
ไวว้างใจ
ไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ข
ปญัหา 

มกีาร
บรกิารที่
ถูกตอ้ง 
ในเรือ่ง
ของการ
น าเสนอ
แบบ

ประกนัที่
ตรงตาม
เงือ่นไข
ตามที่
ท่าน

ตอ้งการ 

ท่าน
สามารถ
เชื่อใจ
และไว้
วางไดว้่า
ตวัแทนที่
ดแูลท่าน
มคีวาม
ซื่อสตัย ์

1 Mean 2.35 2.50 2.81 2.69 2.31 2.69 
N 26 26 26 26 26 26 
Std. 
Deviation 

.745 .707 .402 .471 .838 .549 

2 Mean 3.98 4.28 3.36 3.78 4.36 4.50 
N 50 50 50 50 50 50 
Std. 
Deviation 

.820 .640 .663 .840 .485 .544 

3 Mean 3.37 3.87 3.05 3.11 3.94 4.10 
N 124 124 124 124 124 124 
Std. 
Deviation 

.563 .525 .379 .446 .465 .438 

Total Mean 3.39 3.80 3.10 3.23 3.84 4.02 
N 200 200 200 200 200 200 
Std. 
Deviation 

.813 .785 .497 .668 .813 .723 
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ตารางท่ี 60 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด 3 ด้านการตอบสนอง
ต่อลกูค้า)  

Cluster Number of 
Case 

ด าเนิน
เรือ่งที่

รบัปากไว้
โดยไม่
ตอ้งทวง
ถาม 

แจง้ให้
ลกูคา้
ทราบว่า
จะไดร้บั
บรกิารใน
การเกบ็
เบีย้

ประกนัใน
ครัง้ต่อไป
เมือ่ใด 

ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอของ
ท่าน

เรือ่งเคลม
ประกนั

ดว้ยความ
เตม็ใจที่
จะ

ช่วยเหลอื
ท่าน 

ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอของ
ท่านเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่น
ภาษดีว้ย
ความเตม็
ใจทีจ่ะ

ช่วยเหลอื
ท่าน 

ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอของ
ท่านเรือ่ง
ตดิตามใบ
ช าระเบีย้
ดว้ยความ
เตม็ใจที่
จะ

ช่วยเหลอื
ท่าน 

ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอของ
ท่านเรือ่ง
การ

เปลีย่น
เงือ่นไข
ดว้ยความ
เตม็ใจที่
จะ

ช่วยเหลอื
ท่าน 

1 Mean 2.12 2.38 2.42 2.81 2.50 2.81 
N 26 26 26 26 26 26 
Std. 
Deviation 

.431 .571 .703 .402 .583 .402 

2 Mean 4.24 4.38 4.10 3.88 4.30 3.80 
N 50 50 50 50 50 50 
Std. 
Deviation 

.431 .567 .814 .849 .580 .833 

3 Mean 3.94 3.87 3.36 3.39 3.78 3.16 
N 124 124 124 124 124 124 
Std. 
Deviation 

.367 .570 .589 .621 .534 .467 

Total Mean 3.78 3.81 3.43 3.44 3.75 3.28 
N 200 200 200 200 200 200 
Std. 
Deviation 

.765 .819 .829 .734 .763 .657 
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ตารางท่ี 61 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด 4 ด้านการให้ความ
เช่ือมัน่ต่อลูกค้า)  

Cluster Number of 
Case 

ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่าน
ใหผู้อ้ื่นทราบ 

ไมม่กีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ 

1 Mean 2.88 1.81 
N 26 26 
Std. 
Deviation 

.431 .634 

2 Mean 4.42 4.70 
N 50 50 
Std. 
Deviation 

.538 .463 

3 Mean 3.76 4.02 
N 124 124 
Std. 
Deviation 

.500 .533 

Total Mean 3.81 3.91 
N 200 200 
Std. 
Deviation 

.675 1.010 
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ตารางท่ี 62 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด 5 ด้านความเอาใจใส่
ต่อลกูค้า)  

Cluster Number of 
Case 

ใหค้วาม
สนใจกบั
ลกูคา้ทุก
รายอยา่ง
เท่าเทยีม

กนั 

ท าให้
ท่านรูส้กึ
ไดว้่าท่าน
ไดร้บัการ
บรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 

เมือ่ท่าน
สนใจ
แบบ
ประกนั
แบบใด 
จะ

น าเสนอ
แบบ

ประกนัที่
ท่าน

ตอ้งการ 

ไดแ้จง้
ขอ้มลู
ขา่วสาร
ในสทิธิ
พเิศษที่
ท่านจะ
ไดร้บัให้
ท่านได้
ทราบ
อยา่ง
ต่อเนื่อง 

ไดแ้นะน า
แบบ

ประกนัที่
ออกมา
ใหม่
ใหก้บั
ท่าน

ทราบเป็น
ระยะ 

1 Mean 2.46 1.92 2.31 2.38 2.50 
N 26 26 26 26 26 
Std. 
Deviation 

.508 .628 .736 .496 .583 

2 Mean 4.28 4.32 4.28 4.24 4.20 
N 50 50 50 50 50 
Std. 
Deviation 

.497 .471 .497 .625 .728 

3 Mean 3.58 3.53 3.81 3.42 3.24 
N 124 124 124 124 124 
Std. 
Deviation 

.527 .562 .436 .586 .561 

Total Mean 3.61 3.52 3.73 3.49 3.39 
N 200 200 200 200 200 
Std. 
Deviation 

.742 .891 .768 .802 .806 
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ตารางท่ี 63 แสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละ Cluster (หมวด 6 ปัจจยัด้านความ
ภกัดี)  

Cluster Number of 
Case 

ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจที่
ท่านเลอืก
ซือ้
ประกนั
ชวีติกบั
บรษิทั
เมอืงไทย 

ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจที่
ท่านเลอืก
ซือ้
ประกนั
ชวีติกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่าน
อยู ่

ถงึแมจ้ะมี
ขา่วในแง่
ลบของ
บรษิทั 
ท่านกย็งัมี
ความ
เชื่อมัน่
บรษิทั
เหมอืนเดมิ 

ถา้มี
โอกาส
ท่านจะ
บอกต่อ
ใหก้บั
ผูอ้ื่นท า
ประกนั
กบั
ตวัแทน
ท่านนี้ 

ถา้
ตวัแทน
น าเสนอ
แบบ
ประกนั
อื่น
เพิม่เตมิ
ใหก้บั
ท่าน 
ท่านจะ
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

1 Mean 3.54 1.69 2.54 1.69 1.77 
N 26 26 26 26 26 
Std. 
Deviation 

.582 .679 .761 .618 .765 

2 Mean 4.58 4.66 3.42 4.38 4.14 
N 50 50 50 50 50 
Std. 
Deviation 

.499 .479 1.279 .530 .639 

3 Mean 3.96 3.94 2.57 3.80 3.49 
N 124 124 124 124 124 
Std. 
Deviation 

.449 .465 .997 .510 .577 

Total Mean 4.06 3.83 2.78 3.67 3.43 
N 200 200 200 200 200 
Std. 
Deviation 

.581 1.013 1.108 .962 .932 
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ตารางท่ี 64 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนสงูสดุ 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
31.(ความ
ภกัด)ี มี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทั
เมอืงไทย   

3.54 24.(หมวด4)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านไมม่กีาร
สื่อสารทีท่ าให้
เกดิความเขา้ใจ
ผดิระหว่างท่าน
กบัตวัแทน 

4.70 13.(หมวด 2)
ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจ
ไดว้่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านมคีวาม
ซื่อสตัย ์

4.10 

2. (หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

3.23 32.(ความภกัด)ี
ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูล
ท่านอยู่ 
 

4.66 2.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

4.02 

1.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 

3.15 2.(หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

4.64 24.(หมวด4)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านไม่มี
การสื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ 

4.02 

4.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านม ี

3.08 31.(ความภกัด)ี มี
ความรูส้กึภมูใิจที่
ท่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย   

4.58 3.(หมวด2)
ตวัแทนมกีาร
ท างานอย่างเป็น
มอือาชพี 

3.98 
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ตารางท่ี 64 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
4.(หมวด1ต่อ) 
เอกสาร
น าเสนอแบบ
ประกนัทีช่่วย
ใหท้่านเขา้ใจ
แบบประกนัได้
งา่ยขึน้ 

 3.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านมกีาร
ท างานอย่างเป็น
มอือาชพี 

4.54 4.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
เอกสารน าเสนอ
แบบประกนัที่
ช่วยใหท้่าน
เขา้ใจแบบ
ประกนัไดง้า่ย 

3.98 

5.(หมวด 1) 
ตวัแทนมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการ
ค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วย
อ านวยความ
สะดวกในการ
น าเสนอ 

2.92 1.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านมคีวาม
สุภาพเรยีบรอ้ย  

4.50 31.(ความภกัด)ี 
มคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้ประกนั
ชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทย   

3.96 

22. (หมวด4)
ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่าที่
ดแูลท่านจะไม่
เปิดเผยขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 

2.88 13.(หมวด2)ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านมคีวาม
ซื่อสตัย ์
 

4.50 12.(หมวด2)
ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจ
ตวัแทนไดว้่ามี
การบรกิารที่
ถูกตอ้ง ในเรือ่ง
ของการน าเสนอ
แบบประกนั 

3.94 
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ตารางท่ี 64 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม 

10.(หมวด 2 
ต่อ)ในขณะทีม่ ี
ปญัหาเรือ่งรบั
เชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่าน
สามมารถเชื่อ
ใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี

2.81 5.(หมวด1)
ตวัแทนมอุีปกรณ์
ทีท่นัสมยัในการ
ค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วย
อ านวยความ
สะดวกในการ
น าเสนอประกนั 
 

4.38 14. (หมวด 3) 
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้งทวงถาม 

19.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของ
ท่านเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็
ช่วยเหลอืท่าน 

2.81 16.(หมวด3) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะมกีาร
แจง้ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะไดร้บั
บรกิารในการเกบ็
เบีย้ประกนัในครัง้
ต่อไปเมือ่ใด 
 

4.38 32.( ค ว า มภัก ดี ) ท่ า น มี
ความรู้ สึกภูมิ ใ จที่ ท่ าน
เลือกซื้อประกันชีวิตกับ
ตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 
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ตารางท่ี 64 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
21.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของ
ท่านเรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจที่
จะช่วยเหลอื
ท่าน 

2.81 34.(ความภกัด)ี 
ถา้มโีอกาสท่าน
จะบอกต่อให้
ครอบครวั ญาต ิ
เพื่อนสนิท 
รวมถงึคนทีรู่จ้กั 
ท าประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย 
ซึง่เป็นตวัแทนที่
ดแูลท่าน 
 

4.38 1.(หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 

3.89 

3.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมกีาร 
ท างานอย่าง
เป็นมอือาชพี 

2.69   
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 ลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster เมื่อพจิารณาจากคะแนนสูงสุดของค าถามที่ใช้ในการ
แบ่งกลุ่ม มดีงันี้ 

 
Cluster ท่ี 1  ลกัษณะเด่นของ Cluster 1 ทีเ่ป็นคะแนนสูงสุด คอื ขอ้ 31,2,1,4,5 ไดแ้ก่

ลูกค้ามีความรู้สึกภูมใิจที่ท่านเลือกซื้อประกันชีวิตกับบรษิัทเมอืงไทย ,ตัวแทนมบีุคคลิกที่
น่าเชื่อถอื,ตวัแทนมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย,ตวัแทนมเีอกสารน าเสนอแบบประกนัทีช่่วยใหลู้กคา้
เขา้ใจแบบประกนัไดง้า่ยขึน้,ตวัแทนมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการค านวนเบีย้ประกนัทีช่่วยอ านวย
ความสะดวกในการน าเสนอแบบประกนั เป็นตน้  

Cluster ท่ี 2  ลกัษณะเด่นของ Cluster 2 ที่เป็นคะแนนสูงสุด คอื ขอ้ 32,24,3,13 
ไดแ้ก่ ลกูคา้มคีวามรูส้กึภมูใิจที่เลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลอยู่,ตวัแทนไม่มกีารสื่อสาร
ทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ,ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี,ตวัแทนมคีวามซื่อสตัย์  เป็น
ตน้  

Cluster ท่ี 3  ลกัษณะเด่นของ Cluster 3 ทีเ่ป็นคะแนนสูงสุด คอื ขอ้ 12,14 ไดแ้ก่ พบ
ลูกค้าสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่าตวัแทนมกีารบรกิารที่ถูกต้อง ในเรื่องของการน าเสนอ
แบบประกนัทีต่รงตามเงือ่นไขตามทีท่่านตอ้งการ,ตวัแทนด าเนินเรื่องทีร่บัปากไวโ้ดยไม่ต้องทวง
ถาม เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



123 

 

 

 ตารางท่ี 65 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนต า่สดุ 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
32.ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนทีด่แูล
ท่านอยู่ 

1.69 10.(หมวด 2) 
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไดร้บั
เชค็เงนิคนื
ระหว่างทางล่าชา้ 
ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี

3.36 33.(ความภักดี) 
ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แง่ลบของบรษิัท
เมอืงไทยออกมา 
ท่านก็ยงัมคีวาม
เ ชื่ อ มั น่ บ ริษั ท
เหมอืนเดมิ 

2.57 

34.(ความ
ภกัด)ีถา้มี
โอกาสท่านจะ
บอกต่อให้
ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึ
คนทีรู่จ้กั ท า
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทย ซึง่
เป็นตวัแทนที่
ดแูลท่าน 

1.69 33.(ความภกัด)ี
ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แงล่บของบรษิทั
เมอืงไทยออกมา 
ท่านกย็งัมคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทั
เหมอืนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 

3.42 10.(หมวด 2) 
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไดร้บั
เชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี

3.05 
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ตารางท่ี 65 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนต ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
35.(ความ
ภกัด)ีถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอแบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ 

1.77 11.(หมวด2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
จะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี

3.78 11. (หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี

3.11 

24.(หมวด3)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไมม่ี
การสื่อสารที่
ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ
ระหว่างท่าน
กบัตวัแทน 

1.81 21.(หมวด3)ท่าน
เชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

3.80 21.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

3.16 
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ตารางท่ี 65 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนต ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
27.(หมวด 5) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านท าให้
ท่านรูส้กึไดว้่า
ท่านไดร้บัการ
บรกิารอยา่ง
เป็นพเิศษ 
 

1.92 19.(หมวด3) ท่าน
เชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอื
ท่าน 

3.88 30. (หมวด 5)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ไดแ้นะน าแบบ
ประกนัทีอ่อกมา
ใหมใ่หก้บัท่าน
ทราบเป็นระยะ 

3.24 

14.(หมวด 2)  
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
ด าเนินเรือ่งที่
รบัปากไวโ้ดย
ไมต่อ้งทวง
ถาม 
 

2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งการเค
ลมประกนั  ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
จะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี
 

3.98 18.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 
 
 
 

3.36 
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ตารางท่ี 65 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนต ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
ขอ้ค าถาม คะแนน

เฉลีย่ 
12.(หมวด2)
ท่านสามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนทีด่แูล
ท่านมกีาร
บรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
น าเสนอแบบ
ประกนัทีต่รง
ตามเงือ่นไข
ตามทีท่่าน
ตอ้งการ 

2.31 18.(หมวด3)ท่าน
เชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลมประกนั
ดว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอื
ท่าน 
 

4.10 7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
การเคลมประกนั  
ท่านสามารถเชื่อ
ใจและไวว้างใจ
ไดว้่าจะไดร้บั
การแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี
 

3.37 

28.(หมวด5) 
เมือ่ท่านสนใจ
แบบประกนั
แบบใดตวั
แทนทีด่แูล
ท่านจะ
น าเสนอแบบ
ประกนัทีท่่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบ
รายละเอยีด 

2.31 35.(ความภกัด)ี
ถา้ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านน าเสนอ
แบบประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

4.14 19.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอื
ท่าน 

3.39 
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ตารางท่ี 65 ตารางเปรียบเทียบค าถามท่ีมีคะแนนต ่าสุด 10 อนัดบัของแต่ละ Cluster 

(ต่อ) 

ขอ้ค าถาม คะแนน
เฉลีย่ 

ขอ้ค าถาม คะแนน
เฉลีย่ 

ขอ้ค าถาม คะแนน
เฉลีย่ 

7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่าน
มปีญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจ
ไดว้่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี
 

2.35 30.(หมวด5)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ไดแ้นะน าแบบ
ประกนัทีอ่อกมา
ใหมใ่หก้บัท่าน
ทราบเป็นระยะ 

4.20 29.(หมวด 5) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านได้
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารในสทิธิ
พเิศษทีท่่านจะ
ไดร้บัใหท้่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

3.42 

16.(หมวด3)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะมี
การแจง้ให้
ลกูคา้ทราบว่า
จะไดร้บับรกิาร
ในการเกบ็เบีย้
ประกนัในครัง้
ต่อไปเมือ่ใด 

2.38 14.(หมวด3)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านด าเนิน
เรือ่งทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้งทวง
ถาม 

3.94 6.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านแสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการเป็น
ตวัแทนเวลาเขา้
พบท่าน 

3.45 
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 ลกัษณะเด่นของแต่ละ Cluster เมือ่พจิารณาจากคะแนนสงูสุดและต ่าสุดของค าถามทีใ่ช้
ในการแบ่งกลุ่ม มดีงันี้ 
 

    Cluster ท่ี 1  ลกัษณะเด่นของ ของ Cluster 1 ที่เป็นคะแนนต ่าสุดคือ ข้อ 
32,34,35,24,27 ไดแ้ก่ ลูกคา้มคีวามรูส้กึภูมใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกคา้อยู่
,ถ้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อให้ครอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึ่งเป็นตวัแทนที่ดูแลลูกค้าอยู่,ถ้าตวัแทนน าเสนอแบบประกนัอื่น
เพิม่เตมิให้กบัลูกคา้ ลูกคา้ก็จะตดัสนิใจเลอืกซื้อ,ตวัแทนไม่มกีารสื่อสารทีท่ าให้เกดิความเขา้ใจ
ผดิ,ตวัแทนท าใหท้่านรูส้กึไดว้่าลกูคา้ไดร้บัการบรกิารอย่างเป็นพเิศษ เป็นตน้ 

Cluster ท่ี 2 ลกัษณะเด่นของ ของ Cluster 2 ทีเ่ป็นคะแนนต ่าสุดคอื ขอ้ 10,33,11
ได้แก่ ในขณะทีลู่กค้ามปีญัหาเรื่องไดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าช้า ลูกคา้สามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนเป็นอย่างด,ีถงึแมจ้ะมขี่าวในแง่ลบของบรษิทั
เมืองไทยออกมา ลูกค้าก็ยงัมีความเชื่อมัน่บริษัทเหมอืนเดิม ,ในขณะที่ลูกค้ามีปญัหาเรื่อง
ขอ้ความในกรมธรรมไ์มถู่กตอ้ง,ตัวแทนจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลกูคา้เรือ่งการเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื เป็นตน้ 

Cluster ท่ี 3 ลกัษณะเด่นของ ของ Cluster 3 ทีเ่ป็นคะแนนต ่าสุดคอื ขอ้ 30,18 ไดแ้ก่
พบตวัแทนที่แนะน าแบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้กบัลูกคา้ทราบเป็นระยะ,ตวัแทนจะตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของลกูคา้เรือ่งเคลมประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 66 ANOVA (หมวด1 ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ) 

 

  

วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 
ระดบั

นยัส าคญั 
มคีวาม
สุภาพ
เรยีบรอ้ย 

ระหว่าง
กลุ่ม 

32.091 2 16.046 46.278 .000 

 68.304 197 .347     

ทัง้หมด 100.395 199       
มบีุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

ระหว่าง
กลุ่ม 

34.812 2 17.406 46.932 .000 

 73.063 197 .371     

ทัง้หมด 107.875 199       
มกีารท างาน
อยา่งเป็นมอื
อาชพี 

ระหว่าง
กลุ่ม 

58.669 2 29.334 67.254 .000 

 85.926 197 .436     
ทัง้หมด 144.595 199       

มเีอกสาร
น าเสนอ
แบบประกนั 

ระหว่าง
กลุ่ม 

28.301 2 14.151 35.606 .000 

 78.294 197 .397     

ทัง้หมด 106.595 199       
มอุีปกรณ์ที่
ทนัสมยัใน
การค านวน
เบีย้ประกนั 

ระหว่าง
กลุ่ม 

40.807 2 20.404 49.034 .000 

 81.973 197 .416     

ทัง้หมด 122.780 199       
แสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการ
เป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

59.004 2 29.502 70.540 .000 

 82.391 197 .418     
ทัง้หมด 141.395 199       
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ตารางท่ี 67 ANOVA (หมวด 2 ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ) 

 
 

 
วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 
ระดบั

นยัส าคญั 
มปีญัหา
การเคลม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

45.780 2 22.890 52.556 .000 

 85.800 197 .436     

ทัง้หมด 131.580 199       
มปีญัหา
ไมไดใ้บ
ช าระเบีย้ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

56.080 2 28.040 83.046 .000 

 66.515 197 .338     
ทัง้หมด 122.595 199       

มปีญัหา
ไดร้บัเชค็
เงนิคนืชา้ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5.927 2 2.963 13.493 .000 

 43.268 197 .220     
ทัง้หมด 49.195 199       

มปีญัหา
ขอ้ความ
กรมธรรม์
ไมถู่ก 

ระหว่าง
กลุ่ม 

24.337 2 12.169 37.144 .000 

 64.538 197 .328     

ทัง้หมด 88.875 199       
น าเสนอ
ประกนั
ตรง
เงือ่นไข 

ระหว่าง
กลุ่ม 

75.892 2 37.946 134.296 .000 

 55.663 197 .283     
ทัง้หมด 131.555 199       

ตวัแทน
ซื่อสตัย ์

ระหว่าง
กลุ่ม 

58.244 2 29.122 125.605 .000 

 45.676 197 .232     
ทัง้หมด 103.920 199       
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      ตารางท่ี 68 ANOVA (หมวด 3ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า)  

 

 
วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 

ระดบั
นยัส าคญั 

ด าเนินเรือ่งที่
รบัปาก 

ระหว่าง
กลุ่ม 

85.941 2 42.971 
278.65

7 
.000 

 30.379 197 .154     

ทัง้หมด 116.320 199       
แจง้ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะการ
เกบ็เบีย้เมือ่ใด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

69.526 2 34.763 
107.22

3 
.000 

 63.869 197 .324     

ทัง้หมด 133.395 199       
ตอบสนอง
เรือ่งเคลม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

49.359 2 24.680 55.555 .000 

 87.516 197 .444     
ทัง้หมด 136.875 199       

ตอบสนองเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษ ี

ระหว่าง
กลุ่ม 

20.417 2 10.209 23.186 .000 

 86.738 197 .440     

ทัง้หมด 107.155 199       
ตอบสนองเรือ่ง
ตดิตามใบช าระ
เบีย้ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

55.874 2 27.937 91.542 .000 

 60.121 197 .305     

ทัง้หมด 115.995 199       
ตอบสนองเรือ่ง
การเปลีย่น
เงือ่นไข 

ระหว่าง
กลุ่ม 

21.062 2 10.531 32.010 .000 

 64.813 197 .329     
ทัง้หมด 85.875 199       
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       ตารางท่ี 69 ANOVA (หมวด 4ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า)  
 

วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 

ระดบั
นยัส าคญั 

ไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

41.204 2 20.602 81.867 .000 

 49.576 197 .252     
 
ทัง้หมด 

 
90.780 

 
199 

      

ไมม่กีาร
สื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

147.729 2 73.865 262.347 .000 

 55.466 197 .282     
ทัง้หมด 203.195 199       
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      ตารางท่ี 70 ANOVA (หมวด 5 ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า)  
 

วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 

ระดบั
นยัส าคญั 

ใหค้วามสนใจ
กบัลกูคา้เท่า
เทยีมกนั 

ระหว่าง
กลุ่ม 

56.845 2 28.422 106.176 .000 

 52.735 197 .268     
ทัง้หมด 109.580 199       

ท าใหท้่านรูส้กึ
ไดว้่าท่านได ้
รบัการบรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

98.323 2 49.161 162.505 .000 

 59.597 197 .303     
ทัง้หมด 157.920 199       

เมือ่ท่านสนใจ
แบบประกนั
แบบใด 
จะน าเสนอ
แบบประกนัที่
ท่านตอ้งการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

68.447 2 34.223 137.667 .000 

 48.973 197 .249     

 
 
ทัง้หมด 

 
 

117.420 

 
 

199 
      

ไดแ้จง้ขอ้มลู
ขา่วสารในสทิธิ
พเิศษ 
ทีท่่านจะไดร้บั
ใหท้่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ระหว่าง
กลุ่ม 

60.513 2 30.256 88.346 .000 

 67.467 197 .342     
 
 
 
ทัง้หมด 

 
 
 

127.980 

 
 
 

199 

      

ไดแ้นะน าแบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่ 
เป็นระยะ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

56.113 2 28.057 75.464 .000 

 73.242 197 .372     
ทัง้หมด 129.355 199       
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    ตารางท่ี 71 ANOVA (หมวด 6 ด้านความภกัดี)  
 

วเิคราะห์
ความ

แปรปรวน 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าก าลงั
สอง
เฉลีย่ 

การ
ทดสอบ
ความ

แตกต่าง 

ระดบั
นยัส าคญั 

ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย 

ระหว่าง
กลุ่ม 

21.840 2 10.920 47.343 .000 

 45.440 197 .231     
 
ทัง้หมด 

 
67.280 

 
199 

      

ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูล
ท่านอยู่ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

154.857 2 77.428 309.003 .000 

 49.363 197 .251     
 
ทัง้หมด 

 
204.220 

 
199 

      

ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แงล่บของบรษิทั
ท่านกย็งัมคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทั
เหมอืนเดมิ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

27.332 2 13.666 12.407 .000 

 216.988 197 1.101     
 
ทัง้หมด 

 
244.320 

 
199 

      

ถา้มโีอกาสท่าน
จะบอกต่อใหก้บั
ผูอ้ื่นท าประกนั
กบัตวัแทนท่านน้ี 

ระหว่าง
กลุ่ม 

128.942 2 64.471 229.761 .000 

 55.278 197 .281     

ทัง้หมด 184.220 199       
ถา้ตวัแทน
น าเสนอแบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

97.393 2 48.696 126.848 .000 

 75.627 197 .384     

 
 
ทัง้หมด 

 
 

173.020 

 
 

199 
      

 



135 

 

 

4.การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยโดยใชก้ารทดสอบ ANOVAเพื่อคน้หาว่า 
ค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มขอ้ใดบา้งทีแ่ต่ละกลุ่มย่อยมคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิพรอ้มสรุปว่ากลุ่มย่อยใดมคี่าเฉลีย่ของค าถามขอ้นัน้สูงหรอืต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม ในหวัขอ้
ยอ่ยน้ีจะตอ้งแสดง 

ตารางท่ี 72 ตารางสรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
1)  ตัวแทนของบริษัท
เมืองไทยที่ดูแลท่านมี
ความสุภาพเรยีบรอ้ย 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.95) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 3.15 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.40 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.89 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

2) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
บุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 
(ค่าเฉลีย่รวม = 4.08) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 3.23 
[    ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.64 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3  
= 4.02 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

3) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
การท างานอย่างเป็นมอื
อาชพี 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.96 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.69 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2 
 = 4.54 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3  
= 3.98 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

4) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
เอกสารน าเสนอแบบ
ประกนัทีช่่วยใหท้่าน
เขา้ใจแบบประกนัไดง้า่ย 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.96) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 3.08 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.36 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.98 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
5) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
อุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการ
ค านวนเบีย้ประกนัที่
ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการน าเสนอแบบ
ประกนั 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.69) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.92 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.38 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.57 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

6) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
แสดงใบอนุญาต
ประกอบการเป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบท่าน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.56 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.54 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.34 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.45 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

7) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งการเคลม
ประกนั  ท่านสามารถ
เชื่อใจและไวว้างใจไดว้่า
จะไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.39 ) 
 
 
 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.35 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.98 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.37 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
9) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้ประกนั ท่าน
สามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บั
การแกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.80 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.50 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.28 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.87 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

10) ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่งไดร้บัเชค็เงนิ
คนืระหว่างทางล่าชา้ 
ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บั
การแกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.10 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.81 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.36 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.05 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

11)  ใ น ขณะที่ ท่ า น มี
ปญัหาเรื่องข้อความใน
กรมธรรม์ ไม่ ถู กต้ อ ง 
ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้ร ับ
การแก้ไขปญัหาจาก
ตั ว แ ท น ข อ ง บ ริ ษั ท
เมอืงไทยทีดู่แลท่านเป็น
อยา่งด ี
(ค่าเฉลีย่รวม =3.23) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.69 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 
 
 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.78 
[  ]  สงูกว่า
คา่เฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.11 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
12) ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
การบรกิารทีถู่กตอ้ง ใน
เรือ่งของการน าเสนอ
แบบประกนัทีต่รงตาม
เงือ่นไขตามทีท่่าน
ตอ้งการ 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.84 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
=2.31 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.36 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.94 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

13) ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านมี
ความซื่อสตัย ์
(ค่าเฉลีย่รวม = 4.02 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.69 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.50 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 4.10 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

14) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้งทวงถาม 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.78 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.12 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 = 
4.24 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.94 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

16) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะมี
การแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ว่าจะไดร้บับรกิารในการ
เกบ็เบีย้ประกนัในครัง้
ต่อไปเมือ่ใด 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.81 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.38 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.38 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.87 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
18) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลมประกนัดว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 4.43) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.42 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.10 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.36 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

19) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบลดหยอ่น
ภาษดีว้ยความเตม็ใจที่
จะช่วยเหลอืท่าน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.44) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.81 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.88 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.39 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทน
จะ ตอบสนองต่อค ารอ้ง
ขอของท่านเรื่องตดิตาม
ใบช าระเบี้ยประกนัด้วย
ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ที่ จ ะ
ช่วยเหลอืท่าน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.75) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.50 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.30 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.78 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

21)ท่านเชื่อว่าตวัแทน
จะ ตอบสนองต่อค ารอ้ง
ขอของท่านเรือ่งการ 
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ยความเตม็
ใจ  
(ค่าเฉลีย่รวม =3.28  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.81 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.80 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 3.16 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
22) ท่านสามารถเชื่อมัน่
ไดว้่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั
ของท่านใหผู้อ้ื่นทราบ 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.81  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.88 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.42 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.76 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

24) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านไม่มี
การสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิระหว่าง
ท่านกบัตวัแทน 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.91  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 1.81 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.70 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 4.02 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

26) ตัวแทนของบริษัท
เมืองไทยที่ดูแลท่านให้
ความสนใจกบัลูกค้าทุก
รายอยา่งเท่าเทยีมกนั 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.61  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.46 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.28 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.58 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

27) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านท า
ใหท้่านรูส้กึไดว้่าท่าน
ไดร้บัการบรกิารอยา่ง
เป็นพเิศษ 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.52  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 1.92 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 
 
 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.32 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.53 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
28) เมือ่ท่านสนใจแบบ
ประกนัแบบใดตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะน าเสนอ
แบบประกนัทีท่่าน
ตอ้งการใหท้่านทราบ
และเขา้ใจใน
รายละเอยีด 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.73 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.31 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.28 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.81 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

29) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านได้
แจง้ขอ้มลูข่าวสารใน
สทิธพิเิศษทีท่่านจะ
ไดร้บัใหท้่านไดท้ราบ
อยา่งต่อเนื่อง 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.49  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.38 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.24 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.42 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

30) ตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยไดแ้นะน า
แบบประกนัทีอ่อกมา
ใหมใ่หก้บัท่านทราบ
เป็นระยะ 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.39  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.50 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.20 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.24 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[ ]  ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

31) ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทย 
(ค่าเฉลีย่รวม =4.06 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 3.54 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.58 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.96 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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ตารางท่ี 72 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
32) ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบัตวัแทน
ทีด่แูลท่านอยู่ 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.83 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 1.69 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.66 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.94 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

33) ถงึแมจ้ะมขี่าวใน
แงล่บของบรษิทั
เมอืงไทยออกมา ท่าน
กย็งัมคีวามเชื่อมัน่
บรษิทัเหมอืนเดมิ 
(ค่าเฉลีย่รวม = 2.78 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 2.54 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 3.42 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 2.57 
[      ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[  ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

34) ถา้มโีอกาสท่านจะ
บอกต่อใหค้รอบครวั 
ญาต ิเพื่อนสนิท 
รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท า
ประกนัชวีติกบัตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทย 
ซึง่เป็นตวัแทนทีด่แูล
ท่าน 
(ค่าเฉลีย่รวม = 3.67 ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 1.69 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.38 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.80 
[   ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

35) ถา้ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านน าเสนอแบบ
ประกนัอื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
(ค่าเฉลีย่รวม =3.43  ) 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 1 
= 1.77 
[     ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[   ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 2  
= 4.14 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[     ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 3 
= 3.49 
[  ]  สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
[      ]  ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม 
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         หมวด1 ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 1,2,3,4,5,6 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละค าถาม
ไดจ้ากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ไดป้ระเมนิ
ขอ้การแสดงใบอนุญาตขิองตวัแทนมากทีสุ่ด กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางในค าถามขอ้เหล่านัน้คอื
กลุ่ม 3 ลูกค้าได้ประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมคีวามเป็นมอือาชพีมากที่สุด และกลุ่มที่มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้ที่ตวัแทนมอุีปกรณ์ในการค านวณเบีย้
ประกนัมากทีสุ่ด 
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                               หมวด 2 ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 7,9,10,11,12,13 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละ
ค าถามไดจ้ากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ได้
ประเมนิข้อที่เมื่อมปีญัหาเรื่องการเคลม ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหา
ไดม้ากทีสุ่ด กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 3 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้การ
บรกิารทีถู่กตอ้งเรื่องน าเสนอแบบประกนัตรงตามเงื่อนไขทีลู่กคา้ต้องการมากทีสุ่ด และกลุ่มทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้ทีเ่มื่อมปีญัหาเรื่องไดร้บั
เชค็เงนิคนืล่าชา้ ลกูคา้สามารถเชื่อใจไดว้่าจะได้รบัการแกไ้ขปญัหาไดม้ากทีสุ่ด 
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หมวด 3 ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 14,16,17,18,19,20 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละ
ค าถามไดจ้ากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ได้
ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลกูคา้เรือ่งการเคลมประกนัดว้ยความเตม็ใจมาก
ทีสุ่ด กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 3 ลูกค้าไดป้ระเมนิขอ้ที่ตวัแทน
ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่้องทวงถามมากทีสุ่ด และกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดในค าถามขอ้
เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 ลูกค้าได้ประเมนิข้อที่ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าเรื่องการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจมากทีสุ่ด 
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                 หมวด 4 ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 22,24 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละค าถามได้
จากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้
ที่ตวัแทนไม่มกีารสื่อสารที่ท าให้เกดิการเข้าใจผดิมากที่สุด โดยกลุ่มที่มคี่าเฉลี่ยปานกลางใน
ค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 3 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้ทีต่วัแทนไม่มกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิการเขา้ใจ
ผดิมากทีสุ่ด และกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 โดยลูกคา้ไดป้ระเมนิ
ขอ้ทีต่วัแทนไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้ใหผู้อ้ื่นทราบมากทีสุ่ด 
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หมวด 5 ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 26,27,28,29,30 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละ
ค าถามไดจ้ากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ได้
ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนแนะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ใหก้บัลูกคา้ทราบเป็นระยะมากทีสุ่ด กลุ่ม
ทีม่คี่าเฉลีย่ปานกลางในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 3 ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนน าเสนอแบบ
ประกนัทีล่กูคา้ตอ้งการใหท้ราบและเขา้ใจในรายละเอยีดมากทีสุ่ด และกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด
ในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 ลูกคา้ได้ประเมนิขอ้ที่ตวัแทนแนะน าแบบประกนัที่ออกมาใหม่
ใหก้บัลกูคา้ทราบเป็นระยะมากทีสุ่ด 
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หมวด 6 ด้านความภกัดี 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเส้นตรงแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค าถามที่พบว่ามคี่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม คอื ขอ้ 31,32,33,34,35 โดยสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละ
ค าถามไดจ้ากกราฟดา้นบน ซึง่กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 2 ลูกคา้ได้
ประเมินข้อความภูมิใจที่เลือกซื้อประกันชีวิตกับตัวแทนที่ดูแลลูกค้าอยู่มากที่สุด กลุ่มที่มี
ค่าเฉลีย่ปานกลางในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 3 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้ถ้ามโีอกาสจะบอกต่อให้
ครอบครวั ญาต ิเพื่อน สนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกคา้อยู่มากทีสุ่ด 
และกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดในค าถามขอ้เหล่านัน้คอืกลุ่ม 1 ลูกคา้ไดป้ระเมนิขอ้ถงึแมจ้ะมขี่าว
ในแงล่บออกมา ลกูคา้กย็งัมคีวามเชื่อมัน่บรษิ ทเหมอืนเดมิมากทีสุ่ด 
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    ตารางท่ี 73 Crosstab (แสดงความแตกต่างของเพศค าถามข้อ 1 :Bio) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
เพศ ชาย ผลรวม 9 15 66 90 

%ภายใน     10.0% 16.7% 73.3% 100.0% 
หญงิ ผลรวม 17 35 58 110 

%ภายใน  15.5% 31.8% 52.7% 100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 

%ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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      ตารางท่ี 74 Crosstab(แสดงความแตกต่างของอาชีพค าถามข้อ 3 :Bio)  

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
อาชพี นกัเรยีน/

นกัศกึษา 
ผลรวม 1 0 6 7 
% ภายใน 14.3% 0.0% 85.7% 100.0% 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ผลรวม 16 16 62 94 
% ภายใน 17.0% 17.0% 66.0% 100.0% 

พนกังาน
เอกชน 

ผลรวม 6 18 24 48 
% ภายใน 12.5% 37.5% 50.0% 100.0% 

ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

ผลรวม 1 8 14 23 
% ภายใน 4.3% 34.8% 60.9% 100.0% 

ท าสวน ผลรวม 0 4 7 11 
% ภายใน 0.0% 36.4% 63.6% 100.0% 

พ่อบา้น ผลรวม 0 0 3 3 
% ภายใน 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

แมบ่า้น ผลรวม 0 2 6 8 
% ภายใน 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

พระ ผลรวม 0 1 2 3 
% ภายใน 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

คา้ขาย ผลรวม 2 1 0 3 
% ภายใน 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 75 Crosstab(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุแก่ลูกค้าลกูค้าเลือกซ้ือ    
สญัญาเพ่ิมเติม- คุ้มครองโรคร้ายแรง ค าถามข้อ 9.4 :Oth)  

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ท่านเลอืกซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ (คุม้ครองโรค
รา้ยแรง) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 20 33 109 162 

%ภายใน 12.3% 20.4% 67.3% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 6 17 15 38 
%ภายใน 15.8% 44.7% 39.5% 100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
%ภายใน  13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตารางท่ี 76 Crosstab (แสดงการตดัสินใจของลูกค้าในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบั
บริษทัเมืองไทยผ่าน-ช่องทางตวัแทน ค าถามข้อ 11 :Oth)  

 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ท่านตดัสนิใจเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทยผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็นเพราะอะไร 

ตอ้งการ
ผูด้แูล 

ผลรวม 14 35 77 126 
 
% ภายใน  

 
11.1% 

 
27.8% 

 
61.1% 

 
100.0% 

ไดร้บัการ
เสนอที่
น่าสนใจ 

ผลรวม 6 15 44 65 
 
% ภายใน  

 
9.2% 

 
23.1% 

6 
7.7% 

 
100.0% 

โดน
ขอรอ้งให้
ช่วยซือ้ 

ผลรวม 6 0 3 9 
 
% ภายใน  

 
66.7% 

 
0.0% 

 
33.3% 

 
100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
 
% ภายใน  

 
13.0% 

 
25.0% 

 
62.0% 

 
100.0% 
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ตารางท่ี 77 Chosstab(แสดงข้อเสนอท่ีลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขายและมีความ
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ค าถามข้อ 13 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บั
จากการ
น าเสนอขาย
และมคีวาม
คลาดเคลื่อน 

ช าระเบีย้ต ่า
คุม้ครองยาว
ช าระยาว 

ผลรวม 4 4 25 33 
 
% ภายใน 

 
12.1% 

 
12.1% 

 
75.8% 

 
100.0% 

ช าระเบีย้สงู
คุม้ครองสงู
สญัญาบาง
ตวัไมจ่ าเป็น 

ผลรวม 6 2 12 20 
 
 
% ภายใน 

 
 

30.0% 

 
 

10.0% 

 
 

60.0% 

 
 

100.0% 
ช าระเบีย้สงู
ไดร้บัผล
ตอบสงูแต่
คุม้ครอง
น้อย 

ผลรวม 5 3 4 12 
 
 
 
% ภายใน 

 
 
 

41.7% 

 
 
 

25.0% 

 
 
 

33.3% 

 
 
 

100.0% 
ซือ้ประกนั
ไดร้บับตัรส
ไมลค์ลบัแต่
ใชเ้วลานาน 

ผลรวม 2 2 8 12 
 
 
% ภายใน 

 
 

16.7% 

 
 

16.7% 

 
 

66.7% 

 
 

100.0% 
ไมม่คีวาม
คลาดเคลื่อน 

ผลรวม 9 39 75 123 
% ภายใน 7.3% 31.7% 61.0% 100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
 
% ภายใน  

 
13.0% 

 
25.0% 

 
62.0% 

 
100.0% 
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ตารางท่ี 78 Crosstab(แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ืองการ
ลดหย่อนภาษี ค าถามข้อ 15.2 :Oth)  

 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ตดิต่อกบัตวัแทนที่
ดแูลท่านในแต่ละปี 
ในเรือ่ง (ลดหยอ่น
ภาษ)ี 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 26 29 90 145 
 
% ภายใน  

 
17.9% 

 
20.0% 

 
62.1% 

 
100.0% 

เลอืก ผลรวม 0 21 34 55 
 
% ภายใน 

 
0.0% 

 
38.2% 

 
61.8% 

 
100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
 
% ภายใน  

 
13.0% 

 
25.0% 

 
62.0% 

   
   100.0% 
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ตารางท่ี 79 Crosstab(แสดงสาเหตหุลกัท่ีท าให้ลูกค้าคิดว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรม์
กบับริษทัเมืองไทย ค าถามข้อ 16 :Oth)  

 

  

การทดสอบความแตกต่าง
แต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
สาเหตุท าใหไ้มต่่อ
สญัญากรมธรรม ์

เศรษฐกจิ
ไมด่ ี

ผลรวม 0 15 41 56 
 
%ภายใน 

     
0.0% 

 
26.8% 

 
73.2% 

 
100.0% 

การ
บรกิาร 
ไมม่ี
คุณภาพ 

ผลรวม 20 0 0 20 
 
 
%ภายใน 

 
 

100.0% 

 
 

0.0% 

 
 

0.0% 

 
 

100.0% 
ค าบอก
เล่าในแง่
ลบ 

ผลรวม 0 2 8 10 
 
%ภายใน 

 
0.0% 

 
20.0% 

 
80.0% 

 
100.0% 

แบบไม่
ตรง
ความ
ตอ้งการ 

ผลรวม 3 4 8 15 
 
 
 
%ภายใน 

 
 
 

20.0% 

 
 
 

26.7% 

 
 
 

53.3% 

 
 

100.0% 

ไมม่เีงนิ
ส่งเบีย้ 

ผลรวม 2 5 31 38 
%ภายใน 5.3% 13.2% 81.6% 100.0% 

ไมม่ ี ผลรวม 1 23 36 60 
%ภายใน 1.7% 38.3% 60.0% 100.0% 

ไมย่กเลกิ ผลรวม 0 1 0 1 
%ภายใน 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

ทัง้หมด ผลรวม 26 50 124 200 
%ภายใน 13.0% 25.0% 62.0%    100.0% 

 
ตารางที ่73-79  เป็นตาราง Crosstab ทีม่คี่า Sig ส่วนตาราง Crosstab ทีไ่ม่มคี่า Sig จะน าไป
ไวใ้น ภาคผนวก ข.ตารางแสดงค่าทางสถติ ิ
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5.การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มยอ่ยโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square  

        จะแสดงตารางไขวร้ะหว่าง กลุ่มย่อย (Clusters) ทีผู่ต้อบแบบสอบถามสงักดั กบั ขอ้มูล
ส่วนบุคคลและขอ้มูลเชงิลกัษณะอื่นๆ และรายงานผลการทดสอบความแตกต่างดว้ยสถติ ิChi-
Square พรอ้มสรปุว่ากลุ่มยอ่ยต่างๆมคีวามแตกต่างทีม่นีัยส าคญัทางสถติใินลกัษณะส่วนบุคคล
เรือ่งใดบา้ง ลกัษณะส่วนบุคคลใดพบในบางกลุ่มย่อยในสดัส่วนทีม่ากกว่าทีพ่บในกลุ่มย่อยอื่นๆ 
และเช่นเดยีวกนั ลกัษณะส่วนบุคคลใดพบในบางกลุ่มยอ่ยในสดัส่วนทีน้่อยกว่าทีพ่บในกลุ่มย่อย
อื่นๆ ในหวัขอ้ยอ่ยน้ีจะตอ้งแสดง  

ตารางท่ี 80 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square 

ขอ้ค าถาม Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
1.เพศ (Bio) ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก

มากสุดคอื 
(2) หญงิ 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(1) ชาย 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(2) หญงิ 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(1) ชาย 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ชาย 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(2) หญงิ 

3.อาชพี (Bio) ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(2) ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(1)นกัเรยีน/
นกัศกึษา 
และ 
(4)ขา้ราชการ 
รฐัวสิาหกจิ 
 
 
 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(3)พนกังาน
บรษิทัเอกชน 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(8) พระ 
(9) คา้ขาย 
 
 
 
 
 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(2)ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(8) พระ 
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ตารางท่ี 80 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square (ต่อ) 

    ขอ้ค าถาม      Cluster 1      Cluster 2      Cluster 3 

9.4) กรมธรรมท์ี่
ใหค้วามคุม้ครอง
สงูสุดแก่ท่าน 
ท่านเลอืกซือ้
สญัญาเพิม่เตมิ 
(คุม้ครองโรค
รา้ยแรง) (Oth) 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

11)สาเหตุหลกัที่
ท าใหท้่าน
ตดัสนิใจเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทาง
ตวัแทนเป็น
เพราะอะไร 
(Oth) 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1)ตอ้งการผูด้แูล 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(2)ไดร้บัการเสนอ
ขายทีน่่าสนใจ 
(3)โดนขอรอ้ 
งใหช้่วยซือ้ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(1)ตอ้งการผูด้แูล 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(2)ไดร้บัการเสนอ
ขายทีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1)ตอ้งการผูด้แูล 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(3)โดนขอรอ้ 
งใหช้่วยซือ้ 
 

13)ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บัจาก
การน าเสนอขาย
ของตวัแทน
บรษิทัเมอืงไทยมี
ความ
คลาดเคลื่อนจาก
ความจรงิใน
ประเดน็ใดบา้ง 
(Oth) 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(5)ไมม่คีวาม
คลาดเคลื่อน 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(4)ซือ้ประกนัและ
ไดร้บับตัรสไมล์
คลบัแต่ใช้
เวลานานกว่าจะ
สามารถน าไปแลก
ของได ้

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(5)ไมม่คีวาม
คลาดเคลื่อน 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(4)ซือ้ประกนัและ
ไดร้บับตัรสไมล์
คลบัแต่ใช้
เวลานานกว่าจะ
สามารถน าไป
แลกของทีร่ะลกึ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(5)ไมม่คีวาม
คลาดเคลื่อน 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(3)ช าระเบีย้
ประกนัสงูและ
ไดร้บัผลตอบสงู
แต่ไดร้บัความ
คุม้ครองน้อย 
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ตารางท่ี 80 สรปุการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ด้วยสถิติ Chi-Square (ต่อ) 

    ขอ้ค าถาม     Cluster 1     Cluster 2      Cluster 3 
  (2)ช าระเบีย้สงู

และไดค้วาม
คุม้ครองสงูจรงิแต่
สญัญาเพิม่เตมิ
ของประกนับาง
ตวัเกนิจากความ
จ าเป็นทีท่่าน
ตอ้งการ  

 

15.2) ท่านตดิต่อ
กบัตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านในแต่
ละปี ในเรือ่ง
ใดบา้ง(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ไมเ่ลอืก 
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(0) เลอืก 

16) สาเหตุหลกั
ทีท่ าใหท้่านคดิ
ว่าอาจจะไมต่่อ
สญัญากรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรได้
มากทีสุ่ด 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(2)การบรกิารของ
ตวัแทน ไมม่ี
คุณภาพ       
น้อยสุดคอื 
(5) ไมม่ ี
 
 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากสุดคอื 
(6) ไมม่ ี
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุดคอื 
(7) ไมย่กเลกิ 
 
 
 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสุดคอื 
(1) ภาวะ
เศรษฐกจิไมด่ ี
ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุดคอื 
(3)ค าบอกเล่าใน
แงล่บของบรษิทั    
(4)ภายหลงัการ
ซือ้พบว่าแบบ
ประกนัไมต่รงกบั
ความตอ้งการ          
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กราฟแสดงความแตกต่างของเพศ ค าถามข้อ 1 : Bio 
 

 

       
ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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       กราฟแสดงความแตกต่างของอาชีพ ค าถามข้อ 3 : Bio 
 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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กราฟแสดงกรมธรรม์ท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้า ลูกค้าเลือกซ้ือสญัญา

เพ่ิมเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง ค าถามข้อ 9.4 : Oth 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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กราฟแสดงการตดัสินใจของลูกค้าในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษัทเมืองไทย

ผา่นช่องทางตวัแทน ค าถามข้อ 11 : Oth 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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กราฟแสดงข้อเสนอท่ีลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขายและมีความคลาดเคล่ือน

จากความเป็นจริง ค าถามข้อ 13 : Oth 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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        กราฟแสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ืองการ

ลดหย่อนภาษี ค าถามข้อ 15.2 : Oth 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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กราฟแสดงสาเหตุหลกัท่ีท าให้ลูกค้าคิดว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บับริษัท

เมืองไทย ค าถามข้อ 16: Oth 

 

 

ภาพท่ี 6 กราฟแท่งแสดงความแตกต่างระหว่าง Cluster ท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ 
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          Cluster ท่ี 1 ค าถามขอ้ที ่1 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่ม โดย Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่ เพศหญงิ ส่วนตวัเลอืก
ทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ เพศชาย 

ค าถามขอ้ที่ 3 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่ ประกอบธุรกจิส่วนตวั ส่วนตวั
เลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุดคอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ นกัเรยีน/นกัศกึษา และ ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

ค าถามขอ้ที ่9.4 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที่ 1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที่ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิคุม้ครองโรค
ร้ายแรง ส่วนตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อยสุด คือ ตัวเลอืกที่เลือกซื้อสญัญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรค
รา้ยแรง  

ค าถามขอ้ที ่11 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ ตอ้งการผูด้แูล ส่วนตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่2 และ ตวัเลอืกที ่3 ไดแ้ก่ ไดร้บัการเสนอขายทีน่่าสนใจและโดน
ขอรอ้งใหช้่วยซือ้ 

ค าถามขอ้ที ่13 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่5 ได้แก่ ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจาก
ขอ้เสนอขายของตวัแทน ส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่4 ไดแ้ก่ ซือ้ประกนัและ
ไดร้บับตัรสไมลค์ลบัแต่ใชเ้วลานานกว่าจะสามารถน าไปแลกของทีร่ะลกึได้ 

ค าถามขอ้ที ่15.2 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกทีไ่มเ่ลอืกตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปีในเรื่อง
ของลดหยอ่นภาษ ีส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกทีเ่ลอืกตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละ
ปีในเรือ่งของลดหยอ่นภาษ ี

 ค าถามขอ้ที ่16 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่1 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่ การบรกิารของตวัแทน ไม่มี
คุณภาพ  ส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่5 ไดแ้ก่ ไมม่ ี
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Cluster ท่ี 2 ค าถามขอ้ที ่2 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่ม โดย Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่ เพศหญงิ ส่วนตวัเลอืก
ทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่เพศชาย 

ค าถามขอ้ที่ 3 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่3 ไดแ้ก่พนักงานบรษิทัเอกชน ส่วนตวั
เลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุดคอื ตวัเลอืกที ่8 และ ตวัเลอืกที ่9 ไดแ้ก่ พระและคา้ขาย 

ค าถามขอ้ที ่9.4 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที่ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิคุม้ครองโรค
ร้ายแรง ส่วนตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อยสุด คือ ตัวเลอืกที่เลือกซื้อสญัญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรค
รา้ยแรง  

ค าถามขอ้ที ่11 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ ต้องการผูดู้แล ส่วนตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุด ไดแ้ก่ ตวัเลอืกที ่2 คอื ไดร้บัการเสนอขายทีน่่าสนใจ 

ค าถามขอ้ที ่13 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่5 ได้แก่ ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเสนอขายของตวัแทน ส่วนตวัเลอืกที่ถูกเลอืกน้อยสุด คือ ตวัเลือกที่ 4 และ ตวัเลอืกที่ 2 
ไดแ้ก่ ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมลค์ลบัแต่ใชเ้วลานานกว่าจะสามารถน าไปแลกของทีร่ะลกึได้
และ ช าระเบีย้สงูและไดค้วามคุม้ครองสูงจรงิแต่สญัญาเพิม่เตมิของประกนับางตวัเกนิจากความ
จ าเป็นทีท่่านตอ้งการ 

ค าถามขอ้ที ่15.2 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่ไมเ่ลอืกตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปีในเรื่อง
ของลดหย่อนภาษ ีส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปีในเรื่องของ
ลดหยอ่นภาษ ี

ค าถามขอ้ที ่16 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่2 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่6 ไดแ้ก่ ไม่ม ี ส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่7 ไดแ้ก่ ไมย่กเลกิ 
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Cluster ท่ี 3 ค าถามขอ้ที ่2 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่ม โดย Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ เพศชาย ส่วนตวัเลอืก
ทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่เพศหญงิ 

ค าถามขอ้ที่ 3 (Bio) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่2 ไดแ้ก่ ประกอบธุรกจิส่วนตวั ส่วนตวั
เลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุดคอื ตวัเลอืกที ่8 ไดแ้ก่ พระ 

ค าถามขอ้ที ่9.4 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที่ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิคุม้ครองโรค
ร้ายแรง ส่วนตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อยสุด คือ ตัวเลอืกที่เลือกซื้อสญัญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรค
รา้ยแรง  

ค าถามขอ้ที ่11 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ ต้องการผูดู้แล ส่วนตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่3 ไดแ้ก่ โดนขอรอ้งใหช้่วยซือ้ 

ค าถามขอ้ที ่13 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่5 ไดแ้ก่ ไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจาก
ขอ้เสนอขายของตวัแทน ส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที ่3 ไดแ้ก่ ช าระเบีย้
ประกนัสงูและไดร้บัผลตอบสงูแต่ไดร้บัความคุม้ครองน้อย 

ค าถามขอ้ที ่15.2 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุดคอื ตวัเลอืกที ่ไมเ่ลอืกตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปีในเรื่อง
ของลดหย่อนภาษ ีส่วนตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสุด คอื ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปีในเรื่องของ
ลดหยอ่นภาษ ี

ค าถามขอ้ที ่16 (Oth) พบว่าตวัเลอืกมแีนวโน้มถูกเลอืกแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม โดย 
Cluster ที ่3 ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสุด คอื ตวัเลอืกที ่1 ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิไมด่ ีส่วนตวัเลอืก
ที่ถูกเลอืกน้อยสุด คอื ตวัเลอืกที่ 3 และ ตวัเลอืกที่ 4  ได้แก่ ค าบอกเล่าในแง่ลบของบรษิัท    
และ ภายหลงัการซือ้พบว่าแบบประกนัไมต่รงกบัความตอ้งการ          
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6.การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

          Cluster 1 ใหช้ื่อว่า (กลุ่มตอ้งการความเชื่อใจไวว้างใจ) เป็นกลุ่มลูกคา้ที่ประเมนิคุณภาพ
การบรกิารในด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิารมากที่สุด ลูกค้าประเมนิด้านความเชื่อใจ
ไวว้างใจน้อยที่สุด และประเมนิความภกัดดี้านทศันคตกิบัตวัแทน(ความผูกพนั)และความภกัดี
ดา้นพฤตกิรรม(การบอกต่อ)และ(การซื้อซ ้า)น้อยทีสุ่ด แต่ลูกค้ายงัมคีวามภกัดดีา้นทศันคตกิบั
บรษิทั(ความชอบในตราสนิคา้)อยู ่เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
 
ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

31.(ความ
ภกัด)ี ท่าน
ภมูใิจทีเ่ลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
กบับรษิทั  

32.(ความ
ภกัด)ี ท่าน
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทน 

1) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 

 1) เพศ(Bio) 
-หญงิ 
65.38% 
-ชาย 
34.62% 
 

1)เพศ (Bio) 
-หญงิ 
65.38% 
-ชาย 
34.62% 
 

2. (หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

34.(ความ
ภกัด)ีมโีอกาส
ท่านจะบอก
ต่อให้
ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึ
คนทีรู่จ้กั ท า
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทน
ท่านนี้ 

2) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

 3)อาชพี 
(Bio) 
-ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 
61.53 % 
-นกัเรยีน/
นกัศกึษา 
ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 
3.84 % 

3)อาชพี 
(Bio) 
-ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 
61.53 % 
-นกัเรยีน/
นกัศกึษา
ขา้ราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 
3.84 % 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

1.(หมวด 1)  
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 
 

35.(ความ
ภกัด)ีถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอแบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ 

3) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
การท างาน
อยา่งเป็นมอื
อาชพี 
 

 9.4)
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้
สญัญา
เพิม่เตมิ 
(คุม้ครอง
โรครา้ยแรง) 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืกซือ้
76.93% 
-เลอืกซือ้  
23.07% 
 
 
 
 
 
 
 

9.4)
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้
สญัญา
เพิม่เตมิ 
(คุม้ครอง
โรครา้ยแรง) 
(Oth) 
 -ไมเ่ลอืก
ซือ้76.92% 
-เลอืกซือ้  
23.07% 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

4.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
เอกสาร
น าเสนอแบบ
ประกนัทีช่่วย
ใหท้่านเขา้ใจ
แบบประกนัได้
งา่ยขึน้ 

24.(หมวด3)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไมม่ี
การสื่อสารที่
ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ
ระหว่างท่าน
กบัตวัแทน 
 
 
 
 

4) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
เอกสาร
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีช่่วยให้
ท่านเขา้ใจ
แบบประกนั
ไดง้า่ยขึน้ 
 
 

 11)สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ตดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทนเป็น
เพราะ (Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล 
53.84 % 
-ไดร้บัการ
เสนอขายที่
น่าสนใจ 
23.08 % 
โดนขอรอ้ง
ใหช้่วยซือ้ 
23.08% 
 
 
 

11)สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ตดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทนเป็น
เพราะ (Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล 
53.84 % 
-ไดร้บัการ
เสนอขายที่
น่าสนใจ 
23.08 % 
โดนขอรอ้ง
ใหช้่วยซือ้ 
23.08% 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

5.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการ
ค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วย
อ านวยความ
สะดวกในการ
น าเสนอแบบ
ประกนั  

27.(หมวด 5) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านท าให้
ท่านรูส้กึไดว้่า
ท่านไดร้บัการ
บรกิารอยา่ง
เป็นพเิศษ 
 

5) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัใน
การค านวน
เบีย้ประกนั
ทีช่่วย
อ านวย
ความ
สะดวกใน
การน าเสนอ
แบบประกนั 

 13)ขอ้เสนอ
ทีท่่านไดร้บั
จากการ
น าเสนอขาย
ของตวัแทน
บรษิทั
เมอืงไทยมี
ความ
คลาดเคลื่อน
จากความ
จรงิใน
ประเดน็
ใดบา้ง 
(Oth) 
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน 
34.61% 
-ไดร้บั
บตัรสไมล์
คลบัแใช้
เวลานาน
กว่าจะแลก
ของได้
7.69% 

13)ขอ้เสนอ
ทีท่่านไดร้บั
จากการ
น าเสนอขาย
ของตวัแทน
บรษิทั
เมอืงไทยมี
ความ
คลาดเคลื่อน
จากความ
จรงิใน
ประเดน็
ใดบา้ง 
(Oth) 
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน 
34.61% 
-ไดร้บั
บตัรสไมล์
คลบัแต่ใช้
เวลานาน
กว่าจะแลก
ของได ้
7.69% 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

22. (หมวด4)
ท่านสามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่าที่
ดแูลท่านจะไม่
เปิดเผยขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 

14.(หมวด 2)  
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
ด าเนินเรือ่งที่
รบัปากไวโ้ดย
ไมต่อ้งทวง
ถาม 
 

6) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
แสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการ
เป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบ
ท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
100% 
-เลอืก  
0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
100% 
-เลอืก  
0% 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

10.(หมวด 2 
ต่อ)ในขณะทีม่ ี
ปญัหาเรือ่งรบั
เชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่านสาม
มารถเชื่อใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านเป็น
อยา่งด ี

12.(หมวด2)
ท่านสามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมกีาร
บรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
น าเสนอแบบ
ประกนัทีต่รง
ตามเงือ่นไข
ตามทีท่่าน
ตอ้งการ 

7) ในขณะที่
มปีญัหา
เรือ่งการเค
ลมประกนั  
ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ในขณะที่
มปีญัหา
เรือ่งการเค
ลมประกนั  
ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหา  

16) สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่านคดิว่า
อาจจะไมต่่อ
สญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกี
เป็นเพราะ
อะไรไดม้าก
ทีสุ่ด (Oth) 
-การบรกิาร
ของตวัแทน
ไมม่ี
คุณภาพ 
76.92% 
-ไมม่ ี
3.84% 
 
 
 
 

16) สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่านคดิว่า
อาจจะไมต่่อ
สญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกี
เป็นเพราะ
อะไรไดม้าก
ทีสุ่ด (Oth) 
-การบรกิาร
ของตวัแทน
ไมม่ี
คุณภาพ 
76.92% 
-ไมม่ ี 
3.84% 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

19.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนจะ 
ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของ
ท่านเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็
ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

28.(หมวด5) 
เมือ่ท่านสนใจ
แบบประกนั
แบบใดตวัจะ
น าเสนอแบบ
ประกนัทีท่่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบและ
เขา้ใจใน
รายละเอยีด 

9) ในขณะที่
ท่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้
ประกนั 
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน 

9) ในขณะที่
ท่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้
ประกนั 
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน 

  

21.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของ
ท่านเรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจ 

7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่าน
มปีญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจ
ไดว้่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

10) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็
เงนิคนื
ระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
ดแูลเป็น
อยา่งด ี
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

3.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมกีาร 
ท างานอย่าง
เป็นมอือาชพี 

16.(หมวด3)
ตวัแทนจะมี
การแจง้ให้
ลกูคา้ทราบว่า
จะไดร้บั
บรกิารในการ
เกบ็เบีย้
ประกนัในครัง้
ต่อไปเมือ่ใด 

11) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวั
แทนทีด่แูล
ท่าน 

   

  12) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่า
ตวัแทนที่
ดแูลท่านมี
การบรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
เสนอแบบ
ประกนัที่
ตามเงือ่นไข 

12) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจไดว้่า
ตวัแทนที่
ดแูลท่านมี
การบรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
เสนอแบบ
ประกนัที่
ตามเงือ่นไข 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  13) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทนมี
ความ
ซื่อสตัย ์

13) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทนมี
ความ
ซื่อสตัย ์

  

  14) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
ด าเนินเรือ่ง
ทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

   

  16) ตวัแทน
จะมกีารแจง้
ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะ
ไดร้บับรกิาร
ในการเกบ็
เบีย้ประกนั
ในครัง้ต่อไป
เมือ่ใด 

16) ตวัแทน
จะมกีารแจง้
ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะ
ไดร้บับรกิาร
ในการเกบ็
เบีย้ประกนั
ในครัง้ต่อไป
เมือ่ใด 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  18) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ 

   

  19) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งตดิตาม
ใบลดหยอ่น
ภาษดีว้ย
ความเตม็ใจ 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  ทีจ่ะ
ช่วยเหลอื
ท่าน (ต่อ) 

   

  20) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งตดิตาม
ใบช าระเบีย้
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ
ทีจ่ะ
ช่วยเหลอื
ท่าน 

20) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งตดิตาม
ใบช าระเบีย้
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ
ทีจ่ะ
ช่วยเหลอื
ท่าน 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  21) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรม์
ดว้ยความ
เตม็ใจ 

   

  22) ท่าน
สามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่า
ตวัแทนที่
ดแูลท่านจะ
ไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  24) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไม่
มกีารสื่อสาร
ทีท่ าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ
ผดิระหว่าง
ท่านกบั
ตวัแทน 

24) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไม่
มกีารสื่อสาร
ทีท่ าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ
ผดิระหว่าง
ท่านกบั
ตวัแทน 

  

  26) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านให้
ความสนใจ
กบัลกูคา้ทุก
รายอยา่ง
เท่าเทยีมกนั 

   

  27)ตวัท าให้
ท่านรูส้กึได้
ว่าท่านไดร้บั
การบรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 

27) ตวัท าให้
ท่านรูส้กึได้
ว่าท่านไดร้บั
การบรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 
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ตาราง ท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  28) เมือ่ท่าน
สนใจแบบ
ประกนัแบบ
ใดตวัแทนจะ
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีท่่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบ
และเขา้ใจใน
รายละเอยีด 

28) เมือ่ท่าน
สนใจแบบ
ประกนัแบบ
ใดตวัแทนจะ
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีท่่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบ
และเขา้ใจใน
รายละเอยีด 

  

  29) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านได้
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารใน
สทิธพิเิศษที่
ท่านจะไดร้บั
ใหท้่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  30) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยได้
แนะน าแบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่
ใหก้บัท่าน
ทราบเป็น
ระยะ 

   

  31) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย 

   

  32) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนที่
ดแูลท่านอยู่ 

32) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนที่
ดแูลท่านอยู่ 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบในทศิทาง
ทีแ่ตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  33) ถงึแมจ้ะมี
ขา่วในแงล่บ
ของบรษิทั
เมอืงไทย
ออกมา ท่านก็
ยงัมคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทั
เหมอืนเดมิ 

   

  34) ถา้มโีอกาส
ท่านจะบอกต่อ
ใหค้รอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึ
คนทีรู่จ้กั ท า
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทย ซึง่
เป็นตวัแทนที่
ดแูลท่าน 

34) ถา้มี
โอกาสท่าน
จะบอกต่อ
ให้
ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึ
คนทีรู่จ้กั 
ท าประกนั
ชวีติกบั
ตวัแทน ซึง่
เป็นตวั
แทนทีด่แูล
ท่าน 
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ตารางท่ี 81 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 1  (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 1 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  35) ถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอ
แบบประกนั
อื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน 
ท่านจะ
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

35) ถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอ
แบบประกนั
อื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน 
ท่านจะ
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

  

 
 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 1 พบว่า ลูกค้ากลุ่มนี้รู้สึกภูมใิจที่เลือกซื้อ
ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย และลูกค้าพบตัวแทนที่มีบุคคลิกน่าเชื่อถือ มีความสุภาพ
เรยีบร้อย มเีอกสารน าเสนอแบบประกนัที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแบบประกนัได้ง่าย มีอุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการค านวนเบี้ยประกนัที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบประกนั  ไม่
เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของลูกคา้ใหผู้อ้ื่นทราบ ตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกคา้เรื่องการตดิตาม
ใบลดหยอ่นภาษ ีการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจและท างานอย่างเป็นมอื
อาชพีมากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัลกูคา้ กลุ่ม 2และกลุ่ม 3  

แต่ถงึอย่างไรกต็ามลูกคา้กลุ่มนี้รูส้กึภูมใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกค้า
อยู่น้อยที่สุด ถ้ามโีอกาสลูกคา้จะบอกต่อ ตดัสนิใจเลอืกซื้อกบัตวัแทนทีดู่แลลูกค้าอยู่น้อยที่สุด 
นอกจากนี้ลูกค้าพบตวัแทนที่มกีารสื่อสารที่ท าให้เกิดความเขา้ใจผดิพลาด มกีารบรกิารอย่าง
เป็นพเิศษ ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้งทวงถาม มกีารบรกิารทีถู่กต้องในเรื่องการน าเสนอ
แบบประกนัที่ตรงตามเงื่อนไขทีลู่กค้าต้องการ น าเสนอแบบประกนัทีลู่กค้าต้องการ ดูแลลูกค้า
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เมื่อพบปญัหาการเคลมและแจง้ใหลู้กค้าทราบว่าจะไดร้บับรกิารในการเกบ็เบีย้ครัง้ต่อไปเมื่อใด
น้อยทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบักลุ่ม 2และกลุ่ม 3 

ลูกคา้ทีพ่บในกลุ่มที ่1 คอืเพศหญงิ มากทีสุ่ด ส่วนมากมอีาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
ไม่เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรครา้ยแรง),เลอืกซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยผ่าน
ช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล ,ข้อเสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขายของตวัแทน
บรษิทัเมอืงไทยไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลูกคา้ไม่ได้ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ใน
เรื่อง (ลดหย่อนภาษี),สาเหตุหลกัที่ท าให้ลูกค้าคดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรม์กบับรษิัท
เมอืงไทยเพราะการบรกิารของตวัแทนไม่มคีุณภาพ 
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Cluster 2 ใหช้ื่อว่า (กลุ่มตอ้งการการตอบสนอง) เป็นกลุ่มลูกคา้ที่ประเมนิคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้น้อยทีสุ่ด ลูกคา้ประเมนิความภกัดดีา้นทศันคตกิบัตวัแทน
(ความผกูพนั)และความภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การบอกต่อ)มากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
 
  ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

24.(หมวด4)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านไม่มี
การสื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิระหว่าง
ท่านกบัตวัแทน 

10. (หมวด 2) 
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็เงนิคนื
ระหว่างทาง
ล่าชา้ ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนทีด่แูล
ท่านเป็นอย่างด ี

1) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความ
สุภาพ
เรยีบรอ้ย 
 

1) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความ
สุภาพ
เรยีบรอ้ย 
 

1.เพศ 
(Bio) 
-หญงิ  
70% 
-ชาย 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพศ 
(Bio) 
-หญงิ 
70% 
-ชาย 
30% 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

2.(หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

33) ถงึแมจ้ะมี
ขา่วในแงล่บของ
บรษิทัเมอืงไทย
ออกมา ท่านก็
ยงัมคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทั 
หมอืนเดมิ 

2) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

2) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

3.อาชพี 
(Bio) 
-พนกังาน
บรษิทัเอกช
น 36% 
-พระ/
คา้ขาย  
2% 

3.อาชพี 
(Bio) 
-พนกังาน
บรษิทัเอกช
น 36% 
-พระ/
คา้ขาย  
2% 

32.(ความภกัด)ี
ท่านมคีวามรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูล
ท่านอยู่ 

11.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านเป็น
อยา่งด ี

3) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
การท างาน
อยา่งเป็น
มอือาชพี 
 

3) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
การท างาน
อยา่งเป็น
มอือาชพี 
 
 
 
 
 
 
 

9.4) 
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้ 
(คุม้ครอง
โรค
รา้ยแรง) 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
66% 
-เลอืก 
34% 

9.4) 
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้ 
(คุม้ครอง
โรค
รา้ยแรง) 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
66% 
-เลอืก 
34% 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

31.(ความภกัด)ี 
มคีวามรูส้กึภูมใิจ
ทีท่่านเลอืกซือ้
ประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทย   

21. (หมวด 3 )
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนจะ 
ตอบสนองต่อ
เรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจ 

4) ตวัแทน
มเีอกสาร
น าเสนอ
แบบ
ประกนัที่
ช่วยใหท้่าน
เขา้ใจแบบ
ประกนัได้
งา่ยขึน้ 

4) ตวัแทน
มเีอกสาร
น าเสนอ
แบบ
ประกนัที่
ช่วยใหท้่าน
เขา้ใจแบบ
ประกนัได้
งา่ยขึน้ 

11)สาเหตุ
หลกัทีท่ า
ใหซ้ือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทน 
(Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล  
70% 
-ไดร้บัการ
เสนอขายที่
น่าสนใจ 
30% 
 
 
 
 
 
 
 

11)สาเหตุ
หลกัทีท่ า
ใหซ้ือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทน 
(Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล  
70% 
-ไดร้บัการ
เสนอขายที่
น่าสนใจ 
30% 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

3.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมกีาร
ท างานอย่างเป็น
มอือาชพี 

19.(หมวด3) 
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอื
ท่าน 

5) ตัวแทน
มีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยใน
การค านวน
เบี้ยประกัน
ที่ช่วย
อ านวย
ความ
สะดวกใน
การ
น าเสนอ
แบบ 

5) ตัวแทน
มีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยใน
การค านวน
เบี้ยประกัน
ที่ช่วย
อ านวย
ความ
สะดวกใน
การ
น าเสนอ
แบบ 
 

13)
ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บั
จากการ
น าเสนอ
ขายมคีวาม
คลาดเคลื่อ
นจากความ
จรงิ
ประเดน็ใด 
(Oth) 
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน
จาก
ขอ้เสนอ 
78% 
-ไดร้บั
บตัรสไมล์
คลบัแต่ใช้
เวลานาน
กว่าจะแลก
ของได ้ 
4% 

13)
ขอ้เสนอที่
ท่านไดร้บั
จากการ
น าเสนอ
ขายมคีวาม
คลาดเคลื่อ
นจากความ
จรงิ
ประเดน็ใด 
(Oth) 
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน
จาก
ขอ้เสนอ 
78% 
-ไดร้บั
บตัรสไมล์
คลบัแต่ใช้
เวลานาน
กว่าจะแลก
ของได ้
4%  
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

1.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 
 

7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
อยา่งด ี

6) ตวั
แทนทีด่แูล
ท่านแสดง
ใบอนุญาต
ประกอบกา
รเป็น
ตวัแทน
เวลาเขา้
พบท่าน 

6) ตวั
แทนทีด่แูล
ท่านแสดง
ใบอนุญาต
ประกอบกา
รเป็น
ตวัแทน
เวลาเขา้
พบท่าน 

ช าระเบีย้
สงูและได้
ความ
คุม้ครองสงู
จรงิแต่
สญัญา
เพิม่เตมิ
บางตวัไม่มี
ความ
จ าเป็น 4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช าระเบีย้
สงูและได้
ความ
คุม้ครองสงู
จรงิแต่
สญัญา
เพิม่เตมิ
บางตวัไม่มี
ความ
จ าเป็น 4% 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

13.(หมวด2)ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านมี
ความซื่อสตัย ์
 

18.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอื 

7) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  
ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

 15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก
58% 
-เลอืก  
42% 

15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก
58% 
-เลอืก  
42% 

5.(หมวด1)
ตวัแทนมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการ
ค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วย
อ านวยความ
สะดวกในการ
น าเสนอประกนั 

 

35.(ความภกัด)ี
ถา้ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่าน
น าเสนอแบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกซื ้
อ 

9) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้
ประกนั 
ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได ้ 

 16) สาเหตุ
หลกัทีท่ า
ใหค้ดิว่า
อาจจะไม่
ต่อสญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
อกีเป็น
เพราะ
(Oth) 

16) สาเหตุ
หลกัทีท่ า
ใหค้ดิว่า
อาจจะไม่
ต่อสญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
อกีเป็น
เพราะ
(Oth) 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

5.(หมวด1)
ตวัแทนมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัในการ
ค านวนเบีย้
ประกนัทีช่่วย
อ านวยความ
สะดวกในการ
น าเสนอประกนั 
 

 

35.(ความภกัด)ี
ถา้ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่าน
น าเสนอแบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืก
ซือ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
เป็นอยา่งด ี
(ต่อ) 

 -ไมม่ ี 
46% 
-ไมย่กเลกิ 
2% (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมม่ ี 
46% 
-ไมย่กเลกิ 
2% (ต่อ) 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

16.(หมวด3) 
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่านจะมี
การแจง้ใหล้กูคา้
ทราบว่าจะไดร้บั
บรกิารในการ
เกบ็เบีย้ประกนั
ในครัง้ต่อไป
เมือ่ใด 

30.(หมวด5)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ไดแ้นะน าแบบ
ประกนัทีอ่อกมา
ใหมใ่หก้บัท่าน
ทราบเป็นระยะ 

10) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็
เงนิคนื
ล่าชา้ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาเป็น
อยา่งด ี

10) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็
เงนิคนื
ล่าชา้ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาเป็น
อยา่งด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

34.(ความภกัด)ี 
ถา้มโีอกาสท่าน
จะบอกต่อ ให้
ครอบครวั ญาต ิ
เพื่อนสนิท 
รวมถงึคนทีรู่จ้กั 
ท าประกนัชวีติ
กบัตวัแทนของ
บรษิทั ซึง่เป็นตวั
แทนทีด่แูลท่าน 

14.(หมวด3)
ตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งที่
รบัปากไวโ้ดย
ไมต่อ้งทวงถาม 

11) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรม์
ไมถู่กตอ้ง 
ท่านไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

11) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรม์
ไมถู่กตอ้ง 
ท่านไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนเป็น
อยา่งด ี
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  12) ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทน
มกีาร
บรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของ
การ
น าเสนอ
แบบ
ประกนัตรง
ตาม
เงือ่นไข 

   

  13) ท่าน
สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทน
ทีด่แูลท่าน
มคีวาม
ซื่อสตัย ์
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  14) 
ตวัแทน
ด าเนินเรือ่ง
ทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

14) 
ตวัแทน
ด าเนินเรือ่ง
ทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

  

  16) 
ตวัแทนการ
แจง้ให้
ลกูคา้ทราบ
ว่าจะไดร้บั
บรกิารใน
การเกบ็
เบีย้ประกนั
ในครัง้
ต่อไป
เมือ่ใด 

   

  18) ท่าน
เชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง 

18) ท่าน
เชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  ขอของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็
ใจ (ต่อ) 

ขอของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็
ใจ ต่อ) 

  

  19) ท่าน
เชื่อว่า
ตวัแทน
ท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่น
ภาษดีว้ย
ความเตม็
ใจ 

19) ท่าน
เชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูล
ท่านจะ 
ตอบสนอง
ต่อเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่น
ภาษดีว้ย
ความเตม็
ใจ 

  

  20) ท่าน
เชื่อว่า
ตวัแทนจะ 
ตอบสนอง
ต่อเรือ่ง
ตดิตามใบ
ช าระเบีย้
ประกนัดว้ย 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  ความเตม็
ใจ (ต่อ) 

   

  21) ท่าน
เชื่อว่า
ตวัแทนจะ
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอเรือ่งการ
เปลีย่นแปล
งเงือ่นไขใน
กรมธรรม์
ดว้ยความ
เตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอื 

21) ท่าน
เชื่อว่า
ตวัแทนจะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้ง
ขอเรือ่งการ
เปลีย่นแปล
งเงือ่นไขใน
กรมธรรม์
ดว้ยความ
เตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอื 

  

  22) ท่าน
สามารถ
เชื่อมัน่ได้
ว่าตวัแทน
จะไม่
เปิดเผย
ขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านให้
ผูอ้ื่นทราบ 

22) ท่าน
สามารถ
เชื่อมัน่ได้
ว่าตวัแทน
จะไม่
เปิดเผย
ขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านให้
ผูอ้ื่นทราบ 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  24) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไม่
มกีาร
สื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ
ผดิระหว่าง
ท่านกบั
ตวัแทน 

   

  26) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านให้
ความสนใจ
กบัลกูคา้
ทุกราย
อยา่งเท่า
เทยีมกนั 
 
 

26) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านให้
ความสนใจ
กบัลกูคา้
ทุกราย
อยา่งเท่า
เทยีมกนั 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  27) 
ตวัแทนท า
ใหท้่านรูส้กึ
ไดว้่าท่าน
ไดร้บัการ
บรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 

   

  28) เมือ่
ท่านสนใจ
แบบ
ประกนั
แบบใด 
ตวัแทนจะ
น าเสนอ 
แบบ
ประกนัที่
ท่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบ
ใน
รายละเอยี
ด 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  29) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านได้
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารใน
สทิธพิเิศษ
ทีท่่านจะ
ไดร้บัให้
ท่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

29) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านได้
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารใน
สทิธพิเิศษ
ทีท่่านจะ
ไดร้บัให้
ท่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 

  

  30) 
ตวัแทนได้
แนะน า
แบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่
ใหก้บัท่าน
ทราบเป็น
ระยะ 
 

30) 
ตวัแทนได้
แนะน า
แบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่
ใหก้บัท่าน
ทราบเป็น
ระยะ 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  31) ท่านมี
รูส้กึภูมใิจที่
ท่านเลอืก
ซือ้ประกนั
ชวีติกบั
บรษิทั
เมอืงไทย 

31) ท่านมี
รูส้กึภูมใิจที่
ท่านเลอืก
ซือ้ประกนั
ชวีติกบั
บรษิทั
เมอืงไทย 

  

  32) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจที่
ท่านเลอืก
ซือ้ประกนั
ชวีติกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่าน 

   

  33) ถงึแม้
จะมขีา่วใน
แงล่บของ
บรษิทั
ออกมา 
ท่านกย็งัมี
ความ
เชื่อมัน่
บรษิทั 

33) ถงึแม้
จะมขีา่วใน
แงล่บของ
บรษิทั
ออกมา 
ท่านกย็งัมี
ความ
เชื่อมัน่
บรษิทั 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  34) ถา้มี
โอกาสท่าน
จะบอกต่อ
ให้
ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท 
รวมถงึคนที่
รูจ้กั ท า
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทย 
ซึง่เป็นตวั
แทนทีด่แูล
ท่าน 
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ตารางท่ี 82 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 2 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามทีก่ลุ่ม 
2 มคีะแนน
ต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 3 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 3 

  35) ถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอ
แบบ
ประกนัอื่น
เพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน 
ท่านจะ
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

   

 
 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 2 พบว่า ลูกค้ากลุ่มนี้พบตวัแทนที่ไม่มกีาร
สื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ลกูคา้มคีวามรูส้กึภมูใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แล
อยู่ พบตวัแทนที่ท างานอย่างเป็นมอือาชพี มคีวามซื่อสตัย์ แจง้ให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รบัการ
บรกิารในการเก็บเบี้ยประกนัครัง้ต่อไปเมื่อใดและมถี้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อให้ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยซึง่เป็นตวัแทนที่
ดแูลอยูม่ากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบักลุ่มลกูคา้ กลุ่ม 1และกลุ่ม 3  

แต่ลกูคา้กลุ่มน้ียงัพบตวัแทนทีส่ามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหา
จากตวัแทนเป็นอยา่งดไีดน้้อยทีสุ่ด เมื่อมขี่าวในแง่ลบของบรษิทัออกมาจะมคีวามเชื่อมัน่บรษิทั
เหมอืนเดมิน้อยทีสุ่ด ขณะทีลู่กคา้มปีญัหาเรื่องขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกต้องจะไดร้บัการดูแล
เป็นอย่างดน้ีอยทีสุ่ด ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกคา้เรื่องการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใน
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กรมธรรม ์เรื่องการตดิตามใบลดหย่อนภาษีดว้ยความเตม็ใจน้อยทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบักลุ่มลูกค้า 
กลุ่ม 1และกลุ่ม 3  

ลูกค้าที่พบในกลุ่มที่ 2 คือเพศหญิง มากที่สุด ส่วนมากมีอาชีพ เป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรครา้ยแรง),เลอืกซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล ,ขอ้เสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขาย
ของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลกูคา้ไม่ได้ตดิต่อกบัตวัแทนใน
แต่ละปี ในเรือ่ง (ลดหยอ่นภาษ)ี,สาเหตุหลกัทีท่ าใหลู้กคา้คดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บั
บรษิทัเมอืงไทยนัน้ไมม่ ี
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Cluster 3 ใหช้ื่อว่า (กลุ่มต้องการความเอาใจใส่) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีป่ระเมนิคุณภาพการ
บรกิารในด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้าน้อยที่สุด ลูกค้าประเมนิความภกัดีด้านทศันคติ(ความ
ผูกพนั)กบับรษิทั(ความชอบในตราสนิค้า)และความภกัดดี้านทศันคตกิบัตวัแทนมากทีสุ่ด เมื่อ
เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม   
 
ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3  
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

13.(หมวด 2)
ท่านสามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความซื่อสตัย ์

33.(ความภกัด)ี 
ถงึแมจ้ะมขี่าว
ในแงล่บของ
บรษิทั
เมอืงไทย
ออกมา ท่านก็
ยงัมคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทั
เหมอืนเดมิ 

 1) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 
 

1.เพศ (Bio) 
-ชาย 
53.22% 
-หญงิ  
46.77% 
 

1.เพศ (Bio) 
-ชาย 
53.22% 
-หญงิ 
46.77% 

2.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 

10.(หมวด 2) 
มปีญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็เงนิ
คนืระหว่างทาง
ล่าชา้ สามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่า
จะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน 

 2) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
บุคคลกิที่
น่าเชื่อถอื 
 
 
 

3.อาชพี 
(Bio) 
-ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 
50% 
-พระ 1.61% 
 
 
 

3.อาชพี 
(Bio) 
-ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 
50% 
-พระ 1.61% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

24.(หมวด4)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านไมม่ี
การสื่อสารที่
ท าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ
ผดิระหว่าง
ท่านกบั
ตวัแทน 

11. (หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่าง
ด ี

 3) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
การท างาน
อยา่งเป็นมอื
อาชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4) 
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้
สญัญา
เพิม่เตมิ 
(คุม้ครอง
โรครา้ยแรง) 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
87.90% 
-เลอืก 
12.10% 
 
 
 
 
 
 
 

9.4) 
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
เลอืกซือ้
สญัญา
เพิม่เตมิ 
(คุม้ครอง
โรครา้ยแรง) 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
87.90% 
-เลอืก 
12.10% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

3.(หมวด1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
การท างาน
อยา่งเป็นมอื
อาชพี 

21. (หมวด 3 )
ท่านเชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูลท่าน
จะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่านเรือ่ง
การ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจ 

 4) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
เอกสาร
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีช่่วยให้
ท่านเขา้ใจ
แบบประกนั
ไดง้า่ยขึน้ 

11)สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทนเป็น
เพราะอะไร 
(Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล  
-62.09% 
-โดนขอรอ้ง
ใหช้่วยซือ้ 
2.41% 
 
 
 
 
 

11)สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่าน
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทนเป็น
เพราะอะไร 
(Oth) 
-ตอ้งการ
ผูด้แูล  
-62.09% 
-โดนขอรอ้ง
ใหช้่วยซือ้ 
2.41% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

4.(หมวด 1) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
เอกสาร
น าเสนอแบบ
ประกนัทีช่่วย
ใหท้่านเขา้ใจ
แบบประกนั
ไดง้า่ยขึน้ 

30. (หมวด 5)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยได้
แนะน าแบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่
ใหก้บัท่าน
ทราบเป็นระยะ 

 5) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
อุปกรณ์ที่
ทนัสมยัใน
การค านวน
เบีย้ประกนั
ทีช่่วย
อ านวย
ความ
สะดวกใน
การน าเสนอ
แบบประกนั 

13)ขอ้เสนอ
ขายของ
ตวัแทนมี
ความ
คลาดเคลื่อน
จากความ
จรงิใน
ประเดน็
ใดบา้ง(Oth)  
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน
จาก 
ขอ้เสนอขาย
ของตวัแทน
20.16% 
-ช าระเบีย้
ประกนัสงู
และไดร้บัผล
ตอบสงูแต่
ไดร้บัความ
คุม้ครอง
น้อย 3.22% 
 
 

13)ขอ้เสนอ
ขายของ
ตวัแทนมี
ความ
คลาดเคลื่อน
จากความ
จรงิใน
ประเดน็
ใดบา้ง(Oth) 
-ไมม่คีวาม
คาดเคลื่อน
จาก 
ขอ้เสนอขาย
ของตวัแทน
20.16% 
-ช าระเบีย้
ประกนัสงู
และไดร้บัผล
ตอบสงูแต่
ไดร้บัความ
คุม้ครอง
น้อย 3.22% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

31.(ความ
ภกัด)ี มี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย   

18.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่าตวั
แทนทีด่แูลท่าน
จะ ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ  

 6) ตวัแทนที่
ดแูลท่าน
แสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการ
เป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบ
ท่าน 
 

15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
72.58 % 
-เลอืก 
27.41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2) ท่าน
ตดิต่อกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่งใดบา้ง
(ลดหยอ่น
ภาษ)ี 
(Oth) 
-ไมเ่ลอืก 
72.58 % 
-เลอืก 
27.41% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

12. (หมวด 2)
ท่านสามารถ
เชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่า
ตวัแทนทีด่แูล
ท่านมกีาร
บรกิารที่
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
น าเสนอแบบ
ประกนัทีต่รง
ตามเงือ่นไข  

7.(หมวด 2)
ในขณะทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  ท่าน
สามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บัการ
แกไ้ขปญัหา
จากตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูล
ท่านเป็นอย่าง
ด ี

7) ในขณะที่
ท่านมี
ปญัหาเรือ่ง
การเคลม
ประกนั  
ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

 16) สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่านคดิว่า
อาจจะไมต่่อ
สญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกี
เป็นเพราะ 
(Oth) 
-ภาวะ
เศรษฐกจิไม่
ด ี33.06% 
-ค าบอกเล่า
ในแงล่บของ
บรษิทั 
ภายหลงั
การซือ้
พบว่าแบบ
ประกนัไม่
ตรงกบั
ความ
ตอ้งการ 
6.45% 

16) สาเหตุ
หลกัทีท่ าให้
ท่านคดิว่า
อาจจะไมต่่อ
สญัญา
กรมธรรม์
กบับรษิทั
เมอืงไทยอกี
เป็นเพราะ 
(Oth) 
-ภาวะ
เศรษฐกจิไม่
ด ี33.06% 
-ค าบอกเล่า
ในแงล่บของ
บรษิทั 
ภายหลงั
การซือ้
พบว่าแบบ
ประกนัไม่
ตรงกบั
ความ
ตอ้งการ 
6.45% 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

14. (หมวด 3) 
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
ด าเนินเรือ่งที่
รบัปากไวโ้ดย
ไมต่อ้งทวง
ถาม 

19.(หมวด3)
ท่านเชื่อว่า
ตวัแทนจะ 
ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของ
ท่านเรือ่ง
ตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษี
ดว้ยความเตม็
ใจ 

9) ในขณะที่
ท่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไมไ่ดร้บัใบ
ช าระเบีย้
ประกนั ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนที่
ดแูลท่าน
เป็นอยา่งด ี

   

32.(ความ
ภกัด)ีท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนที่
ดแูลท่านอยู่ 

29.(หมวด 5) 
ตวัแทนทีด่แูล
ท่านไดแ้จง้
ขอ้มลูขา่วสาร
ในสทิธพิเิศษที่
ท่านจะไดร้บัให้
ท่านไดท้ราบ
อยา่งต่อเนื่อง 

 10) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ไดร้บัเชค็
เงนิคนื
ระหว่างทาง 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

1.(หมวด 1)
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมี
ความสุภาพ
เรยีบรอ้ย 
เรยีบรอ้ย 

6.(หมวด1)
ตวัแทนแสดง
ใบอนุญาต
ประกอบการ
เป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบ
ท่าน 
 

 ล่าชา้ ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนที่
ดแูลท่าน
เป็นอยา่งดี
(ต่อ) 

  

   11) ในขณะ
ทีท่่านมี
ปญัหาเรือ่ง
ขอ้ความใน
กรมธรรมไ์ม่
ถูกตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าจะไดร้บั
การแกไ้ข
ปญัหาจาก
ตวัแทนดแูล
ท่านอย่างด ี
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

  12) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทนมี
การบรกิารที ่ 
ถูกตอ้ง ใน
เรือ่งของการ
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีต่รงตาม
เงือ่นไข
ตามทีท่่าน
ตอ้งการ 

   

  13) ท่าน
สามารถเชื่อ
ใจและ
ไวว้างใจได้
ว่าตวัแทนมี
ความ
ซื่อสตัย ์
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

   14) ตวัแทน
ด าเนินเรือ่ง
ทีร่บัปากไว้
โดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

  

  16) ตวัแทน
จะมกีารแจง้
ใหล้กูคา้
ทราบ 
ว่าจะไดร้บั
บรกิารใน
การเกบ็เบีย้
ประกนัใน
ครัง้ต่อไป
เมือ่ใด  

    

   18) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
จะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งเคลม
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

   19) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
จะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งตดิตาม
ใบลดหยอ่น
ภาษดีว้ย
ความเตม็ใจ 

  

  20) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
จะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งตดิตาม
ใบช าระเบีย้
ประกนัดว้ย
ความเตม็ใจ
ทีจ่ะ
ช่วยเหลอื
ท่าน 

   

  
 



217 

 

 

ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

   21) ท่านเชื่อ
ว่าตวัแทน
จะ 
ตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอ
ของท่าน
เรือ่งการ
เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขใน
กรมธรรม์
ดว้ยความ
เตม็ใจ 

  

   22) ท่าน
สามารถ
เชื่อมัน่ไดว้่า
ตวัแทนที่
ดแูลท่านจะ
ไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลู
ส่วนตวัของ
ท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

  24) ตวัแทน
ไมม่กีาร
สื่อสารทีท่ า
ใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ
ระหว่างท่าน
กบัตวัแทน 

   

   26) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านให้
ความสนใจ
กบัลกูคา้ทุก
รายอยา่ง
เท่าเทยีมกนั 

  

  27) ตวัแทน
ท าใหท้่าน
รูส้กึไดว้่า
ท่านไดร้บั
การบรกิาร
อยา่งเป็น
พเิศษ 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

  28) เมือ่ท่าน
สนใจแบบ
ประกนัแบบ
ใดตวัแทนที่
ดแูลท่านจะ
น าเสนอ
แบบประกนั
ทีท่่าน
ตอ้งการให้
ท่านทราบ
และเขา้ใจใน
รายละเอยีด 

   

   29) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านได้
แจง้ขอ้มลู
ขา่วสารใน
สทิธพิเิศษที่
ท่านจะไดร้บั
ใหท้่านได้
ทราบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

   30) ตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยได้
แนะน าแบบ
ประกนัที่
ออกมาใหม่
ใหก้บัท่าน
ทราบเป็น
ระยะ 

  

   31) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย 

  

  32) ท่านมี
ความรูส้กึ
ภมูใิจทีท่่าน
เลอืกซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนที่
ดแูลท่านอยู่ 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบในทศิทาง
ทีแ่ตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่าง
จากกลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆ
ทีต่อบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

   33) ถงึแม้
จะมขีา่วใน
แงล่บของ
บรษิทั
เมอืงไทย
ออกมา 
ท่านกย็งัมี
ความ
เชื่อมัน่
บรษิทั
เหมอืนเดมิ 

  

  34) ถา้มโีอกาส
ท่านจะบอกต่อ
ใหค้รอบครวั 
ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึ
คนทีรู่จ้กั ท า
ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทย ซึง่
เป็นตวัแทนที่
ดแูลท่าน 
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ตารางท่ี 83 Profile ลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม 3 (ต่อ) 
ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนสงูสุด 

ขอ้ค าถามที่
กลุ่ม 3 มี
คะแนนต ่าสุด 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 1 

ขอ้ค าถามที่
ตอบใน
ทศิทางที่
แตกต่างจาก
กลุ่ม 2 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 1 

ขอ้มลูส่วน
บุคคลและ
ขอ้มลูอื่นๆที่
ตอบตรง
ขา้มกลบั
กลุ่ม 2 

  35) ถา้
ตวัแทนของ
บรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่าน
น าเสนอ
แบบประกนั
อื่นเพิม่เตมิ
ใหก้บัท่าน 
ท่านจะ
ตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

   

 
จากการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 3 พบว่า ลูกคา้กลุ่มนี้มคีวามรูส้กึภูมใิจทีเ่ลอืก

ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย ลูกค้าพบตัวแทนที่มีการบริการที่ถูกต้องเรื่องของการ
น าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงือ่นไข ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้งทวงถามและรูส้กึภูมใิจ
ทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีด่แูลลกูคา้มากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบักลุ่ม 1และกลุ่ม 2 

แต่ลูกค้ากลุ่มนี้ยงัพบตวัแทนที่แนะน าแบบประกนัออกมาใหม่ให้กบัลูกค้าทราบอย่าง
เป็นระยะน้อยทีสุ่ด ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลกูคา้เรือ่งเคลมประกนัดว้ยความเตม็ใจน้อยทีสุ่ด 
แจ้งข้อมูลข่าวสารในสิทธพิิเศษที่ลูกค้าจะได้รบัอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุดและแสดงใบอนุญาต
ประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลกูคา้น้อยทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบักลุ่ม 1และกลุ่ม 2 
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ลูกค้าทีพ่บในกลุ่มที่ 3 คอื เพศชาย มากที่สุด ส่วนมากมอีาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั
ไม่เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรครา้ยแรง),เลอืกซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยผ่าน
ช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล ,ข้อเสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขายของตวัแทน
บรษิทัเมอืงไทยไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลูกคา้ไม่ได้ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละปี ใน
เรื่อง (ลดหย่อนภาษี),สาเหตุหลกัที่ท าให้ลูกค้าคดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรม์กบับรษิัท
เมอืงไทยเพราะภาวะเศรษฐกจิไมด่ ี
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาเรือ่ง การแบ่งกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติโดยใชป้จัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร
ของตวัแทนและปจัจยัด้านความภกัดขีองลูกค้า กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาสมทุรสาคร มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1) เพื่อศึกษาปจัจยัด้านคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในด้านการบรกิารและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

2) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกนัชวีติกบับรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีิต 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

ผูว้จิยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ใหก้บักลุ่มลูกคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติกบั
บรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ทัง้นี้ผู้วจิยัจะได้น า เสนอ ผล
การศึกษาโดยมีสาระส าคัญ ไก้แก่ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาเรือ่ง การแบ่งกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติโดยใชป้จัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร
ของตวัแทนและปจัจยัด้านความภกัดขีองลูกค้า กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) สาขาสมุทรสาคร สามารถแบ่งการสรุปผลตามวตัถุประสงคท์ี่กล่าวไปแล้วขา้งต้นได้
ดงัต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาปจัจยัด้านคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในด้านการบรกิารและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 

         1.1 ปจัจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นการบรกิาร แบ่งออกเป็น 
5 ดา้น โดยมกีารเรยีงล าดบัทีลู่กคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนเป็นรายขอ้ในแต่ละ
ด้าน จากระดบัที่มากที่สุดไปจนถงึระดบัที่น้อยที่สุด โดยได้มกีารแสดงรายละเอยีดไว้ในหน้า
ถดัไป 
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ตารางท่ี 84  ค่าเฉล่ียด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ โดยเรียงจากระดบัท่ีมาก
ท่ีสดุไปจนถึงระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

1.ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ ค่าเฉล่ีย 
2) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
บุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 

4.08 

3) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
การท างานอยา่งเป็นมอือาชพี 

3.96 

4) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
เอกสารน าเสนอแบบประกันที่ช่วยให้ท่าน
เขา้ใจแบบประกนัไดง้า่ยขึน้ 

3.96 

1) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
ความสุภาพเรยีบรอ้ย 

3.94 

5) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
อุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการค านวนเบี้ยประกนัที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบ
ประกนั  

3.69 

6) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
แสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลา
เขา้พบท่าน 

3.55 

 
(1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร พบว่า ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารของ

ตัวแทนเป็นรายข้อเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ลูกค้าประเมินข้อที่ตัวแทนมีบุคลิก
น่าเชื่อถอืมากที่สุด ล าดบัถดัมา คอื ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี 
ตวัแทนมเีอกสารน าเสนอแบบประกันที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวแทนมคีวามสุภาพ
เรยีบรอ้ย ตวัแทนมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการค านวนเบีย้ประกนัทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการ
น าเสนอแบบประกัน และลูกค้าประเมนิข้อที่ตัวแทนการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็น
ตวัแทนเวลาเขา้พบลกูคา้น้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 85 ค่าเฉล่ียด้านความเช่ือใจไว้วางใจ โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไปจนถึง
ระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

2.ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ ค่าเฉล่ีย 
13) ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านมคีวาม
ซื่อสตัย ์

4.02 

12) ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่า
ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมกีาร
บรกิารที่ถูกต้อง ในเรื่องของการน าเสนอแบบ
ประกนัทีต่รงตามเงือ่นไขตามทีท่่านตอ้งการ 

3.84 

9) ในขณะที่ท่านมปีญัหาเรื่องไม่ไดร้บัใบช าระ
เบีย้ประกนั ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจากตัวแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็นอยา่งด ี

3.80 

8) ในขณะที่ ท่านมีปญัหาเรื่องไม่ได้ร ับใบ
ลดหยอ่นภาษ ีท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจ
ไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็นอยา่งด ี

3.46 

7) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องการเคลมประกนั  
ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่าจะได้รบั
การแก้ ไขปญัหาจากตัวแทนของบริษัท
เมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็นอยา่งด ี

3.39 

11) ในขณะที่ท่านมีปญัหาเรื่องข้อความใน
กรมธรรม์ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านเป็น
อยา่งด ี

3.23 

10) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่งไดร้บัเชค็เงนิ
คนืระหว่างทางล่าชา้ ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจาก
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านอยา่งด ี

3.10 
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 (2) ดา้นความเชื่อใจไว้วางใจ พบว่า ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนเป็น
รายขอ้เรยีงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คอื ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมคีวามซื่อสตัย์มากที่สุด 
ล าดบัถดัมา คอื ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมกีารบรกิารที่ถูกต้อง ในเรื่องของการน าเสนอแบบ
ประกนัที่ตรงตามเงื่อนไขตามที่ลูกค้าต้องการ ตวัแทนสามารถแก้ไขปญัหา ในเรื่องลูกคา้ไม่ได้
รบัใบช าระเบีย้ประกนัได ้ตวัแทนสามารถแก้ไขปญัหาเรื่องไม่ไดร้บัใบลดหย่อนภาษไีด ้ตวัแทน
แกไ้ขปญัหาเรือ่งการเคลมประกนัได ้ตวัแทนแกไ้ขปญัหาเรือ่งขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกต้องได ้
และลกูคา้ประเมนิขอ้ทีแ่กไ้ขปญัหาเรือ่งลกูคา้ไมไ่ดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้น้อยทีสุ่ด 
 
ตารางท่ี 86  ค่าเฉล่ียด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไปจนถึง
ระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

3.ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ค่าเฉล่ีย 
16) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะ
มกีารแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รบับรกิารใน
การเกบ็เบีย้ประกนัในครัง้ต่อไปเมือ่ใด 

3.80 

14) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้งทวงถาม 

3.78 

15) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านได้
ท าตามในสิง่ทีส่ญัญาไวก้บัท่านในเรือ่งของ
เวลาในการนดัพบ 

3.78 

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทนทีด่แูลท่านจะ 
ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่านเรือ่งตดิตามใบ
ช าระเบีย้ประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

3.75 

17) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะมกีารบรกิารทีท่นัต่อเวลาในเรือ่ง
ของการใหค้ าแนะน าเมือ่ท่านตอ้งการเคลม
ประกนั 
 
 
 

3.44 
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ตารางท่ี 86  ค่าเฉล่ียด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไปจนถึง
ระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ (ต่อ) 

3.ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า(ต่อ) ค่าเฉล่ีย 
19) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งตดิตามใบลดหยอ่นภาษดีว้ยความเตม็ใจ
ทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

3.43 

18) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งเคลมประกนัดว้ยความเตม็ใจ 

                   3.42 

21) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรือ่งการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

3.28 

 
 
(3) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทน

เป็นรายข้อเรยีงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีารแจ้งให้ลูกค้า
ทราบว่าจะได้รบัการบรกิารในการเกบ็เบี้ยในครัง้ต่อไปเมื่อใดมากที่สุด ล าดบัถดัมา คอื ลูกค้า
ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนด าเนินเรื่องทีร่บัปากไว้ไดโ้ดยไม่ต้องทวงถาม ตวัแทนมกีารท าตามในสิง่ที่
สญัญาไวก้บัลกูคา้ในเรือ่งของเวลาในการนดัพบ ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกคา้
ในเรือ่งการตดิตามใบช าระเบีย้ประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ ตวัแทนมกีารบรกิาร
ที่ทันต่อเวลาในเรื่องของการให้ค าแนะน าเมื่อลูกค้าต้องการเคลมประกัน ตัวแทนมีการ
ตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการติดตามใบลดหย่อนภาษีด้วยความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลอืลูกค้า ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าในเรื่องการเคลมประกนัด้วย
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลอืลูกค้า และลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค ารอ้งขอ
ของลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรมด์้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลอืลูกค้าน้อย
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 87  ค่าเฉล่ียด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไป
จนถึงระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

4.ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า ค่าเฉล่ีย 
25) ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
ความรู้ที่จะตอบค าถามของท่านได้ ในเรื่อง
ของแบบประกนัทีท่่านเลอืกว่ามคีวามคุม้ครอง
อยา่งไรบา้ง 

4.02 

24) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านไม่
มกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิระหว่าง
ท่านกบัตวัแทน 

3.91 

22) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตัวแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านจะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัของท่านใหผู้อ้ื่นทราบ 

3.81 

23) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตัวแทนของ
บริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะดูแลเอกสาร
ส าคัญของท่านเ ป็นอย่างดี (ส า เนาบัตร
ประชน),(ส าเนาหน้าสมดุธนาคาร) 

3.80 

 
        (4) ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า พบว่า ลูกค้าประเมนิคุณภาพการบรกิารของ
ตวัแทนเป็นรายขอ้เรยีงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คอื ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมคีวามรูท้ี่จะ
ตอบค าถามของลูกค้าได้ในเรื่องของแบบประกนัที่ลูกค้าเลอืกว่ามคีวามคุ้มครองอย่างไรมาก
ที่สุด ล าดบัถดัมา คือ ลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนไม่มกีารสื่อสาร ที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ระหว่างลูกค้ากบัตวัแทน ตวัแทนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ และลูกค้า
ประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารดูแลเอกสารส าคญัของลูกค้าเป็นอย่างด ีเช่น ส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาหน้าสมดุธนาคาร น้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 88  ค่าเฉล่ียด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไปจนถึง
ระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

5.ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ค่าเฉล่ีย 
28) เมือ่ท่านสนใจแบบประกนัแบบใดตวัแทน
จะน าเสนอแบบประกนัทีท่่านตอ้งการใหท้่าน
ทราบและเขา้ใจในรายละเอยีด 

3.73 

26) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่านให้
ความสนใจกบัลกูคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

3.61 

27) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านท า
ใหท้่านรูส้กึไดว้่าท่านไดร้บัการบรกิารอยา่ง
เป็นพเิศษ 

3.52 

29) ตวัแทนไดแ้จง้ขอ้มลูข่าวสารในสทิธพิเิศษ
ทีท่่านจะไดร้บัใหท้่านไดท้ราบอยา่งต่อเนื่อง 

3.49 

30) ตวัแทนไดแ้นะน าแบบประกนัทีอ่อกมา
ใหมใ่หก้บัท่านทราบเป็นระยะ 

3.38 

 
          (5) ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า พบว่า ลูกค้าประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทน
เป็นรายข้อเรยีงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คอื ลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีารน าเสนอแบบ
ประกันที่ลูกค้าต้องการโดยบอกให้ทราบและเข้าใจในรายละเอียดมากที่สุด ล าดบัถดัมา คือ 
ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนใหค้วามสนใจกบัลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตวัแทนท าใหลู้กค้า
รูส้กึว่าได้รบัการบรกิารอย่างเป็นพเิศษ ตวัแทนมกีารแจง้ขอ้มลูข่าวสารในสทิธพิเิศษทีลู่กคา้จะ
ได้รบัให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีารแนะน าแบบประกนัที่
ออกมาใหมใ่หล้กูคา้ทราบเป็นระยะน้อยทีสุ่ด 
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 1.2 ปจัจยัดา้นความภกัดขีองลกูคา้ พบว่า ลูกคา้มคีวามภกัดเีป็นรายขอ้เรยีงจากมาก
ทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด โดยจะไดม้กีารแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 89  ค่าเฉล่ียด้านความภกัดี โดยเรียงจากระดบัท่ีมากท่ีสุดไปจนถึงระดบัท่ีน้อย
ท่ีสดุ 

ปัจจยัด้านความภกัดี ค่าเฉล่ีย 
31) ท่านมคีวามรู้สึกภูมใิจที่ท่านเลือกซื้อ
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย 

4.06 

32) ท่านมีความรู้สึกภูมิใจที่ท่านเลือกซื้อ
ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 

3.83 

34) ถา้มโีอกาสท่านจะบอกต่อใหค้รอบครวั 
ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนั
ชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึง่เป็นตวั
แทนทีด่แูลท่าน 

3.67 

35) ถา้ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่าน
น าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บัท่าน 
ท่านจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

3.43 

33) ถงึแมจ้ะมขีา่วในแงล่บของบรษิทัเมอืงไทย
ออกมา  ท่ านก็ยังมีค ว าม เชื่ อมัน่บริษัท
เหมอืนเดมิ 

2.78 

 
          ดา้นความภกัด ีพบว่า ลูกคา้มคีวามภกัดเีป็นรายขอ้เรยีงจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด คอื 
ลกูคา้มคีวามภกัดดีา้นทศันคต(ิความชอบในตราสนิคา้)ในการเลอืกซือ้ประกนักบับรษิทัมากทีสุ่ด 
ล าดบัถดัมา คอื ลูกคา้มคีวามภกัดีดา้นทศันคต(ิความผูกพนั)ในการเลอืกซือ้ประกนักบัตวัแทน 
ลูกค้ามคีวามภกัดดี้านพฤติกรรม(การบอกต่อ)โดยถ้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อให้ ครอบครวั 
ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนที่รูจ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนที่ดูแลลูกค้าอยู่ ลูกค้ามคีวามภกัดี
ดา้นพฤตกิรรม(การซือ้ซ ้า)โดยถ้าตวัแทนทีดู่แลลูกค้าอยู่น าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บั
ลูกค้า ลูกค้าจะตดัสนิใจเลอืกซื้อ และลูกค้ามคีวามภกัดดี้านทศันคต(ิความชอบในตราสนิค้า)
เรื่องถงึแม้มขี่าวสารในแง่ลบของบรษิทัออกมา ลูกค้าก็ยงัมคีวามเชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิน้อย
ทีสุ่ด 
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           2) เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยั
ดา้นความภกัดขีองลกูคา้  

  จากการศกึษา สรุปได้ว่า การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใชป้จัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของตวัแทน
และปจัจยัด้านความภกัดขีองลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยผู้วจิยัจะอธบิาย
ลกัษณะเฉพาะของแต่กลุ่มของลกูคา้ ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 90  สรปุลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เร่ืองข้อมูลปัจจยัส่วน
บคุลและข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของลูกค้า 

ข้อมลูส่วนบคุคล ค ำตอบส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 1 เลือก จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ หญงิ 17 65.38% 

อาชพี มอีาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั 16 61.53% 

กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครอง
สงูสุด ลกูคา้เลอืกซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ (คุม้ครองโรครา้ยแรง) 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืกซือ้ 20 76.93% 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทางตวัแทนเป็นเพราะ 

ตอ้งการผูด้แูล 14 53.84% 

ขอ้เสนอทีท่่านไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของตวัแทนและมี
ความเคลื่อนจากความจรงิ 

ไมม่คีวามคาดเคลื่อนจากขอ้เสนอ
ทีไ่ดร้บัจากการน าเสนขายของ
ตวัแทน 

9 34.61% 
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ตารางท่ี 90  สรปุลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เร่ืองข้อมูลปัจจยัส่วน

บคุลและข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของลูกค้า (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล ค ำตอบส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 1 เลือก จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ลกูคา้ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละ
ปี ในเรือ่ง(ลดหยอ่นภาษ)ี 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืก 26 100% 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหล้กูคา้คดิว่า
อาจจะไมต่่อสญัญากรมธรรม์
กบับรษิทัเมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรไดม้ากทีสุ่ด 

การบรกิารของตวัแทนไมม่ี
คุณภาพ 

20 76.92% 

 
กลุ่มที่ 1 (Cluster 1 ) พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ มอีาชพี ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว ไม่เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม (คุ้มครองโรคร้ายแรง) ,เลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัท
เมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล ,ขอ้เสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขาย
ของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลกูคา้ไม่ได้ตดิต่อกบัตวัแทนใน
แต่ละปี ในเรือ่ง (ลดหยอ่นภาษ)ี,สาเหตุหลกัทีท่ าใหลู้กคา้คดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บั
บรษิทัเมอืงไทยเพราะการบรกิารของตวัแทนไมม่คีุณภาพ  
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ตารางท่ี 91 สรุปลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เรื่องคุณภาพการ
บริการของตัวแทนและความภกัดีของลูกค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ 
คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัมากท่ีสดุ 

คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ลูกค้ามคีวามรู้สกึภูมใิจที่เลอืกซื้อประกนัชวีติ
กบับรษิทัเมอืงไทย  
ค่าเฉลีย่ =3.54 

ลูกค้ามคีวามรู้สกึภูมใิจที่เลอืกซื้อประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูลลกูคา้ท่านอยู่  
ค่าเฉลีย่ = 1.69 

ตวัแทนทีม่บีุคคลกิน่าเชื่อถอื  
ค่าเฉลีย่ = 3.23 

ถ้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อให้ครอบครวั ญาต ิ
เพื่อนสนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึ่งเป็นตวัแทนที่
ดแูลลกูคา้อยู ่
ค่าเฉลีย่ = 1.69 

ตวัแทนมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย  
ค่าเฉลีย่ = 3.15 

ถ้าตัวแทนน าเสนอแบบประกันอื่นเพิ่มเติม
ใหก้บัลกูคา้ ลกูคา้กจ็ะตดัสนิใจเลอืกซือ้ 

ค่าเฉลีย่ = 1.77 
ตวัแทนมเีอกสารน าเสนอแบบประกนัทีช่่วยให้
ลกูคา้เขา้ใจแบบประกนัไดง้า่ยขึน้  
ค่าเฉลีย่ = 3.08 

ตวัแทนไม่มกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิ 

ค่าเฉลีย่ = 1.81 
ตวัแทนมอุีปกรณ์ที่ทนัสมยัในการค านวนเบี้ย
ประกันที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
น าเสนอแบบประกนั  
ค่าเฉลีย่ = 2.92 

ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลลกูคา้ท าให้
ลกูคา้รูส้กึไดว้่าท่านไดร้บัการบรกิารอย่างเป็น
พเิศษ 
ค่าเฉลีย่ = 1.92 

ตวัแทนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของลูกค้าให้
ผูอ้ื่นทราบ  
ค่าเฉลีย่ = 2.88 

ตวัแทนด าเนินเรื่องทีร่บัปากไวโ้ดยไม่ต้องทวง
ถาม 

ค่าเฉลีย่ = 2.12 
ในขณะที่มปีญัหาเรื่องรบัเช็คเงนิคืนระหว่าง
ทางล่าช้า ตัวแทนได้มีการแก้ไขปญัหาเป็น
อยา่งด ี
ค่าเฉลีย่ = 2.81 

ตัวแทนมีการบริการที่ถูกต้องในเรื่องการ
น าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขทีลู่กค้า
ตอ้งการ 

ค่าเฉลีย่ = 2.31 
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ตารางท่ี 91 สรุปลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เรื่องคุณภาพการ
บริการของตัวแทนและความภกัดีของลูกค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ (ต่อ) 
คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัมากท่ีสดุ 

คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าเรื่อง
ตดิตามใบลดหยอ่นภาษดีว้ยความเตม็ใจ 
ค่าเฉลีย่ = 2.81 

เมื่อลูกค้าสนใจแบบประกนัแบบใดตวัแทนจะ
น าเสนอแบบประกนัทีล่กูคา้ตอ้งการ 

ค่าเฉลีย่ = 2.31 
ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วย
ความเตม็ใจ 
ค่าเฉลีย่ = 2.81 

ในขณะที่ลูกค้ามีปญัหาในการเคลมประกัน
ตวัแทนจะดแูลเป็นอยา่งด ี

ค่าเฉลีย่ = 2.35 

ตวัแทนมกีารท างานอยา่งเป็นมอือาชพี 
ค่าเฉลีย่ = 2.69 

ตัวแทนมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะได้ร ับ
บรกิารในการเกบ็เบีย้ครัง้ต่อไปเมือ่ใด 

ค่าเฉลีย่ = 2.38 
 
          สรุปไดว้่า กลุ่มที ่1 ลูกคา้มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดี
ของลูกค้าจากแต่ละขอ้ค าถาม ในระดบัที่มากที่สุด ดงันี้ ลูกค้าภูมใิจที่เลอืกซื้อประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทยมากทีสุ่ด,ตวัแทนมบีุคคลกิน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ตวัแทนมคีวาม
สุภาพเรยีบรอ้ยมากทีสุ่ด,ตวัแทนมเีอกสารน าเสนอแบบประกนัทีช่่วยใหลู้กคา้เขา้ใจแบบประกนั
ได้ง่ายขึ้นมากที่สุด,ตวัแทนมอุีปกรณ์ที่ทนัสมยัในการค านวนเบี้ยประกนัที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการน าเสนอแบบประกนัมากที่สุด,ตวัแทนไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของลูกค้าให้ผู้อื่น
ทราบมากที่สุด,ในขณะที่ลูกค้ามปีญัหาเรื่องรบัเช็คเงนิคนืระหว่างทางล่าช้าตวัแทนดูแลเป็น
อย่างดมีากที่สุด,ตวัแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องติดตามใบลดหย่อนภาษีด้วย
ความเตม็ใจมากทีสุ่ด,ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกคา้เรื่องการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใน
กรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจมากทีสุ่ดและตวัแทนมกีารท างานอยา่งเป็นมอือาชพีมากทีสุ่ด  
          ลูกค้ามกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดขีองลูกค้าจากแต่ละ
ขอ้ค าถาม ในระดบัทีน้่อยทีสุ่ด ดงันี้ ลกูคา้ภมูใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกคา้อยู่
น้อยทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ถ้ามโีอกาสลูกคา้จะบอกต่อใหค้รอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคน
ทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึง่เป็นตวัแทนทีดู่แลลูกคา้อยู่ น้อยทีสุ่ด,ถ้า
ตัวแทนน าเสนอแบบประกันอื่นเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ลูกค้าก็จะตัดสินใจเลือกซื้อ น้อยที่สุด ,  
ตวัแทนไม่มกีารสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจผดิน้อยที่สุด,ลูกค้าได้รบัการบรกิารอย่างเป็น
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พิเศษน้อยที่สุด,ตัวแทนด าเนินเรื่องที่รบัปากไว้โดยไม่ต้องทวงถามน้อยที่สุด ,ตัวแทนมกีาร
บรกิารทีถู่กตอ้งในเรือ่งการน าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขทีลู่กคา้ต้องการน้อยทีสุ่ด,เมื่อ
ลูกค้าสนใจแบบประกนัแบบใดตวัแทนจะน าเสนอแบบประกนัที่ลูกค้าต้องการน้อยที่สุด,ขณะที่
ลูกค้ามปีญัหาในการเคลมประกนัตวัแทนจะดูแลเป็นอย่างดน้ีอยที่สุดและตวัแทนมกีารแจง้ให้
ลกูคา้ทราบว่าจะไดร้บับรกิารในการเกบ็เบีย้ครัง้ต่อไปเมือ่ใดน้อยทีสุ่ด  
 

ตารางท่ี 92  สรปุลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 2 เร่ืองข้อมูลปัจจยัส่วน

บคุลและข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของลูกค้า 

ข้อมลูส่วนบคุคล ค ำตอบส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 2 เลือก จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ หญงิ 35 70% 

อาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน 18 36% 

กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครอง
สงูสุด ลกูคา้เลอืกซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ (คุม้ครองโรครา้ยแรง) 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืก 33 66% 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทางตวัแทนเป็นเพราะ 

ตอ้งการผูด้แูล 
 

35 70% 

ขอ้เสนอทีท่่านไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของตวัแทนและมี
ความเคลื่อนจากความจรงิ 

ไมม่คีวามคาดเคลื่อนจากขอ้เสนอ
ทีไ่ดร้บัจากการน าเสนขายของ
ตวัแทน 

39 78% 

ลกูคา้ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละ
ปี ในเรือ่ง(ลดหยอ่นภาษ)ี 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืก 29 58% 
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ตารางท่ี 92  สรปุลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 2 เร่ืองข้อมูลปัจจยัส่วน

บคุลและข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของลูกค้า (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล ค ำตอบส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 2 เลือก จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหล้กูคา้คดิว่า
อาจจะไมต่่อสญัญากรมธรรม์
กบับรษิทัเมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรไดม้ากทีสุ่ด 

ไมม่ ี 23 46% 

 
 

  กลุ่มที่ 2 (Cluster 2 ) พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มอีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน ไม่เลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรครา้ยแรง),เลอืกซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั
เมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล,ขอ้เสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขาย
ของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลกูคา้ไม่ไดต้ดิต่อกบัตวัแทนใน
แต่ละปี ในเรือ่ง (ลดหยอ่นภาษ)ี,สาเหตุหลกัทีท่ าใหลู้กคา้คดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บั
บรษิทัเมอืงไทยนัน้ไมม่ ี
 
ตารางท่ี 93 สรุปลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 2 เรื่องคุณภาพการ
บริการของตัวแทนและความภกัดีของลูกค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ 
คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัมากท่ีสดุ 

คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ตวัแทนไม่มกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิพลาด 

ค่าเฉลีย่ = 4.70 

ในขณะที่ลูกค้ามปีญัหาเรื่องได้รบัเช็คเงนิคืน
ระหว่างทางล่าช้า ลูกค้าสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตวัแทนเป็นอยา่งด ี
ค่าเฉลีย่ = 3.36 
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ตารางท่ี 93 สรุปลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 2 เรื่องคุณภาพการ
บริการของตัวแทนและความภกัดีของลูกค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ(ต่อ) 
คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัมากท่ีสดุ 

คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ลูกค้ามคีวามรู้สกึภูมใิจที่เลอืกซื้อประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูลอยู่ 
ค่าเฉลีย่ = 4.66 
 

ถึงแม้จะมีข่าวในแง่ลบของบริษัทเมืองไทย
ออกมา ลูกค้าก็ยังมีความเชื่ อมัน่บริษัท
เหมอืนเดมิ 
ค่าเฉลีย่ = 3.42 

ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี 

ค่าเฉลีย่ = 4.54 

 

ในขณะที่ลูกค้ามีปญัหาเรื่อ งข้อความใน
กรมธรรม์ไม่ถูกต้องจะได้รบัการแก้ไขปญัหา
จากตวัแทนเป็นอยา่งด ี
ค่าเฉลีย่ = 3.78 

ตวัแทนมคีวามซื่อสตัย ์

ค่าเฉลีย่ = 4.50 

ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วย
ความเตม็ใจ 
ค่าเฉลีย่ = 3.80 

ตวัแทนมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าจะไดร้บัการ
บรกิารในการเกบ็เบีย้ประกนัครัง้ต่อไปเมือ่ใด 

ค่าเฉลีย่ = 4.38 

ตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าเรื่อง
ตดิตามใบลดหยอ่นภาษดีว้ยความเตม็ใจ 
ค่าเฉลีย่ = 3.88 

ถา้มโีอกาสจะบอกต่อใหค้รอบครวั ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถึงคนที่รู้จ ัก ท าประกันชีวิตกับ
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึ่งเป็นตวัแทนที่
ดแูลลกูคา้อยู ่
ค่าเฉลีย่ = 4.38 

ตัวแทนตอบสนองต่อค าร้องขอเรื่องเคลม
ประกนัดว้ยความเตม็ใจ 
ค่าเฉลีย่ = 4.10 
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สรุปไดว้่า กลุ่มที ่2 ลูกคา้มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดี
ของลกูคา้จากแต่ละขอ้ค าถาม ในระดบัทีม่ากทีสุ่ด ดงันี้ ตวัแทนไมม่กีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิพลาดมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ลูกคา้ภูมใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลอยู่
มากที่สุด,ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพีมากที่สุด,ตวัแทนมคีวามซื่อสตัย์มากที่สุด,ตวั
แทนทีม่กีารแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะไดร้บัการบรกิารในการเกบ็เบีย้ประกนัครัง้ต่อไปเมื่อใดมาก
ทีสุ่ด, ถ้ามโีอกาสจะบอกต่อให้ครอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนที่รูจ้กั ท าประกนัชวีติกบั
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึง่เป็นตวัแทนทีด่แูลอยู่มากทีสุ่ด  
        ลกูคา้มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดขีองลูกคา้จากแต่ละขอ้
ค าถาม ในระดบัทีน้่อยทีสุ่ด ดงันี้ ในขณะทีลู่กคา้มปีญัหาเรื่องไดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้ 
ลกูคา้สามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนเป็นอย่างดน้ีอยทีสุ่ด 
ล าดบัถดัมา คอื ถงึแมจ้ะมขี่าวในแง่ลบของบรษิทัเมอืงไทยออกมา ลูกค้าก็ยงัมคีวามเชื่อมัน่
บรษิทัเหมอืนเดมิน้อยทีสุ่ด,ในขณะทีลู่กคา้มปีญัหาเรื่องขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกต้องจะไดร้บั
การดูแลเป็นอย่างดีน้อยที่สุด,ตวัแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วยความเต็มใจน้อยที่สุด,ตวัแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่อง
ตดิตามใบลดหยอ่นภาษดีว้ยความเตม็ใจน้อยทีสุ่ดและตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอเรื่องเคลม
ประกนัดว้ยความเตม็ใจน้อยทีสุ่ด  
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ตารางท่ี 94  สรปุลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 3 เร่ืองข้อมูลปัจจยัส่วน

บคุลและข้อมลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของลูกค้า 

ข้อมลูส่วนบคุคล ค ำตอบส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม 3 เลือก จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 66 53.22% 

อาชพี ประกอบธุรกจิส่วนตวั 62 50% 

กรมธรรมท์ีใ่หค้วามคุม้ครอง
สงูสุด ลกูคา้เลอืกซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ (คุม้ครองโรครา้ยแรง) 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืก 
 

109 87.90% 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย
ผ่านช่องทางตวัแทนเป็นเพราะ 

ตอ้งการผูด้แูล 77 62.09% 

ขอ้เสนอทีท่่านไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของตวัแทนและมี
ความเคลื่อนจากความจรงิ 

ไมม่คีวามคาดเคลื่อนจากขอ้เสนอ
ทีไ่ดร้บัจากการน าเสนขายของ
ตวัแทน 

75 20.16% 

ลกูคา้ตดิต่อกบัตวัแทนในแต่ละ
ปี ในเรือ่ง(ลดหยอ่นภาษ)ี 
หรอืไม่ 

ไมเ่ลอืก 90 72.58 % 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหล้กูคา้คดิว่า
อาจจะไมต่่อสญัญากรมธรรม์
กบับรษิทัเมอืงไทยอกีเป็น
เพราะอะไรไดม้ากทีสุ่ด 

ภาวะเศรษฐกจิไม่ด ี 41 33.06% 
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        กลุ่มที่ 3 (Cluster 3) พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ส่วนมากมอีาชพี ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวัไม่เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เตมิ (คุ้มครองโรครา้ยแรง),เลอืกซื้อประกนัชวีติกบับรษิัท
เมอืงไทยผ่านช่องทางตวัแทนเพราะต้องการผู้ดูแล ,ขอ้เสนอที่ลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขาย
ของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ,ลกูคา้ไม่ได้ตดิต่อกบัตวัแทนใน
แต่ละปี ในเรือ่ง (ลดหยอ่นภาษ)ี,สาเหตุหลกัทีท่ าใหลู้กคา้คดิว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บั
บรษิทัเมอืงไทยเพราะภาวะเศรษฐกจิไม่ด ี

 
ตารางท่ี 95 สรุปลกัษณะเฉพาะของผลวิเคราะห์ ลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 เรื่องคุณภาพการ
บริการของตัวแทนและความภกัดีของลูกค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ 
คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัมากท่ีสดุ 

คุณภาพการบริการของตวัแทนและความ
ภกัดีของลกูค้าในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ลูกค้ามคีวามรู้สกึภูมใิจที่เลอืกซื้อประกนัชวีติ
กบับรษิทัเมอืงไทย   
ค่าเฉลีย่ = 3.96 

การทีต่วัแทนแนะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่
ใหก้บัลกูคา้ทราบเป็นระยะ 
ค่าเฉลีย่ = 3.24 

ลกูคา้สามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าตวัแทน
มกีารบรกิารทีถู่กต้อง ในเรื่องของการน าเสนอ
แบบประกนัทีต่รงตามเงือ่นไข 
ค่าเฉลีย่ = 3.94 

ตัวแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้า
เรื่ อ ง เคลมประกันด้วยความเต็ม ใจที่ จ ะ
ช่วยเหลอื 
ค่าเฉลีย่ = 3.36 

ตวัแทนด าเนินเรื่องทีร่บัปากไวโ้ดยไม่ต้องทวง
ถาม 
ค่าเฉลีย่ = 3.94 

ตวัแทนแจง้ขอ้มลูขา่วสารในสทิธพิเิศษทีลู่กคา้
จะไดร้บัอยา่งต่อเนื่อง 
ค่าเฉลีย่ = 3.42 

ลกูคา้มคีวามรูส้กึภูมใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติ
กบัตวัแทนทีด่แูลลกูคา้อยู่ 
ค่าเฉลีย่ = 3.94 

ตัวแทนแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็น
ตวัแทนเวลาเขา้พบลกูคา้  
ค่าเฉลีย่ = 3.45 

 
        สรุปไดว้่า กลุ่มที ่3  ลูกคา้มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดี
ของลูกคา้จากแต่ละขอ้ค าถาม ในระดบัทีม่ากที่สุด ดงันี้ ตวัแทนมกีารบรกิารทีถู่กต้อง ในเรื่อง
ของการน าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ตวัแทนด าเนินเรื่องที่
รบัปากไวโ้ดยไมต่อ้งทวงถามมากทีสุ่ด  
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ลูกค้ามกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดขีองลูกค้าจากแต่ละ
ขอ้ค าถาม ในระดบัที่น้อยทีสุ่ด ดงันี้ ตวัแทนแนะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ใหก้บัลูกคา้ทราบ
เป็นระยะน้อยที่สุด ล าดบัถดัมา คอื ตวัแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการเคลม
ประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืน้อยทีสุ่ด,ตวัแทนแจง้ขอ้มลูข่าวสารในสทิธพิเิศษทีลู่กค้า
จะได้รบัอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด,ตวัแทนแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบ
ลกูคา้น้อยทีสุ่ด 

 
ตารางท่ี 96 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เรื่อง
คณุภาพการบริการของตวัแทนจากแต่ละข้อค าถามของแต่ละด้าน ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มลูกค้า 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
1.(ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร) 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

1) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย 

มากทีสุ่ด - - 

2) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านมบีุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 

มากทีสุ่ด - - 

3) ตัวแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี 

มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด - 

4) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านมีเอกสารน าเสนอแบบประกันที่
ช่วยใหท้่านเขา้ใจแบบประกนัไดง้่ายขึน้ 

มากทีสุ่ด - - 

5) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านมอุีปกรณ์ที่ทนัสมยัในการค านวน
เบี้ยประกนัที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการน าเสนอแบบประกนั  

มากทีสุ่ด - - 

6) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็น
ตวัแทนเวลาเขา้พบท่าน 

- - น้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 96 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เรื่อง
คณุภาพการบริการของตวัแทนจากแต่ละข้อค าถามของแต่ละด้าน ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มลูกค้า (ต่อ) 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
2.(ความเชื่อใจไวว้างใจ) 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

7) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องการเคลม
ประกนั ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ขปญัหา
จากตวัแทนเป็นอย่างด ี

น้อยทีสุ่ด - - 

9) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องไมไ่ดร้บั
ใบช าระเบีย้ประกนั ท่านสามารถเชื่อใจ
และไวว้างใจไดว้่าจะไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาจากตวัแทนเป็นอย่างด ี

- - - 

10) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่งไดร้บั
เชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้ ท่าน
สามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจากตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด - 

11) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรือ่ง
ขอ้ความในกรมธรรมไ์มถู่กตอ้ง ท่าน
สามารถเชื่อใจและไวว้างใจไดว้่าจะ
ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาจากตวัแทนเป็น
อยา่งด ี

- น้อยทีสุ่ด - 

12) ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้
ว่าตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแล
ท่านมกีารบรกิารที่ถูกต้อง ในเรื่องของ
การน าเสนอแบบประกันที่ตรงตาม
เงือ่นไขตามทีท่่านตอ้งการ 

น้อยทีสุ่ด - มากทีสุ่ด 

13) ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแล
ท่านมคีวามซื่อสตัย ์

- มากทีสุ่ด - 
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ตารางท่ี 96 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เรื่อง
คณุภาพการบริการของตวัแทนจากแต่ละข้อค าถามของแต่ละด้าน ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มลูกค้า (ต่อ) 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
3.(การตอบสนองต่อลกูคา้) 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

14) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านด าเนินเรือ่งทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้ง
ทวงถาม 

น้อยทีสุ่ด - มากทีสุ่ด 

16) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านจะมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าจะ
ไดร้บับรกิารในการเกบ็เบีย้ประกนัใน
ครัง้ต่อไปเมือ่ใด 

น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด - 

18) ท่านเชื่อว่าตัวแทนของบริษัท
เมอืงไทยที่ดูแลท่านจะ ตอบสนองต่อ
ค าร้องขอของท่านเรื่องเคลมประกัน
ดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

- น้อยทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด 

19) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของท่านเรือ่งตดิตามใบ
ลดหยอ่นภาษดีว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

มากทีสุ่ด น้อยทีสุ่ด - 

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของท่านเรือ่งตดิตามใบช าระ
เบีย้ประกนัดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะ
ช่วยเหลอืท่าน 

- - - 

21) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทั
เมอืงไทยทีด่แูลท่านจะ ตอบสนองต่อ
ค ารอ้งขอของท่านเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ย
ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

มากทีสุ่ด 
 

น้อยทีสุ่ด - 
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ตารางท่ี 96 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เรื่อง
คณุภาพการบริการของตวัแทนจากแต่ละข้อค าถามของแต่ละด้าน ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสดุ เพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มลูกค้า (ต่อ) 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
4.(การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้) 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

22) ท่านสามารถเชื่อมัน่ไดว้่าตวัแทน
ของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านจะไม่
เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของท่านใหผู้อ้ื่น
ทราบ 

มากทีสุ่ด - - 

24) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านไม่มกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิระหว่างท่านกบัตวัแทน 

น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด - 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
5.(ความเอาใจใส่ต่อลกูคา้) 

   

26) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแล
ท่านให้ความสนใจกับลูกค้าทุกราย
อยา่งเท่าเทยีมกนั 

- - - 

27) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แล
ท่านท าให้ท่านรูส้กึได้ว่าท่านได้รบัการ
บรกิารอยา่งเป็นพเิศษ 

น้อยทีสุ่ด - - 

28) เมื่อท่านสนใจแบบประกนัแบบใด
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
จะน าเสนอแบบประกนัที่ท่านต้องการ
ใหท้่านทราบและเขา้ใจในรายละเอยีด 

น้อยทีสุ่ด - - 

29) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แล
ท่านได้แจง้ขอ้มูลข่าวสารในสทิธพิเิศษ
ที่ท่านจะได้ร ับให้ท่านได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - น้อยทีสุ่ด 

30) ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยได้
แนะน าแบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้กบั
ท่านทราบเป็นระยะ 

- - น้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 97 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 เรื่องความ
ภกัดีของลกูค้าจากแต่ละข้อค าถาม ในระดบัท่ีมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด เพ่ือแสดงถึงความ
แตกต่างของแต่ละกลุ่มลกูค้า 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านความภกัดี 
 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

31) ท่านมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย 

มากทีสุ่ด - มากทีสุ่ด 

32) ท่านมคีวามรู้สกึภูมใิจที่ท่านเลอืก
ซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 

น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด มากทีสุ่ด 

33) ถงึแมจ้ะมขี่าวในแง่ลบของบรษิทั
เมืองไทยออกมา ท่านก็ยังมีความ
เชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิ 

- น้อยทีสุ่ด - 

34) ถา้มโีอกาสท่านจะบอกต่อให้
ครอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคน
ทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทย ซึง่เป็นตวัแทนทีด่แูล
ท่าน 

น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด - 

35) ถา้ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านน าเสนอแบบประกนัอื่น
เพิม่เตมิใหก้บัท่าน ท่านจะตดัสนิใจ
เลอืกซือ้ 

น้อยทีสุ่ด - - 
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        จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อประกันชีวิตโดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการ
บรกิารของตวัแทนและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกค้า กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขามสมุทรสาคร โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างในการท าวจิยัครัง้นี้จ านวน 200 คน ก็
เพื่อจะได้น าผลของการศกึษาในครัง้นี้ มาช่วยในการรบัรูถ้ึงสาเหตุของปญัหาในคุณภาพการ
บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายของตวัแทน และเพื่อมคีวามเขา้ใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มมากยิง่ขึน้ 
ทัง้นี้ จะได้แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพการบริการที่มี
ประสทิธภิาพมากกว่าเดมิในแต่ละดา้น นอกจากนี้ยงัจะไดท้ราบว่าลูกคา้แต่ละกลุ่มมคีวามภกัดี
ในเรือ่งใด ดงันัน้จากการศกึษาจงึสามารถสรุปลกัษณะเฉพาะในการแบ่งกลุ่มประชากรตวัอย่าง
ได ้3 กลุ่ม คอื 
        กลุ่มท่ี 1 (กลุ่มตอ้งการความเชื่อใจไวว้างใจ) เป็นกลุ่มลกูคา้ทีป่ระเมนิคุณภาพการบรกิาร
ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิารมากที่สุด ลูกค้าประเมนิดา้นความเชื่อใจไวว้างใจน้อย
ทีสุ่ด และประเมนิความภกัดดีา้นทศันคตกิบัตวัแทน(ความผูกพนั)และความภกัดดีา้นพฤตกิรรม
(การบอกต่อ)และ(การซื้อซ ้า)น้อยที่สุด แต่ลูกค้ายังมีความภักดีด้านทัศนคติกับบริษัท
(ความชอบในตราสนิคา้)อยู ่เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
     กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มต้องการการตอบสนอง) เป็นกลุ่มลูกคา้ทีป่ระเมนิคุณภาพการบรกิารใน
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าน้อยที่สุด ลูกค้าประเมนิความภกัดดี้านทศันคติกบัตวัแทน(ความ
ผกูพนั)และความภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การบอกต่อ)มากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม 
        กลุ่มท่ี 3 (กลุ่มต้องการความเอาใจใส่) เป็นกลุ่มลูกค้าทีป่ระเมนิคุณภาพการบรกิารใน
ดา้นความเอาใจใส่ต่อลกูคา้น้อยทีสุ่ด ลกูคา้ประเมนิความภกัดดีา้นทศันคตกิบับรษิทั(ความชอบ
ในตราสนิค้า)และความภกัดดีา้นทศันคตกิบัตวัแทน(ความผูกพนั)มากที่สุด เมื่อเทยีบกบัอกี 2 
กลุ่ม   
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตโดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการ

บรกิารของตวัแทนและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกค้า กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร มปีระเดน็ของการอภปิรายผลในส่วนแรก คอื อภปิรายเรื่อง
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติในแต่ละดา้นและอภปิรายเรื่องความ
ภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัและตวัแทน ส่วนทีส่อง คอื การอภปิรายลูกคา้ของบรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติในแต่ละกลุ่ม 
ส่วนท่ี 1  
            จากผลการศกึษาคุณภาพการบรกิารของตวัแทนสามารถปอภปิรายผลในแต่ละด้านได้
ดงัต่อไปนี้ 
         (1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร พบว่า ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็น
รายขอ้เรยีงจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด คอื ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมบีุคลกิน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด 
ล าดบัถดัมา คอื ลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี ตวัแทนมีเอกสาร
น าเสนอแบบประกนัที่ช่วยให้ลูกค้าเขา้ใจได้ง่ายขึน้ ตวัแทนมคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย ตวัแทนมี
อุปกรณ์ที่ทันสมยัในการค านวนเบี้ยประกันที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบ
ประกนั และลกูคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบ
ลกูคา้น้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง อรจนัทร ์ศริโิชต ิ(2556) ทีไ่ดก้ล่าวเอาไวว้่า 
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร หมายถงึ ลกัษณะของสิง่อ านวยความสะดวกทางกายภาพที่
สามารถจบัต้องได้ เช่น เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ให้บรกิาร พนักงานบรกิารและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เนื่องจากการบริการเป็นสิ่งที่จบัต้องไม่ได้ การประเมินจึงต้องประเมินจาก
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีม่ตีวัตน ซึง่อยู่รอบๆการใหบ้รกิารโดยการประเมนิจะเน้น 2 ส่วน 
คือ (1) เน้นที่พนักงานและวสัดุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งลูกค้าของบรษิัทเมืองไทยเน้น
ประเมนิที่ตวัแทนและวสัดุทีใ่ช้ในการสื่อสารมากกว่า โดยสามารถดูได้จากการทีลู่กค้าประเมนิ
ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารรายขอ้จากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด ซึง่ลูกค้าประเมนิเรื่องที่
เกี่ยวตวัแทนและวสัดุมากกว่า (2) เน้นทีอุ่ปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกทางวตัถุ ลูกค้า
ประเมนิในส่วนที่ (1) มากกว่าส่วนที่ (2) อาจเป็นเพราะลูกค้าได้รบัการบรกิารจากตัวแทน
มากกว่า จงึถือได้ว่าส่วนที่ (2) เป็นส่วนที่แตกต่างจากแนวคดิทฤษฏทีี่กล่าวไปข้างต้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ที่ได้กล่าวถึง ช่องว่างระหว่าง
พฤตกิรรมผู้บรโิภคกบัการบรกิาร โดยได้กล่าวเอาไว้ว่า ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างที่เกดิจาก
ความผิดพลาดในการประเมินความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการ โดยผู้บริโภค
คาดหวงัสงูกว่าในสิง่ทีไ่ดร้บัจากการบรกิารทีธุ่รกจิท า ซึง่ก่อใหเ้กดิความไม่ประทบัใจ โดยลูกคา้
ของบรษิัทเมอืงไทยอาจมคีวามคาดหวงัสูง ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการค านวนเบี้ย
ประกันที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบประกันและการแสดงใบอนุญาต
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ประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกคา้ ซึง่อาจเป็นเพราะลูกคา้มคีวามคาดหวงัใน 2 เรื่องนี้
กบัตวัแทนสงูแต่ไมไ่ดร้บับรกิารในดา้นนี้ตามทีไ่ดค้าดหวงัเอาไว ้จงึท าใหไ้ม่เกดิความประทบัใจ
และประเมนิ 2 ขอ้นี้น้อยทีสุ่ด ในคุณภาพการบรกิารของตวัแทนทีล่กูคา้ไดร้บั 
        (2) ด้านความเชื่อใจไว้วางใจ พบว่า ลูกค้าประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็นรายขอ้เรยีง
จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คอื ลูกค้าประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมคีวามซื่อสตัยม์ากที่สุด ล าดบัถดัมา 
คอื ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมกีารบรกิารทีถู่กต้อง ในเรื่องของการน าเสนอแบบประกนัทีต่รง
ตามเงือ่นไขตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ตวัแทนสามารถแกไ้ขปญัหา ในเรื่องลูกคา้ไม่ไดร้บัใบช าระเบีย้
ประกนัได้ ตวัแทนสามารถแก้ไขปญัหาเรื่องไม่ได้รบัใบลดหย่อนภาษีได้ ตวัแทนแก้ไขปญัหา
เรื่องการเคลมประกนัได ้ตวัแทนแก้ไขปญัหาเรื่องขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกต้องได ้และลูกค้า
ประเมนิขอ้ทีแ่กไ้ขปญัหาเรือ่งลกูคา้ไมไ่ดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้น้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิทฤษฎขีอง อรจนัทร ์ศริโิชต ิ (2556) ทีไ่ดก้ล่าวเอาไวว้่า ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้
หมายถงึ ความสามารถในการใหบ้รกิารไดต้ามทีไ่ดใ้หส้ญัญาไวก้บัลูกคา้อย่างน่าเชื่อถอื ถูกต้อง
และสม ่าเสมอ ซึง่ในส่วนของความน่าเชื่อถอื ถูกต้อง จะเป็นไปตามทีลู่กค้าของบรษิทัเมอืงไทย
ไดร้บัจากการบรกิารจากตวัแทน แต่ในความแตกกต่างทีเ่กดิขึน้ตามแนวคดิทฤษฏทีีก่ล่าวมาคอื 
ถึงแม้ลูกค้าจะได้รบัการบรกิารจากตัวแทน ซึ่งมคีวามน่าเชื่อถือได้และความถูกต้อง แต่ใน
ขณะเดยีวกนั 2 สิง่นี้ที่ลูกค้าได้รบัการบรกิารจากตวัแทน ยงัไม่สามารถยนืยนัได้ว่าลูกค้าจะ
ไดร้บัการบรกิารอยา่สม ่าเสมอจากตวัแทนต่อไปในภายภาคหน้า  

(3) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ พบว่า ลูกค้ามคีวามพงึพอใจเป็นรายขอ้เรยีงจากมาก
ทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด คอื ลูกคา้มคีวามพงึพอใจกบัตวัแทนทีม่กีารแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะไดร้บัการ
บรกิารในการเกบ็เบีย้ในครัง้ต่อไปเมื่อใดมากทีสุ่ด ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็นรายขอ้
เรยีงจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด คอื ลกูคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมกีารแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะไดร้บั
การบรกิารในการเก็บเบี้ยในครัง้ต่อไปเมื่อใดมากที่สุด ล าดบัถัดมา คอื ลูกค้าประเมนิข้อที่
ตวัแทนด าเนินเรื่องทีร่บัปากไว้ไดโ้ดยไม่ต้องทวงถาม ตวัแทนมกีารท าตามในสิง่ทีส่ญัญาไวก้บั
ลูกคา้ในเรื่องของเวลาในการนัดพบ ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าในเรื่องการ
ตดิตามใบช าระเบี้ยประกนัดว้ยความเตม็ใจที่จะช่วยเหลอืลูกคา้ ตวัแทนมกีารบรกิารที่ทนัต่อ
เวลาในเรื่องของการใหค้ าแนะน าเมื่อลูกคา้ต้องการเคลมประกนั ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค า
รอ้งขอของลกูคา้เรื่องการตดิตามใบลดหย่อนภาษดีว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ ตวัแทน
มกีารตอบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกค้าในเรื่องการเคลมประกนัด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลอื
ลูกค้า และลูกค้าประเมินข้อที่ตัวแทนมีการตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลกูคา้น้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎีของ อรจนัทร์ ศิรโิชติ (2556) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า การตอบสนองต่อลูกค้า 
หมายถงึ การใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ ฉับไว และความมุ่งมัน่เตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ ซึง่ความ
รวดเรว็ ฉบัไว เป็นสิง่ทีล่กูคา้ของบรษิทัเมอืงไทยไดร้บัการบรกิารจากตวัแทน ส่วนในเรื่องความ
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มุ่งมัน่ เต็มใจที่จะช่วยเหลอืลูกค้านัน้ ลูกค้าได้รบัจากตวัแทนอยู่แต่ไม่มาก โดยทัง้ 2 ส่วน 
สามารถดูได้จากการที่ลูกค้าประเมนิด้านการตอบสนองต่อลูกค้ารายขอ้จากมากที่สุดไปน้อย
ทีสุ่ด ซึง่ส่วนของความมุ่งมัน่ เตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎทีี่
กล่าวไปขา้งต้น และสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฏขีอง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ที่ได้กล่าวถึง 
ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมผู้บรโิภคกบัการบรกิาร โดยได้กล่าวเอาไว้ว่า ช่องว่างที่ 3 เป็น
ช่องว่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างการส่งมอบบรกิารโดยเกดิจากความบกพร่องของนโยบายดา้นบุคลากร 
ความลม้เหลวของการส่งมอบบรกิารทีไ่มส่ามารรถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได ้โดย
ลูกคา้ของบรษิทัเมอืงไทยไดร้บัการส่งมอบการบรกิารทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการ ใน 2 เรื่อง คอื 
ตวัแทนมกีารตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าในเรื่องการเคลมประกนัด้วยความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า และตัวแทนมีการตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าน้อยที่สุด จงึถึงว่า 2 เรื่องนี้เป็น
ช่องว่างที่เกิดขึ้นในการส่งมอบบริการที่เกิดจากความบกพร่องในคุณภาพการบริการของ
ตวัแทน 
        (4) ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ พบว่า ลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็นรายขอ้
เรยีงจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด คอื ลกูคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมคีวามรูท้ีจ่ะตอบค าถามของลูกคา้
ได้ในเรื่องของแบบประกนัที่ลูกค้าเลอืกว่ามคีวามคุ้มครองอย่างไรมากที่สุด ล าดบัถดัมา คือ 
ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนไม่มกีารสื่อสาร ที่ท าให้เกดิความเขา้ใจผดิระหว่างลูกคา้กบัตวัแทน 
ตวัแทนไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ และลูกค้าประเมนิข้อที่ตวัแทนมกีาร
ดูแลเอกสารส าคญัของลูกค้าเป็นอย่างด ีเช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร 
น้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง อรจนัทร ์ศริโิชต ิ(2556) ทีไ่ดก้ล่าวเอาไวว้่า การ
ใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ หมายถงึ การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า โดยการทีพ่นักงานบรกิารต้องมี
ความรู ้ทกัษะ มสีมัมาคาราวะ และความสามารถ สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ที่มาใช้บรกิาร 
ซึง่การทีต่วัแทนมคีวามรู ้ทกัษะ เป็นสิง่ทีล่กูคา้ของบรษิทัเมอืงไทยไดร้บัการบรกิารจากตวัแทน  
ในส่วนของสมัมาคาราวะและความสามารถ จดัว่าเป็นการบรกิารทีลู่กคา้ยงัไดร้บัจากตวัแทนอยู ่
แต่ไม่มากนัก จงึถอืไดว้่าอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎทีีก่ล่าวมาขา้งต้น โดยสามารถดู
ไดจ้ากการทีล่กูคา้ประเมนิดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้รายขอ้จากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ด  
        (5) ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกค้า พบว่าลูกคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารเป็นรายขอ้เรยีง
จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ลูกค้าประเมนิข้อที่ตัวแทนมกีารน าเสนอแบบประกนัที่ลูกค้า
ตอ้งการโดยบอกใหท้ราบและเขา้ใจในรายละเอยีดมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมา คอื ลูกคา้ประเมนิขอ้ที่
ตวัแทนให้ความสนใจกบัลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ตวัแทนท าให้ลูกค้ารู้สกึว่าได้รบัการ
บรกิารอย่างเป็นพเิศษ ตวัแทนมกีารแจ้งข้อมูลข่าวสารในสทิธพิเิศษที่ลูกค้าจะได้รบัให้ลูกค้า
ทราบอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารแนะน าแบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้
ลกูคา้ทราบเป็นระยะน้อยทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง อรจนัทร ์ศริโิชต ิ(2556) ทีไ่ด้
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กล่าวเอาไว้ว่า  การเอาใจใส่ต่อลูกค้า หมายถึง การให้ความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าแต่ละคนที่มคีวามต้องการแตกต่างกนั โดยจากแนวคดิทฤษฎทีี่กล่าวไปนัน้
เป็นสิง่ทีล่กูคา้ของบรษิทัเมอืงไทยไดร้บัการบรกิารจากตวัแทนทัง้หมด 2 เรื่อง โดยสามารถดูได้
จากการทีลู่กคา้ประเมนิดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้รายขอ้มากทีสุ่ด และมเีรื่องทีลู่กคา้ประเมนิ
น้อยที่สุด 2 เรื่อง คอื ตวัแทนมกีารแจ้งข้อมูลข่าวสารในสิทธิพเิศษที่ลูกค้าจะได้รบัให้ลูกค้า
ทราบอย่างต่อเนื่อง ตวัแทนมกีารแนะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ใหลู้กค้าทราบเป็นระยะ ซึ่ง
ถอืได้ว่าเป็นความแตกต่างที่เกดิขึน้จากแนวคดิทฤษฏทีี่ได้กล่าวไปข้างต้น และสอดคล้องกบั
แนวคดิทฤษฎขีอง ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ทีไ่ดก้ล่าวถงึ ช่องว่างระหว่างพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
กบัการบรกิาร โดยไดก้ล่าวเอาไวว้่า ช่องว่างที ่4 เป็นช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิารและการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภค โดยฝา่ยบรกิารสื่อสารกบัผูบ้รโืภคไม่เพยีงพอและไม่ชดัเจน ซึง่เป็น 2 
เรื่องตามที่ได้กล่าวไปว่าลูกค้าประเมนิน้อยที่สุดหรอืได้รบับรกิารน้อยที่สุด และเป็นเสมอืน
ช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิารและการตดิต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภค 
       จากผลการศึกษา ปจัจยัด้านความภกัดขีองลูกค้า พบว่า ลูกค้ามคีวามภกัดเีป็นรายข้อ
เรยีงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คอื ลูกค้ามคีวามภกัดดี้านทศันคต(ิความชอบในตราสนิค้า)ใน
การเลอืกซื้อประกนักบับรษิทัมากที่สุด ล าดบัถดัมา คอื ลูกค้ามคีวามภกัดดี้านทศันคตใินการ
เลอืกซือ้ประกนักบัตวัแทน(ความผูกพนั) ลูกคา้มคีวามภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การบอกต่อ)โดยถ้า
มโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อให้ ครอบครวั ญาติ เพื่อนสนิท รวมถึงคนที่รู้จกั ท าประกนัชวีติกับ
ตวัแทนทีดู่แลลูกคา้อยู่ ลูกคา้มคีวามภกัดดีา้นพฤตกิรรม(การซือ้ซ ้า)โดยถ้าตวัแทนทีดู่แลลูกคา้
อยูน่ าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บัลกูคา้ ลกูคา้จะตดัสนิใจเลอืกซือ้ และลูกคา้มคีวามภกัดี
ดา้นทศันคต(ิความชอบในตราสนิคา้)เรือ่งถงึแมม้ขีา่วสารในแงล่บของบรษิทัออกมา ลูกคา้กย็งัมี
ความเชื่อมัน่บรษิัทเหมอืนเดิมน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่เกี่ยวข้องของ เพ็ญภษิา 
สถติธรีานนท ์(2555) ทีพ่บว่าผูร้บับรกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในดา้นพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการบอกต่อ
มากทีสุ่ด ซึง่จากผลงานวจิยัของผูศ้กึษา ลูกคา้ก็ประเมนิดา้นพฤตกิรรมที่มต่ีอการบอกต่อมาก
ทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั  
ส่วนท่ี 2 

จากการศกึษาพบว่า ลูกค้าในกลุ่มที ่1 (กลุ่มต้องการความเชื่อใจไวว้างใจ) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มอีาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่เลือกซื้อสญัญาเพิ่มเคิมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่
ตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัชวีติเพราะต้องการผู้ดูแล ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอที่ได้รบั
จากการน าเสนอขายของตวัแทน ลกูคา้ในกลุ่มนี้ไม่ไดต้ดิต่อกบัตวัแทนในเรื่องของการลดหย่อน
ภาษีในระหว่างปี สาเหตุที่ท าให้ไม่ต่อสญัญากรมธรรม์เพราะการบรกิารของตัวแทนที่ไม่มี
คุณภาพ แต่ถงึอย่างไรก็ตามลูกค้าในกลุ่มนี้ยงัเป็นลูกคา้ทีม่คีวามภกัดดี้านทศันคต(ิความชอบ
ในตราสนิคา้)กบับรษิทัเมอืงไทยอยู ่ถงึแมว้่าสาเหตุที่จะยกเลกิไม่ต่อสญัญากรมธรรมเ์ป็นเพราะ
การบรกิารของตวัแทน โดยลูกค้าได้มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบั
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มากที่สุดในแต่ละเรื่องดงันี้  ตัวแทนมบีุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ตัวแทนมคีวามสุภาพเรยีบร้อย 
ตวัแทนมเีอกสารน าเสนอแบบประกนั มอุีปกรณ์ที่ทนัสมยั ที่ท าใหลู้กค้ารูส้กึสะดวกและง่ายใน
การซือ้ประกนัชวีติ ตวัแทนไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัใหบุ้คคลภายนอกทราบ ตวัแทนมกีารแก้ไข
ปญัหาในเรื่องของการไดร้บัเชค็เงนิคนืล่าชา้ได้เป็นอย่างด ีตวัแทนตอบสนองต่อค ารอ้งขอเรื่อง
ตดิตามใบลดหย่อนภาษี เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ด้วยความเต็มใจ และตวัแทนมกีาร
ท างานอย่างเป็นมอือาชีพ แต่ลูกค้าลูกค้าในกลุ่มนี้ เป็นลูกค้าที่มคีวามภกัดีด้านทศันคติกับ
ตวัแทน(ความผูกพนั)น้อย จงึท าใหถ้้ามโีอกาสลูกค้าจะไม่บอกต่อให้กบัครอบครวั ญาต ิเพื่อน
สนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนัชวีติกบัตวัแทนที่ดูแลลูกคา้อยู่ ยิง่ไปกว่านัน้คอื หากตวัแทนมี
การน าเสนอแบบประกันเพิ่มเติมลูกค้ากก็จะไม่ตัดสินใจเลือกซื้อ   โดยลูกค้ามกีารประเมิน
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ดในแต่ละเรื่องดงันี้ การสื่อสารของตวัแทน 
การได้รบัการบรกิารที่พเิศษ ตวัแทนได้ด าเนินเรื่องที่รบัปากไว้โดยไม่ต้องทวงถาม ตวัแทนมี
การบรกิารที่ถูกต้องเรื่องการน าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขทีลู่กค้าต้องการ เมื่อลูกค้า
สนใจแบบประกนัแบบใดตวัแทนน าเสนอแบบประกนัทีลู่กคา้ต้องการ ในขณะทีลู่กคา้มปีญัหาใน
การเคลมประกนัตวัแทนดูแลลูกค้าเป็นอย่างดแีละตวัแทนมกีารแจง้ให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รบั
บรกิารในการเก็บเบี้ยครัง้ต่อไปเมื่อใด สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อรจันทร์ ศิริโชติ (2556) 
ท่ีได้กล่าวเอาไว้ว่า คุณภาพการบริการนั้นเป็นการประเมินคุณภาพบริการที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการส่งมอบบริการ ทุกจุดที่มีการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างคุณภาพ
การบริการที่ดีหรือไม่ดีกับลูกค้าได้ในระหว่างกระบวนการส่งมอบบริการ และได้อธิบายเพิ่มเติมใน
เรื่องคุณภาพบริการไว้ว่า หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่รับรู้ใน
มุมมองของลูกค้า โดยการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเกิดผลลัพธ์ ได้แก่ หากบริการที่รับรู้ด้อยกว่า
บริการที่คาดหวัง คุณภาพการบริการจะจัดอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งลูกค้าในกลุ่มที่ 1 
เป็นกลุ่มลูกค้าที่จัดว่าอยู่ในผลลัพธ์ดังกล่าวเนื่องจากลูกค้าได้รับการบริการด้อยกว่าบริการที่
คาดหวังเอาไว้จึงท าให้ลูกค้าไม่ยอมรับในคุณภาพการบริการของตัวแทน และยังมีอีก 2 ผลลัพธ์ที่
จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง คือ 1.หากบริการที่ได้รับรู้เหนือกว่าบริการที่คาดหวังบริการนั้นๆ 
จดัว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจและประหลาดใจ 2.หากบริการที่รับรู้ตรงกับ
บริการที่คาดหวังบริการนั้นๆ จัดว่ามีคุณภาพจะอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ ซึ่ง 2 ผลลัพธ์นี้ไม่ได้จัด
อยู่ในผลลัพธ์ที่ใช้ได้กับลูกค้าในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับการบริการเหนือกว่าที่
คาดหวังและลูกค้าได้รับการบริการตรงกับความคาดหวัง 

จากการศกึษาพบว่า ลูกค้าในกลุ่มที ่2 (กลุ่มต้องการการตอบสนอง) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน ไม่เลือกซื้อสญัญาเพิ่มเคิมคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่
ตดัสนิใจเลอืกซื้อประกนัชวีติเพราะต้องการผู้ดูแล  ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอทีไ่ดร้บั



253 

จากการน าเสนอขายของตัวแทน  ลูกค้าในกลุ่มนี้ไม่ได้ติดต่อกับตัวแทนในเรื่องของการ
ลดหย่อนภาษใีนระหว่างปี สาเหตุทีท่ าให้ไม่ต่อสญัญากรมธรรมน์ัน้ไม่ม ีและลูกค้าในกลุ่มนี้ยงั
เป็นลูกค้าที่มคีวามภกัดีด้านทศันคติกับตัวแทน(ความผูกพนั)อยู่ ซึ่งลูกค้าได้มกีารประเมนิ
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบัมากที่สุดในแต่ละเรื่องดงันี้ การสื่อสารของตวัแทน 
ตวัแทนมกีารท างานอย่างเป็นมอือาชพี ตวัแทนมคีวามซื่อสตัย ์ตวัแทนแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าจะ
ได้รบัการบริการในการเก็บเบี้ยประกันครัง้ต่อไปเมื่อใด ด้วยความที่ลูกค้ามีความภักดีกับ
ตวัแทนจงึท าให้ถ้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อใหค้รอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนที่รูจ้กั ท า
ประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลลูกคา้อยู่ดว้ย โดยลูกคา้มกีารประเมนิคุณภาพ
การบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ดในแต่ละเรื่องดงันี้ ตวัแทนมกีารแก้ไขเรื่องไดร้บัเชค็
เงนิคนืระหว่างทางล่าช้า เมื่อลูกค้ามปีญัหาเรื่องขอ้ความในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง ตวัแทนดูแล
ลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยงัพบอีกว่าตัวแทนตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเรื่องการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกรมธรรม ์เรือ่งตดิตามใบลดหยอ่นภาษ ีเรือ่งเคลมประกนั ดว้ยความเตม็
ใจ และเมื่อมขี่าวในแง่ลบของบรษิัทเมอืงไทยออกมา ลูกค้าในกลุ่มนี้จะไม่มคีวามเชื่อมัน่กับ
บรษิทั อาจเนื่องมาจากลูกคา้ในกลุ่มนี้เป็นเพศหญงิและเป็นพนักงานของบรษิทัเอกชน ซึง่เป็น
กลุ่มทีม่คีวามอ่อนไหวต่อข่าวลอืต่างๆไดง้่าย รวมถงึมคีวามรวดเรว็ในไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร และ
ยิง่ได้รบัการตอบสนองต่อตวัแทนในเรื่องของการบรกิารอย่างไม่เต็มใจด้วยแล้ว ก็อาจมผีลให้
ลกูคา้ในกลุ่มนี้รูส้กึไมเ่ชื่อมัน่กบับรษิทัอกีต่อไป แต่หากท าใหล้กูคา้ในกลุ่มนี้ไดร้บัการตอบสนอง
ทีร่วดเรว็ในการบรกิาร จะท าใหลู้กค้าในกลุ่มนี้เกดิความภกัดกีบัทัง้ตวัแทนและบรษิทั ต่อไปใน
ระยะยาว สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง เลอลกัษณ์ ศรธีวชั(2554) ทีไ่ดก้ล่าวเอาไว้ว่า ความ
ภกัดขีองลูกค้า หมายถงึ การที่ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้หนึ่งไม่ว่าจะเกดิจากความ
เชื่อมัน่ การนึกถงึหรอืตรงกบัใจของผูบ้รโิภค และเกดิการซือ้ซ ้าต่อมา ซึง่สามารถใหค้วามหมาย
ไดท้ัง้เชงิทศันคตใินการซือ้และเชงิพฤตกิรรม โดยปจัจยัส าคญัในทีส่่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้ 
คอื 1.ความภกัดขีองลกูคา้จะเกดิขึน้ภายหลงัจากทีล่กูคา้ไดร้บัสิง่ทีค่าดหวงัหลงัการใชต้ราสนิคา้
หรอืบรกิารไปแล้ว โดยลูกค้าจะท าการเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ที่ได้รบัทัง้ก่อนและหลงัการใช้จะ
เกดิขึน้มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัการคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนดงันัน้พนักงานควรพยายามที่จะ
ท าให้ลูกค้ามคีวามภกัดสีูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อความภกัดขีองลูกค้าที่มต่ีอ
ตราสนิคา้หรอืบรกิารในระยาว 2.ความเชื่อถอืและความไว้วางใจส าหรบัพนักงานต้องมคีวาม
จรงิใจตรงไปตรงมาและมคีวามรบัผดิชอบต่อค าพูดทีม่ต่ีอลูกคา้พนักงานขายทีด่ตี้องสรา้งความ
ไวใ้จกบัลูกคา้และจะต้องรกัษาและซื่อสตัยต่์อค าพูดของตนเองรวมถงึยดึมัน่ในค าสญัญาทีม่ต่ีอ
ลูกคา้ใหไ้ด้  3.ความเชื่อมโยงผูกพนักบัอารมณ์จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อลูกคา้ไดม้กีารตดิต่ออย่าง
เป็นประจ ากบับรษิทัหรอืองคก์รทีท่ าให้ลูกค้ามคีวามชื่นชอบต่อองค์กรซึง่จะเกดิจากประโยชน์
ของตวัสนิค้าหรอืบรกิารที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าทีข่องตราสนิค้าท าให้การบรกิารและการ
สรา้งความประทบัใจหลงัการบรโิภคเขา้มามบีทบาทและมอีทิธพิลต่อความคดิของลูกค้าและยงั
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สรา้งความรูส้กึทีใ่กลช้ดิผกูพนักบัลกูคา้ 4.ลดทางเลอืกและนิสยัลูกคา้ส่วนใหญ่จะเลอืกซือ้สนิคา้
ทีม่คีวามคล้ายคลงึกนัในเรื่องของตราสนิค้าและสนิค้าทีคุ่น้เคยเป็นอย่างดเีนื่องจากลูกคา้มกัจะ
คดิว่าตราสนิคา้ใหม่ไม่ดเีท่าทีเ่คยใชม้าก่อนเพราะการซือ้สนิคา้ทีไ่ม่เคยใชม้าก่อนอาจท าใหเ้กดิ
ต้นทุนจากความเสีย่ง ซึง่ลูกคา้ในกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มลูกคา้ทีจ่ดัว่าอยู่ในปจัจยัดงักล่าว โดยยงัมี
อีก 1 ปจัจยัที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง คือ 5.ประวตัิของบรษิัทการรบัรู้เกี่ยวกับ
ภาพลกัษณ์และประวตัขิองบรษิทัมผีลต่อความตัง้ใจความภกัดแีละการซือ้สนิคา้ของลกูคา้ แต่ใน
ลกูคา้กลุ่มที ่2 นี้ ในส่วนของการทีม่ขี่าวในแง่ลบของบรษิทัเมอืงไทยออกมา ลูกคา้จะไม่มคีวาม
เชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิกจ็รงิแต่นัน้ไมไ่ดห้มายความว่าจะท าใหลู้กคา้ในกลุ่มที ่2 มคีวามภกัดทีี่
ลดน้อยถอยลงไป เนื่องจากลูกคา้กย็งัมคีวามรูส้กึภูมใิจทีท่ าประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกค้า
อยู ่และหากมโีอกาสกย็งัจะบอกต่อใหก้บับุคคลอื่นมาซือ้ประกนักบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย
ทีด่แูลลกูคา้อยูด่ว้ย 

จากการศกึษาพบว่า ลูกค้าในกลุ่มที่ 3 (กลุ่มต้องการความเอาใจใส่) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มอีาชพีประกอบธรุกจิส่วนตวั ไม่เลอืกซื้อสญัญาเพิม่เคมิคุ้มครองโรครา้ยแรง ที่ตดัสนิใจ
เลอืกซื้อประกนัชวีติเพราะต้องการผูดู้แล  ไม่มคีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอที่ไดร้บัจากการ
น าเสนอขายของตวัแทน  ลกูคา้ในกลุ่มนี้ไมไ่ดต้ดิต่อกบัตวัแทนในเรื่องของการลดหย่อนภาษใีน
ระหว่างปี สาเหตุทีท่ าใหไ้มต่่อสญัญากรมธรรมเ์ป็นเพราะภาวะเศรษฐกจิไม่ด ี และลูกคา้ในกลุ่ม
นี้มคีวามภกัดีด้านทศันคติกบับรษิัท(ความชอบในตราสินค้า)และมคีวามภกัดดี้านทศันติกับ
ตวัแทน(ความผูกพนั) ซึง่ลูกคา้ไดม้กีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดในแต่ละเรื่องดงันี้ การบรกิารที่ถูกต้อง ในเรื่องของการน าเสนอแบบประกันที่ตรงตาม
เงื่อนไข ตวัแทนด าเนินเรื่องที่รบัปากไว้โดยไม่ต้องทวงถาม นอกจากนี้ลูกค้าได้มกีารประเมนิ
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ดในแต่ละเรื่องดงันี้  การทีต่วัแทนไม่แนะน า
แบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้กบัลูกค้าทราบเป็นระยะ ตัวแทนไม่ตอบสนองต่อค าร้องขอของ
ลูกค้าเรื่องเคลมประกนัด้วยความเต็มใจ ตวัแทนไม่แจง้ข้อมูลข่าวสารในสทิธพิเิศษที่ลูกค้าจะ
ได้รบัอย่างต่อเนื่องและตวัแทนไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกค้า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพญ็ภษิา สถติธรีานนท์ (2555) ท่ีได้กล่าวเอาไวว้่า เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นแลว้ พบว่า ผูใ้หบ้รกิารหรอืตวัแทนใหค้วามส าคญัในดา้นการเอาใจใส่ต่อลูกคา้น้อยทีสุ่ด 
ซึง่ในลูกคา้กลุ่มที ่3 กเ็ป็นกลุ่มทีลู่กคา้ประเมนิคุณภาพการบรกิารของตวัแทนในดา้นการเอาใจ
ใส่ต่อลูกคา้น้อยที่สุดเช่นกนั  จากงานวจิยัดงักล่าวยงัสามารถแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างใน
เรื่องของ การรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารของผู้รบับรกิารหรอืลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ใน
ลกูคา้กลุ่มที ่3 นี้ มกีารประเมินคุณภาพการบริการของตัวแทนอยู่ในระดับปานกลาง  
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ข้อเสนอแนะ 

        1.ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี  
         แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง ดงัน้ี 
        1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัในแต่ละด้านของปจัจยัด้านคุณภาพของตัวแทนบรษิัท
เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ในการบรกิาร และข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัปจัจยัด้านความภักดีของลูกค้า โดยจะแสดงให้ให้เห็นถึงสาเหตุของปญัหาใน
คุณภาพการบรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขายของตวัแทน  
            1.1 จากผลการศึกษา ปจัจยัด้านคุณภาพของตวัแทน บรษิัทเมอืงไทยประกันชวีิต 
จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ในด้านการบริการ พบว่าคุณภาพของการบรกิาร แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ด้านความเชื่อใจไว้วางใจ ด้าน
การตอบสนองต่อลกูคา้ ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ และดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ซึง่ใน
ล าดบัต่อไปจะเป็นการแสดงให้เหน็ว่าควรมกีารปรบัปรุงและพฒันา  คุณภาพการบรกิารของ
ตวัแทนบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขา สมทุราสาคร ดงัต่อไปนี้ 
            (1) ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ พบว่า ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมกีาร
แสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลกูคา้น้อยทีสุ่ด ดงันัน้เพื่อเป็นการปรบัปรุง
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
ในขอ้นี้ ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
                ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั ก่อนการเขา้สอบขอรบัใบอนุญาตติวัแทน ฝ่ายฝึกอบรม
เรื่องการตวิสอบ ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ของทางบรษิทั ควรมกีารบรรยายโดยเน้นให้ผู้ที่สนใจสมคัร
สอบเขา้มาเป็นตวัแทนตระหนักถงึความส าคญัในการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบลกูคา้  

   ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน หลงัการเขา้สอบขอรบัใบอนุญาตติวัแทน เมื่อมกีาร
สอบใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนไดแ้ลว้ ตวัแทนที่เป็นผูจ้ดัการต้นสงักดั ควรบอกย ้ากบั
ตวัแทนใต้สงักดัถงึเรื่องการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกค้าว่าเป็น
เรื่องที่ส าคญัมากในการประกอบอาชพีตวัแทนประกนัชีวติและเป็นการปฏบิตัิตามระเบยีบที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เป็นผูก้ าหนด 
            หลงัจากนัน้เป็นหน้าทีข่องตวัแทนทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม เพื่อแสดงถงึการเป็นตวัแทนมอื
อาชพี อกีทัง้เป็นการตอบสนองและสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้เวลาเขา้พบลูกคา้ว่าตวัแทนจะ
สามารถดูแลและให้ค าแนะน าเรื่องประกนัชวีิตให้กบัลูกค้าได้อย่างด ีเนื่องจากได้มกีารสอบ
ใบอนุญาต ผ่านการอบรม และมปีระกอบอาชพีตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยอย่างแทจ้รงิ โดยมี
การรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
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  (2) ด้านความเช่ือใจไว้วางใจ พบว่า ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารแก้ไขปญัหา
เรื่องลูกค้าได้รบัเชค็เงินคนืระหว่างทางล่าช้าน้อยที่สุด ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการ
บรกิารของตวัแทนบรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ผู้วจิยัจงึมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

  ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั  
  -บรษิทัควรมกีารส่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน ในการออกเชค็ใหก้บัลูกค้าว่าบรษิทัไดท้ า

การออกเช็คให้กบัลูกค้า ชื่ออะไร จ านวนเงนิเท่าใด วนัที่เท่าใด อยู่ในขัน้ตอนใดและจะถงึมอื
ลูกค้าภายในกี่วนัท าการ เช่น บรษิทัได้ออกเชค็ให้กบัคุณ ลูกน ้า จ านวนเงนิ 200,000 บาท 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ขณะนี้ส่งไปที่ไปรษณีย์แล้ว และจะส่งถึงมอืลูกค้าภายใน 2 
สปัดาห ์ทัง้นี้ตวัแทนจะได้ทราบว่าต้นเหตุทีท่ าใหเ้ชค็ส่งถงึมอืลูกค้าล่าชา้ เกดิขึน้จากอะไรและ
จะไดต้ดิตามเชค็เพื่อไปมอบใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
            -บรษิัทควรมกีารส่ง SMS ให้กับลูกค้า ว่าบรษิัทได้ท าการออกเช็คให้กับลูกค้า 
เช่นเดยีวกบัทีส่่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน ทัง้นี้กเ็พื่อใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้บัเชค็เงนิคนืแน่นอน 
และหากเกดิความล่าชา้ลกูคา้จะไดท้ราบว่าตน้เหตุเกดิขึน้จากอะไร  
            ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 

   -ตวัแทนควรมกีารโทรศพัทแ์จง้กบัลกูคา้เองอกีครัง้ เพื่อยนืยนัการไดร้บัเชค็ของลูกคา้ 
และควรมกีารแนะน ากบัลกูคา้ในเรือ่งของการขึน้เชค็ดว้ย เพื่อแสดงถงึการบรกิารหลงัการขายที่
ตวัแทนควรมต่ีอลกูคา้ 
             เมือ่บรษิทัท าการส่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน และส่ง SMS ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึตวัแทนมี
การโทรศพัทแ์จง้ ในเรื่องการไดร้บัเชค็ กจ็ะท าใหป้ญัหาไม่เกดิขึน้อกี เนื่องจากลูกคา้ได้มคีวาม
เขา้ใจมากขึน้ว่าต้นเหตุทีล่่าชา้ไม่ได้เกดิขึน้จากบรษิทัและตวัแทนไม่ด าเนินการแก้ไขปญัหาให้
แต่เป็นเพราะสาเหตุอื่น นัน้คอื ระบบการท างานของไปรษณีย์หรอืบุรุษไปรษณีย์ที่ท าการส่ง
จดหมายใหก้บัผูร้บัล่าชา้นัน้เอง 

   (3) ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า พบว่า ลูกคา้ประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารตอบสนอง
ต่อค ารอ้งขอของลกูคา้เรือ่งการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกรมธรรมด์ว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอื
ลกูคา้น้อยทีสุ่ด ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการบรกิารของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนั
ชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

    ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 
   ก่อนการขาย ตวัแทนควรอธบิายให้ลูกค้ามคีวามเขา้ใจในเรื่องของความคุ้มครอง

หรอืผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดร้บั  
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   หลังการขาย หากลูกค้าต้องการที่จะท าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม ์
ตวัแทนจะต้องน าใบค ารอ้งขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรมไ์ปให้ลูกค้าด้วยความเต็มใจและรวดเรว็  
ทัง้นี้กเ็พื่อท าใหล้กูคา้รูส้กึว่าไดร้บัการตอบสนองจากตวัแทนดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็ 

   (4) ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า พบว่า ลูกคา้ประเมนิขอ้ทีต่วัแทนมกีารดูแล
เอกสารส าคญัของลูกค้าเป็นอย่างด ีเช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร น้อย
ที่สุด ดงันัน้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบรกิารของตัวแทนบรษิัทเมอืงไทยประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

   ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 
   ตวัแทนจะต้องสรา้งความเชื่อมัน่ในเรื่องการดูแลเอกสารส าคญัให้กบัลูกค้า  โดยมี

ขัน้ตอนดงันี้ 
    1.หากต้องมกีารขอ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร จากลูกค้า อาธ ิ

ในกรณ ีเพื่อน าไปเป็นเอกสารส าคญัในการออกกรมธรรมห์รอืการรบัเชค็เงนิคนืระหว่างทางของ
ลกูคา้  ตวัแทนจะตอ้งบอกกบัลกูคา้ก่อนว่าจะน าเอกสารนี้ไปใชเ้พื่อการใด 

    2.ตวัแทนจะต้องใหลู้กคา้เซน็ลงนามด้วยตนเองทุกครัง้ และใหลู้กค้าเขยีนก ากบัว่า
จะใช้เอกสารส าคญันี้เพื่อสิง่ใด เช่น เซ็นยนืยันในบตัรประชาชนทัง้ชื่อและนามสกุลของลูกค้า 
พรอ้มเขยีนก ากบัว่า ใชเ้อกสารนี้เพื่อท าประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติเท่านัน้    

    3.ตวัแทนจะต้องหาแฟ้มใส่เอกสารให้ดูเป็นระเบยีบเรยีบร้อย เพื่อแสดงให้ลูกค้า
เชื่อมัน่และเหน็ว่าเอกสารส าคญัของลกูคา้จะไดร้บัการดแูลจากตวัแทนเป็นอยา่งดแีน่นอน 
              (5) ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า พบว่า ลูกค้าประเมนิขอ้ที่ตวัแทนมกีารแนะน า
แบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะน้อยที่สุด ดงันัน้เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพ
การบรกิารของตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ผูว้จิยัจงึมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

   ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนจะต้องเอาใจใส่ลูกคา้ในเรื่องการแนะน าแบบ
ประกนัทีอ่อกมาใหมใ่หล้กูคา้ทราบ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
             1.เมื่อมแีบบประกนัจากทางบรษิัทออกมาใหม่ ตวัแทนจะต้องศึกษาแบบประกนัที่
ออกมาใหม่ให้เขา้ใจถงึรายละเอยีดทัง้หมด เช่น ผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหม่ มคีวามคุม้ครองสูง มี
ผลประโยชน์ด ีมเีบีย้ประกนัสงู 

   2.ตัวแทนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าแบบประกันที่ออกมาใหม่เหมาะสมกับลูกค้าท่าน
ใดบา้ง เพื่อทีจ่ะไดน้ าเสนอแบบประกนัทีอ่อกมาใหมใ่หก้บัลกูคา้ทราบอย่างต่อเนื่อง  

   โดยสามารถแบ่งการแนะน าลกูคา้ได ้จากทัง้ 2 กรณ ีดงัต่อไปนี้ 
   กรณีท่ี 1 ถ้าตวัแทนทราบว่าลูกคา้มีก าลงัในการส่งเบีย้ประกนัไม่มาก ตวัแทนกไ็ม่

ควรแนะน าผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมใ่หล้กูคา้ซือ้  
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   กรณีท่ี 2 ถ้าตวัแทนทราบว่าลูกค้ามกี าลงัพอที่จะส่งเบี้ยประกนัได้หรอืตัวแทน
เลง็เหน็แลว้ว่าผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมเ่ป็นผลติภณัพท์ีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ท่านนัน้ กค็วรจะมกีาร
แนะน าและอธบิายรายละเอยีดของผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมใ่หก้บัลกูคา้ทราบ  
             1.2 จากผลการศกึษา ปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกคา้ พบว่า ลูกคา้มคีวามภกัดดีา้น
ทศันคต(ิความชอบในตราสนิค้า) เรื่องเมื่อมขี่าวสารในแง่ลบของบรษิทัเมอืงไทยออกมา ลูกค้า
จะมคีวามเชื่อมัน่บรษิทัเหมอืนเดมิน้อยทีสุ่ด ดงันัน้เพื่อเป็นการเปลีย่นแปลงความคดิของลูกคา้
ใหเ้กดิความภกัดต่ีอตวัแทนและบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

    ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 

             ก่อนการขาย ตวัแทนจะต้องท าให้ลูกค้าเชื่อให้ได้ก่อนว่าบรษิทัเมอืงไทยมคีวาม
น่าเชื่อถอื มคีวามมัน่คงจรงิ เช่น ตวัแทนอาจมกีารบอกให้กบัลูกค้าทราบว่า บรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติมคีวามมัน่คงอยูใ่นอนัดบัที ่2 ของบรษิทัประกนัชวีติทัว่ทัง้ประเทศไทยและบรษิทัยงั
เป็นเครอืเดยีวกบัธนาคารกสกิรไทย ซึ่งลูกค้าสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าบรษิัทมคีวามมัน่คงอย่าง
แน่นอน และตวัแทนอาจเล่าถงึการช่วยเหลอืสงัคมในดา้นต่างๆใหก้บัลูกคา้ไดร้บัฟงั อาธ ิการที่
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติเป็นผูส้นบัสนุนโครงการป ัน่ เดนิ วิง่ สนับสนุนโครงการมอบอุปกรณ์
กีฬาให้แต่ละชุมชนที่ขาดแคลนเพื่อให้เยาวชนในชุมชนไว้ใช้เพื่อท ากิจกรรมทางด้านกีฬา 
สนบัสนุนโครงการมอบเสือ้สะทอ้นแสงใหก้บัสถานีต ารวจ มอบหมวกกนัน็อค มอบป้ายหมู่บา้น 
สรา้งสนามเดก็เล่น เป็นตน้  
              หลงัการขาย ตวัแทนจะต้องสรา้งความชอบในตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้กบัลูกคา้อยู่เป็น
ประจ า โดยการสรา้งความคุน้เคย เช่น ตวัแทนอาจมกีารซือ้ของทีร่ะลกึใหก้บัลูกคา้ อาธ ินาฬกิา 
กระเป๋า ปากกา แก้วน ้า ทีม่ตีราสนิคา้ของบรษิทัตดิอยู่ดว้ย ในช่วงทีส่่งมอบกรมธรรม ์หรอื วนั
ส าคญั เช่น วนัปีใหม่ วนัเกดิ เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อใหลู้กค้ามคีวามรูส้กึดกีบับรษิทัเพราะเมื่อลูกค้า
เหน็แบรนด์ของบรษิทับ่อยครัง้กจ็ะเกดิความคุ้นชนิ และรูส้กึว่าตนเองได้รบัการบรกิารทีด่จีาก
ทัง้บรษืทัเมอืงไทยและตวัแทนเสมอมา 
              จากการสรา้งความภกัดทีัง้ก่อนการขายและหลงัการขายให้กบัลูกคา้ หากตวัแทนมี
การปฎิบตัิตามที่ผู้วจิยัได้ให้ข้อเสนอแนะไปก็จะท าให้ลูกค้าไม่อ่อนไหวต่อข่าวสารในแง่ลบที่
ออกมาอย่างแน่นอน เนื่องจากลูกค้ามทีัศนคติในเชิงบวกกับบรษิัทไปแล้วและเมื่อลูกค้ามี
ความรูส้กึเช่นนัน้แลว้ลูกค้าก็จะไม่สนใจข่าวในแง่ลบที่ออกมา รวมถงึไม่สนใจคู่แข่งขนัอื่นที่จะ
มาน าเสนอขายประกนัชวีติใหก้บัลกูคา้อกีต่อไป นอกจากนี้ลูกคา้ยงัจะเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัผู้
ทีส่นใจท าประกนัชวีติมาท าประกนักบับรษิทัเมอืงไทยและตวัแทนทีด่แูลลกูคา้อยูอ่กีดว้ย  
        2) ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัใน ปจัจยัด้านการแบ่งกลุ่มลูกคา้ทีเ่คยซื้อประกนัชวีติกบั
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการ
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บรกิารของตวัแทนและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลูกคา้ โดยจะแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแทนจะมโีอกาส
เขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่มทีแ่บ่งไดจ้ากงานวจิยัและสามารถน าผลวจิยัในครัง้นี้ไปแก้ไข ปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพฒันาตวัแทนให้มคีุณภาพการบรกิารที่มปีระสทิธภิาพมากกว่าเดมิในแต่ละ
ดา้นไดอ้ยา่งไร  
             กลุ่มท่ี 1 พบว่า ลกูคา้มคีวามรูส้กึภูมใิจทีเ่ลอืกซือ้ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีดู่แลลูกคา้
อยู่ในระดบัน้อย,ถ้ามโีอกาสลูกค้าจะบอกต่อใหค้รอบครวั ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนที่รูจ้กั ท า
ประกนัชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึ่งเป็นตวัแทนที่ดูแลลูกค้าอยู่ อยู่ในระดบัน้อย ,ถ้า
ตวัแทนน าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บัลกูคา้ ลูกคา้กจ็ะตดัสนิใจเลอืกซือ้อยู่ในระดบัน้อย,
ตวัแทนมกีารสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิอยู่ในระดบัน้อย ,พบตวัแทนที่บรกิารลูกค้าอย่าง
เป็นพเิศษอยู่ในระดบัน้อย,ตวัแทนด าเนินเรื่องที่รบัปากไว้โดยไม่ต้องทวงถามอยู่ในระดบัน้อย ,
ตวัแทนมกีารบรกิารทีถู่กต้องในเรื่องการน าเสนอแบบประกนัทีต่รงตามเงื่อนไขทีลู่กคา้ต้องการ
อยู่ในระดับน้อย,เมื่อลูกค้าสนใจแบบประกันแบบใดตัวแทนจะน าเสนอแบบประกันที่ลูกค้า
ต้องการให้ลูกค้าทราบและเขา้ใจในรายละเอียดอยู่ในระดบัน้อย,ในขณะที่ลูกค้ามปีญัหาเรื่อง
การเคลมประกนัตวัแทนไดม้กีารแก้ไขปญัหาเป็นอย่างดอียู่ในระดบัน้อยและตวัแทนมกีารแจง้
ใหล้กูคา้ทราบว่าจะไดร้บับรกิารในการเกบ็เบีย้ครัง้ต่อไปเมือ่ใดอยูใ่นระดบัน้อย  

     ลูกค้ามีความภกัดีในเรื่องภมิูใจท่ีเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทนอยู่ในระดบั
น้อย รวมถึงลกูค้าจะมีการบอกต่ออยู่ในระดบัน้อยและหากตวัแทนน าเสนอแบบประกนั
อ่ืนเพ่ิมเติมลกูค้ากจ็ะซ้ือซ า้อยู่ในระดบัน้อย  
             ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนต้องมกีระบวนการแก้ไข ปรบัปรุง พฒันา ใน
คุณภาพการบรกิารอย่างเร่งด่วนเพราะหากไม่รบีแก้ไข ลูกค้าในกลุ่มนี้อาจจะไม่ต่อสญัญา
กรมธรรมอ์กีต่อไปและอาจท าใหต้วัแทนสญูเสยีลกูคา้เก่าทีเ่ป็นฐานตลาดชัน้ดไีปได ้  
              จากผลการวจิยัในเรื่องของความภกัดีด้านทศันคติกบัตวัแทน(ความผูกพนั) ด้าน
พฤติกรรม(การบอกต่อ) (การซื้อซ ้า) ที่มอียู่ในระดบัน้อย ข้างต้น ได้ส่งผลต่อผลการวิจยัใน
คุณภาพการบรกิารของตวัแทนบางเรื่องทีลู่กคา้ประเมนิใหก้บัลูกค้าอยู่ในระดบัน้อยด้วย จงึท า
ให้ผู้วิจยัมขี้อเสนอแนะกับทัง้บรษิัทและตัวแทนในการแก้ไข ปรบัปรุง พฒันา คุณภาพการ
บรกิารของตวัแทนทีจ่ะมอบใหก้บัลกูคา้ในกลุ่มที ่1 ดงัต่อไปนี้  
               ลกูค้าประเมินการส่ือสารของตวัแทนอยู่ในระดบัน้อย 
                   ข้อเสนอแนะส าหรบับริษัท บรษิทัควรน าปญัหาทีส่ ารวจแลว้พบว่าตวัแทนมกีาร
สื่อสารที่ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดมากที่สุดและส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของลูกค้า มา
พจิารณาและจดัหลกัสูตรอบรมเรื่องการสื่อสารทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพื่อท าให้ลูกคา้เขา้ใจ
ตรงกันกบัตวัแทน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบรษิัทควรบรรยายถึงแนวทางการแก้ไข
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ปญัหาในการสื่อสารเหล่านัน้ ซึง่การสื่อสารทีท่ าใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจผดิ สามารถยกตวัอย่าง
ไดด้งัต่อไปนี้  
               ก่อนการขาย ตวัแทนมกีารสื่อสารที่ท าให้ลูกค้าเข้าใจผดิในแบบประกนัคุ้มครอง
ผู้สูงอายุว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ไม่ได้สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าไม่ตรวจสุขภาพไม่ได้
หมายความว่าคุ้มครองโรคทีเ่ป็นมาก่อนดว้ย เป็นต้น โดยจากตวัอย่างที่ยกมาน้ี เจา้หน้าทีฝ่่าย
ฝึกอบรมของบรษิทัควรสรา้งความเขา้ใจใหก้บัตวัแทนใหม่และฝึกสอนใหต้วัแทนมบีทการพูดที่
ตดิปากเมือ่ขายแบบประกนัน้ีอยูเ่สมอว่า ไมต่รวจสุขภาพและไมคุ่ม้ครองโรคทีเ่ป็นมาก่อนดว้ย 
                   หลงัการขาย ตวัแทนมกีารสื่อสารทีท่ าใหล้กูคา้เขา้ใจผดิในส่วนของสญัญาเพิม่เตมิ
ประกนัสุขภาพว่าเบีย้ประกนัจะคงที่ แต่ความจรงิคอืเบีย้ประกนัในส่วนนี้จะปรบัเพิม่ขึน้ทุกช่วง
อายุหรอืทุก 5 ปี โดยจากตวัอย่างทีย่กมานี้ เจา้หน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบรษิทัควรสรา้งความ
เขา้ใจใหก้บัตวัแทนใหม่ 
              ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนควรน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมเรื่องการ
สื่อสารทัง้ก่อนและหลงัการขายเพื่อไม่ท าใหลู้กค้าเขา้ใจผดิพลาดมาปฏบิตัอิย่างเคร่งคดัตามที่
ไดร้บัฟงัการบรรยายมา และหมัน่ทบทวน ท าความเขา้ใจกบัลูกคา้ทุกครัง้เมื่อเกดิการสื่อสารกบั
ลกูคา้ว่า ในสิง่ทีต่วัแทนสื่อสารกบัลกูคา้ ลกูคา้เขา้ใจตรงกบัตวัแทนหรอืไม ่ 
               ลกูค้าประเมินการได้รบับริการอย่างเป็นพิเศษของตวัแทนอยู่ในระดบัน้อย 
                   ข้อเสนอแนะส าหรับตัวแทน ตัวแทนควรส ารวจว่าลูกค้าแต่ละรายมีความ
ตอ้งการการบรกิารอยา่งเป็นพเิศษและตอ้งการความเอาใจใส่จากตวัแทนในเรื่องใดบา้ง เช่น ใน
วนัเกดิลกูคา้บางรายอาจมคีวามต้องการใหต้วัแทนส่งการด์อวยพรให ้ตวัแทนกค็วรสนองความ
ตอ้งตามทีลู่กคา้คาดหวงัไวโ้ดยน าการด์อวยพรหรอืของขวญัน าไปมอบใหก้บัลูกคา้ หรอืเมื่อถงึ
วนัใกล้ก าหนดการช าระเบี้ยลูกค้าบางรายมคีวามต้องการให้ตวัแทนคอยย ้าเตอืนเพื่อป้องกนั
การหลงลมืของลูกค้า ตวัแทนกค็วรโทรไปเตอืนลูกคา้ว่า ใกล้ถงึก าหนดช าระเบี้ยวนัที่เท่าไหร่
และหมัน่คอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกบัลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สกึว่าตวัแทนไม่ได้ละเลยต่อ
หน้าทีแ่ละตวัแทนยงัใหค้วามสนใจกบัลกูคา้อยู ่ 
     ลูกค้าประเมินการด าเนินเร่ืองท่ีรบัปากไว้โดยไม่ต้องทวงถามของตวัแทนอยู่
ในระดบัน้อย  
                 ข้อเสนอแนะส าหรบับริษัท บรษิทัควรสรา้งแอพพเิคชัน่ เพื่อใช้ในการจดบนัทกึ
เรื่องของลูกค้าโดยเฉพาะ มขีอ้ความแสดงการแจง้เตอืนเป็นระยะเพื่อป้องกนัการหลงลมืของ
ตวัแทนในสิง่ที่จะต้องด าเนินเรื่องที่รบัปากไว้กบัลูกค้า นอกจากนี้หากในสิง่ทีลู่กคา้ต้องการนัน้
เกนิจากความสามารถของตวัแทน แอพพลเิคชัน่ตวันี้ควรมกีารแนะน าและวธิแีก้ไขปญัหาใหก้บั
ตวัแทนไดด้ว้ย เช่น เมื่อตวัแทนท าการบนัทกึไปในแอพพลเิคชัน่ว่า “ลูกคา้ใหด้ าเนินเรื่องสมคัร
บตัร สไมลค์ลบัใหใ้หม่” แอพพลเิคชัน่ตวันี้ควรมกีารแสดงใหต้วัแทนทราบว่าจะสามารถตดิต่อ
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กบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยไหนได ้หรอืเบอรต์ดิต่อเจา้หน้าทีเ่บอรอ์ะไร เพื่อใหต้วัแทนด าเนินเรื่องไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและรวดเรว็ 
              ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนควรน าแอพพลเิคชัน่ดงักล่าวทีบ่รษิทัสรา้งขึน้
น าไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้กล่าวมาขา้งต้น และเช่นเดยีวกนัตวัแทนจะต้องเป็นผูป้ฏบิตั ิลงมอื
ท า ตามทีไ่ดร้บัปากกบัลกูคา้เอาไวด้ว้ยตวามถูกต้อง รวดเรว็เพื่อแสดงใหลู้กคา้เหน็ว่าตวัแทนมี
การตอบสนองทีด่กีบัลกูคา้  
     ลูกค้าประเมินการบริการท่ีถกูต้องในการน าเสนอแบบประกนัท่ีตรงตาม
เง่ือนไขท่ีลูกค้าต้องการและประเมินการท่ีลูกค้าสนใจแบบประกนัแบบใดแล้วตวัแทน
น าเสนอแบบประกนัท่ีลกูค้าต้องการให้ลูกค้าทราบและเข้าใจในรายละเอียดอยู่ในระดบั
น้อย  
                 ข้อเสนอแนะส าหรบับริษัท บรษิัทควรจดัหลกัสูตรอบรมให้กบัตวัแทนเรื่องการ
น าเสนอขายแบบประกนัในแต่ละแบบที่บรษิัทออกมาอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากตวัแทนอาจมี
ความเขา้ใจในแบบประกนัแต่ละแบบที่บรษิัทออกมาไม่ชดัเจน จงึท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้และท าให้ลูกค้ามีความเชื่อใจไว้วางใจน้อยได้ ในเรื่องของการ
น าเสนอแบบประกัน ดังนัน้บริษัทจึงควรจัดหลักสูตรการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชดัเจนให้กับตัวแทนมากยิง่ขึ้น ในเรื่องของแบบ
ประกนัแต่ละแบบ แต่ละเงือ่นไข ว่ามคีวามเหมาะสมกบัลกูคา้ท่านใด  
            ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน เมื่อตวัแทนเข้าอบรมตามหลกัสูตรดงักล่าว ตวัแทน
ควรกลบัมาทบทวนการบรรยายที่ได้รบัฟงัมาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อจะไดน้ าเสนอแบบประกนัได้
อยา่งถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อเป็นการแสดงออกใหลู้กคา้เหน็ว่าตวัแทน
มคีวามเอาใจใส่ต่อลกูคา้ในเรือ่งของการน าเสนอแบบประกนั 
            ลูกค้าประเมินในขณะท่ีลูกค้ามีปัญหาเรื่องการเคลมประกนัตวัแทนได้มีการ
แก้ไขปัญหาเป็นอย่างดีอยู่ในระดบัน้อย  
            ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั บรษิทัควรออกหนังสอืเพื่อแนะน าวธิกีารแก้ไขปญัหาใน
การเคลมประกนัของลูกค้าให้กบัตวัแทนในแต่ละกรณี เพื่อให้ตวัแทนได้ศกึษาท าความเขา้ใจ 
และควรระบุเบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อใหต้วัแทนตดิต่อกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการเคลมประกนัไดโ้ดยตรง 
ทัง้น้ีเพื่อการแกไ้ขปญัหาในเรือ่งของความล่าชา้ในการเคลมประกนัใหก้บัลกูคา้  
            ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนต้องใหค้ าแนะน ากบัลูกคา้หรอืญาตขิองลูกค้า
ในเบื้องต้นก่อนว่าควรปฏบิตัตนอย่างไร เช่น ล าดบัแรก ลูกค้าควรยื่นบตัรประกนัให้กบัทาง
โรงพยาบาลก่อน ล าดบัต่อมาเป็นหน้าที่ของตวัแทนในการด าเนินงานตามขัน้ตอนของบรษิัท
และแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าไดด้ าเนินเรือ่งการเคลมประกนัใหก้บัลูกคา้ไปถงึขัน้ตอนใดแลว้ เพื่อให้
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ลกูคา้รูส้กึเชื่อใจและไวว้างใจได้ว่าไดร้บัการบรกิารเป็นอย่างดจีากตวัแทนในเรื่องของการเคลม
ประกนั 
             ลูกค้าประเมินตวัแทนท่ีมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รบับริการในการเกบ็
เบีย้ครัง้ต่อไปอยู่ในระดบัน้อย  
             ข้อเสนอแนะส าหรบับริษัท บรษิัทควรแจง้เตอืนผ่านทาง E-mail ให้กบัตวัแทน
ล่วงหน้า 1 สปัดาห ์ก่อนการเก็บเบีย้ประกนัชวีติของลูกคา้เพื่อป้องกนัการหลงลมืของตวัแทน
และใบเรยีกเก็บเบี้ยประกนัที่ตวัแทนได้รบัจากทางบรษิัทล่าช้า ทัง้นี้เพื่อให้ตวัแทนสามารถ
ทราบวนัทีจ่ะเกบ็เบีย้ประกนัลกูคา้ 
             ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนควรโทรศทัพแ์จง้เตอืนลูกค้าในการช าระเบี้ย
ประกนัอกีครัง้ ว่าลกูคา้จะตอ้งช าระเบีย้ประกนัในวนัใด และนัดพบวนัทีจ่ะเขา้ไปเกบ็เบีย้ประกนั
ลกูคา้ดว้ย ลกูคา้จะไดเ้ตรยีมเบีย้ประกนัเอาไวใ้หก้บัตวัแทน เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
ลกูคา้เอง 
 
             กลุ่มท่ี 2 พบว่า ลูกคา้ประเมนิตวัแทนทีแ่ก้ไขปญัหาใหลู้กคา้เป็นอย่างดใีนเรื่องของ
ไดร้บัเชค็เงนิคนืระหว่างทางล่าชา้อยูใ่นระดบัน้อย,เมือ่มขี่าวในแง่ลบของบรษิทัเมอืงไทยออกมา 
ลูกค้าจะมคีวามเชื่อมัน่บรษิัทเหมอืนเดมิอยู่ในระดบัน้อย,ลูกค้าประเมนิการแก้ไขปญัหาเรื่อง
ขอ้ความในกรมธรรมไ์ม่ถูกต้องอยู่ในระดบัน้อย,ลูกคา้ประเมนิตวัแทนทีต่อบสนองต่อค ารอ้งขอ
ของลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ ติดตามใบลดหย่อนภาษีและการเคลม
ประกนัอยูใ่นระดบัน้อย  
              ลูกค้ามีความภกัดีในเรื่องเมื่อมีข่าวในแง่ลบของบริษทัออกมาลูกค้ากลุ่มน้ีจะ
ไม่เช่ือมัน่บริษทัเหมือนเดิมอยู่ในระดบัน้อย 

    ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน    
             ก่อนการขาย ตวัแทนจะต้องท าให้ลูกค้าเชื่อให้ได้ก่อนว่าบรษิทัเมอืงไทยมคีวาม
น่าเชื่อถอื มคีวามมัน่คงจรงิ เช่น ตวัแทนอาจมกีารบอกให้กบัลูกค้าทราบว่า บรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติมคีวามมัน่คงอยูใ่นอนัดบัที ่2 ของบรษิทัประกนัชวีติทัว่ทัง้ประเทศไทยและบรษิทัยงั
เป็นเครอืเดยีวกบัธนาคารกสกิรไทย ซึ่งลูกค้าสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าบรษิัทมคีวามมัน่คงอย่าง
แน่นอน และตวัแทนอาจเล่าถงึการช่วยเหลอืสงัคมในดา้นต่างๆใหก้บัลูกคา้ไดร้บัฟงั อาธ ิการที่
บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติเป็นผูส้นบัสนุนโครงการป ัน่ เดนิ วิง่ สนับสนุนโครงการมอบอุปกรณ์
กีฬาให้แต่ละชุมชนที่ขาดแคลนเพื่อให้เยาวชนในชุมชนไว้ใช้เพื่อท ากิจกรรมทางด้านกีฬา 
สนบัสนุนโครงการมอบเสือ้สะทอ้นแสงใหก้บัสถานีต ารวจ มอบหมวกกนัน็อค มอบป้ายหมู่บา้น 
สรา้งสนามเดก็เล่น เป็นตน้  
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              หลงัการขาย ตวัแทนจะต้องสรา้งความชอบในตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้กบัลูกคา้อยู่เ ป็น
ประจ า โดยการสรา้งความคุน้เคย เช่น ตวัแทนอาจมกีารซือ้ของทีร่ะลกึใหก้บัลูกคา้ อาธ ินาฬกิา 
กระเป๋า ปากกา แก้วน ้า ทีม่ตีราสนิคา้ของบรษิทัตดิอยู่ดว้ย ในช่วงทีส่่งมอบกรมธรรม ์หรอื วนั
ส าคญั เช่น วนัปีใหม่ วนัเกดิ เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อใหลู้กค้ามคีวามรูส้กึดกีบับรษิทัเพราะเมื่อลูกค้า
เหน็แบรนด์ของบรษิทับ่อยครัง้กจ็ะเกดิความคุ้นชนิ และรูส้กึว่าตนเองได้รบัการบรกิารทีด่จีาก
ทัง้บรษืทัเมอืงไทยและตวัแทนเสมอมา 
              จากการสรา้งความภกัดทีัง้ก่อนการขายและหลงัการขายให้กบัลูกคา้ หากตวัแทนมี
การปฎิบตัิตามที่ผู้วจิยัได้ให้ข้อเสนอแนะไปก็จะท าให้ลูกค้าไม่อ่อนไหวต่อข่าวสารในแง่ลบที่
ออกมาอย่างแน่นอน เนื่องจากลูกค้ามทีัศนคติในเชิงบวกกับบรษิัทไปแล้วและเมื่อลูกค้ามี
ความรูส้กึเช่นนัน้แลว้ลูกค้าก็จะไม่สนใจข่าวในแง่ลบที่ออกมา รวมถงึไม่สนใจคู่แข่งขนัอื่นที่จะ
มาน าเสนอขายประกนัชวีติใหก้บัลกูคา้อกีต่อไป นอกจากนี้ลูกคา้ยงัจะเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัผู้
ทีส่นใจท าประกนัชวีติมาท าประกนักบับรษิทัเมอืงไทยและตวัแทนทีด่แูลลกูคา้อยูอ่กีดว้ย  
              จากผลการวิจยัในเรื่องคุณภาพการบริการที่มอียู่ในระดบัน้อย จงึท าให้ผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะกบัทัง้บรษิทัและตวัแทนในการแก้ไข ปรบัปรุง พฒันา คุณภาพการบรกิารของตวั
แทนทีจ่ะมอบใหก้บัลกูคา้ในกลุ่มที ่2 ตามผลการวจิยัในคุณภาพการบรกิารทีล่กูคา้ประเมนิ 

       ลูกค้าประเมินการแก้ไขปัญหาเร่ืองได้รบัเช็คเงินคืนระหว่างทางล่าช้าอยู่ใน
ระดบัน้อย   

    ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั  
    -บรษิทัควรมกีารส่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน ในการออกเชค็ใหก้บัลูกคา้ว่าบรษิทัไดท้ า

การออกเช็คให้กบัลูกค้า ชื่ออะไร จ านวนเงนิเท่าใด วนัที่เท่าใด อยู่ในขัน้ตอนใดและจะถงึมอื
ลูกค้าภายในกี่วนัท าการ เช่น บรษิทัได้ออกเชค็ให้กบัคุณ ลูกน ้า จ านวนเงนิ 200,000 บาท 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ขณะนี้ส่งไปที่ไปรษณีย์แล้ว และจะส่งถึงมอืลูกค้าภายใน 2 
สปัดาห ์ทัง้นี้ตวัแทนจะได้ทราบว่าต้นเหตุทีท่ าใหเ้ชค็ส่งถงึมอืลูกค้าล่าชา้ เกดิขึน้จากอะไรและ
จะไดต้ดิตามเชค็เพื่อไปมอบใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
              -บรษิัทควรมกีารส่ง SMS ให้กบัลูกค้า ว่าบรษิัทได้ท าการออกเช็คให้กบัลูกค้า 
เช่นเดยีวกบัทีส่่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน ทัง้นี้กเ็พื่อใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้บัเชค็เงนิคนืแน่นอน 
และหากเกดิความล่าชา้ลกูคา้จะไดท้ราบว่าตน้เหตุเกดิขึน้จากอะไร  
               ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 

     -ตวัแทนควรมกีารโทรศพัท์แจ้งกับลูกค้าเองอีกครัง้ เพื่อยนืยนัการได้รบัเช็คของ
ลูกค้า และควรมกีารแนะน ากบัลูกค้าในเรื่องของการขึน้เชค็ด้วย เพื่อแสดงถึงการบรกิารหลงั
การขายทีต่วัแทนควรมต่ีอลกูคา้ 
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              เมือ่บรษิทัท าการส่ง E-mail ใหก้บัตวัแทน และส่ง SMS ใหก้บัลูกคา้ รวมถงึตวัแทน
มกีารโทรศพัท์แจ้ง ในเรื่องการได้รบัเช็ค ก็จะท าให้ปญัหาไม่เกิดขึ้นอีก เน่ืองจากลูกค้าได้มี
ความเข้าใจมากขึ้นว่าต้นเหตุที่ล่าช้าไม่ได้เกิดขึ้นจากบรษิัทและตวัแทนไม่ด าเนินการแก้ไข
ปญัหาใหแ้ต่เป็นเพราะสาเหตุอื่น นัน้คอื ระบบการท างานของไปรษณียห์รอืบุรุษไปรษณียท์ีท่ า
การส่งจดหมายใหก้บัผูร้บัล่าชา้นัน้เอง 
                  ลูกค้าประเมินการแก้ไขปัญหาของตัวแทนเร่ืองข้อความในกรมธรรม์ไม่
ถกูต้องอยู่ในระดบัน้อยและประเมินตวัแทนท่ีตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเร่ือง
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ยู่ในระดบัน้อย  

    ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน 
    ก่อนการขาย ตวัแทนควรอธบิายใหล้กูคา้มคีวามเขา้ใจในเรื่องของการระบุขอ้ความ

ในกรมธรรมใ์หถู้กตอ้ง เช่น ผูร้บัผลประโยชน์ ควรสะกดชื่อและนามสกุลใหถู้กต้องเพื่อสทิธทิีจ่ะ
ได้รบั และควรอธบิายเรื่อง ความคุ้มครองหรอืผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รบัในแบบประกนัที่
ลกูคา้เลอืกซือ้ ใหล้กูคา้เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน เพื่อจะไดไ้ม่ต้องท าการแก้ไขกรมธรรมใ์น
ภายหลงั 

    หลงัการขาย หากลูกค้าต้องการที่จะท าการเปลี่ยนแปลงขอ้ความหรอืเงื่อนไขใน
กรมธรรม ์ตวัแทนจะต้องน าใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงขอ้ความหรอืเงื่อนไขในกรมธรรม์ไปให้
ลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็  ทัง้นี้กเ็พื่อท าใหล้กูคา้รูส้กึว่าไดร้บัการตอบสนองจากตวัแทน
ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็ 
                 ลูกค้าประเมินการตอบสนองต่อค าร้องขอเร่ืองการเคลมประกนัและเรื่องการ
ติดตามใบลดหย่อนภาษีด้วยความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าของตวัแทนอยู่ในระดบั
น้อย  
             ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั บรษิทัควรจดัหลกัสูตรการอบรมในการบรกิารหลงัการ
ขาย เรื่องการเคลมประกนัและเรื่องการตดิตามใบลดหย่อนภาษีให้กบัตวัแทน เพราะสาเหตุที่
ตวัแทนบางท่านมกีารตอบสนองค ารอ้งขอของลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจน้อย เนื่องจากตวัแทนขาด
ความรูแ้ละความเขา้ใจทีจ่ะด าเนินเรื่องการเคลมและการตดิตามใบลดหย่อนภาษใีหก้บัลูกคา้จงึ
ท าให้ตวัแทนละเลยต่อหน้าที่ทีต่นเองจะต้องปฏบิตัต่ิอลูกคา้ ดงันัน้เมื่อจดัหลกัสูตรการอบรมนี้
ขึน้มาจะท าใหต้วัแทนมกีารตอบสนองต่อลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็ขึน้ เนื่องจากตวัแทน
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจมากขึน้กว่าเดมิ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน เมือ่ตวัแทนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ จากการเขา้อบรมตามหลกัสูตร
ทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ตวัแทนกไ็มค่วรละเลยต่อหน้าทีข่องตนเองอกี โดยตวัแทนควรตอบสนอง
ต่อค ารอ้งของลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็ตามทีล่กูคา้ไดค้าหวงัเอาไว ้ 
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             กลุ่มท่ี 3 พบว่า ลูกคา้ประเมนิตวัแทนทีแ่นะน าแบบประกนัทีอ่อกมาใหม่ใหก้บัลูกคา้
ทราบเป็นระยะอยูใ่นระดบัน้อย,ลกูคา้ประเมนิตวัแทนทีต่อบสนองต่อค ารอ้งขอของลูกคา้เรื่องเค
ลมประกนัด้วยความเต็มใจอยู่ในระดบัน้อย,ลูกค้าประเมนิตวัแทนที่แจง้ขอ้มูลข่าวสารในสทิธิ
พเิศษทีล่กูคา้จะไดร้บัอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดบัน้อยและลูกคา้ประเมนิตวัแทนทีแ่สดงใบอนุญาต
ประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลกูคา้อยูใ่นระดบัน้อย  
              จากผลการวิจยัในเรื่องคุณภาพการบริการที่มอียู่ในระดบัน้อย จงึท าให้ผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะกบัทัง้บรษิทัและตวัแทนในการแก้ไข ปรบัปรุง พฒันา คุณภาพการบรกิารของตวั
แทนที่จะมอบให้กบัลูกค้าในกลุ่มที่ 3 ตามผลการวจิยัในคุณภาพการบรกิารที่ลูกค้าประเมนิ
ใหก้บัตวัแทนอยูใ่นระดบัน้อย ดงัต่อไปนี้  
                        ลกูค้าประเมินตวัแทนท่ีแนะน าแบบประกนัท่ีออกมาใหม่ให้กบัลูกค้าทราบเป็น
ระยะอยู่ในระดบัน้อย 

      ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน ตวัแทนจะตอ้งเอาใจใส่ลูกคา้ในเรื่องการแนะน าแบบ
ประกนัทีอ่อกมาใหมใ่หล้กูคา้ทราบ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
              1.เมื่อมแีบบประกนัจากทางบรษิัทออกมาใหม่ ตวัแทนจะต้องศึกษาแบบประกนัที่
ออกมาใหม่ให้เขา้ใจถงึรายละเอยีดทัง้หมด เช่น ผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหม่ มคีวามคุม้ครองสูง มี
ผลประโยชน์ด ีมเีบีย้ประกนัสงู 

   2.ตัวแทนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าแบบประกันที่ออกมาใหม่เหมาะสมกับลูกค้าท่าน
ใดบา้ง เพื่อทีจ่ะไดน้ าเสนอแบบประกนัทีอ่อกมาใหมใ่หก้บัลกูคา้ทราบอย่างต่อเนื่อง  

   โดยสามารถแบ่งการแนะน าลกูคา้ได ้จากทัง้ 2 กรณ ีดงัต่อไปนี้ 
   กรณีท่ี 1 ถ้าตวัแทนทราบว่าลูกคา้มีก าลงัในการส่งเบีย้ประกนัไม่มาก ตวัแทนกไ็ม่

ควรแนะน าผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมใ่หล้กูคา้ซือ้  
   กรณีท่ี 2 ถ้าตวัแทนทราบว่าลูกค้ามกี าลงัพอที่จะส่งเบี้ยประกนัได้หรอืตัวแทน

เลง็เหน็แลว้ว่าผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมเ่ป็นผลติภณัพท์ีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ท่านนัน้ กค็วรจะมกีาร
แนะน าและอธบิายรายละเอยีดของผลติภณัฑท์ีอ่อกมาใหมใ่หก้บัลกูคา้ทราบ  

    ลูกค้าประเมินตวัแทนท่ีตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกค้าเร่ืองเคลมประกนั
ด้วยความเตม็ใจอยู่ในระดบัน้อย 
                 ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั บรษิทัควรจดัหลกัสูตรการอบรมในการบรกิารหลงัการ
ขาย เรื่องการเคลมประกนั เพราะสาเหตุทีต่วัแทนบางท่านมกีารตอบสนองค ารอ้งขอของลูกค้า
ด้วยความเต็มใจน้อย เนื่องจากตวัแทนขาดความรู้และความเข้าใจที่จะด าเนินเรื่องการเคลม
ให้กับลูกค้าจึงท าให้ตัวแทนละเลยต่อหน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนัน้เมื่อจัด
หลกัสตูรการอบรมนี้ขึน้มาจะท าใหต้วัแทนมกีารตอบสนองต่อลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็
ขึน้ เนื่องจากตวัแทนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจมากขึน้กว่าเดมิ 
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             ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน เมื่อตวัแทนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ จากการเขา้อบรม
ตามหลกัสูตรทีก่ล่าวไปแล้วขา้งต้น ตวัแทนกไ็ม่ควรละเลยต่อหน้าทีข่องตนเองอกี โดยตวัแทน
ควรตอบสนองต่อค ารอ้งของลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจและรวดเรว็ตามทีล่กูคา้ไดค้าหวงัเอาไว ้ 
ลกูคา้ประเมนิตวัแทนทีแ่จง้ขอ้มลูข่าวสารในสทิธพิเิศษทีลู่กคา้จะไดร้บัอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดบั
น้อย 
             ลูกค้าประเมินตวัแทนท่ีแจ้งข้อมูลข่าวสารในสิทธิพิเศษท่ีลูกค้าจะได้รบัอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่ในระดบัน้อย 
                  ข้อเสนอส าหรบัตวัแทน ตวัแทนควรเข้าพบหรอืโทรศพัท์หาลูกค้าเพื่อแจ้งสทิธิ
พเิศษลกูคา้จะไดร้บัใหล้กูคา้ทราบ อาธ ิแตม้ทีล่กูคา้มกีารสะสมจากบตัรเมอืงไทยสไมลค์ลบัเมื่อ
สะสมครบจ านวนแต้มที่บรษิทัก าหนดไว้ว่าสามารถน าไปแลกของที่ระลกึได้ ตวัแทนจะต้องมี
การโทรแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพื่อใหล้กูคา้น าบตัรสไมลค์ลบัไปแลกของทีร่ะลกึจากบรษิทัหรอืสาขา
ใกลเ้คยีง 
               ลูกค้าประเมินตวัแทนท่ีแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเข้าพบ
ลกูค้าอยู่ในระดบัน้อย 
                ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั ก่อนการเขา้สอบขอรบัใบอนุญาตติวัแทน ฝ่ายฝึกอบรม
เรื่องการตวิสอบ ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ของทางบรษิทั ควรมกีารบรรยายโดยเน้นให้ผู้ที่สนใจสมคัร
สอบเขา้มาเป็นตวัแทนตระหนักถงึความส าคญัในการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทน
เวลาเขา้พบลกูคา้  

  ข้อเสนอแนะส าหรบัตวัแทน หลงัการเขา้สอบขอรบัใบอนุญาตติวัแทน เมื่อมกีาร
สอบใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนไดแ้ลว้ ตวัแทนที่เป็นผูจ้ดัการต้นสงักดั ควรบอกย ้ากบั
ตวัแทนใต้สงักดัถงึเรื่องการแสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตวัแทนเวลาเขา้พบลูกค้าว่าเป็น
เรื่องที่ส าคญัมากในการประกอบอาชพีตวัแทนประกนัชีวติและเป็นการปฏบิตัิตามระเบยีบที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เป็นผูก้ าหนด 
            หลงัจากนัน้เป็นหน้าทีข่องตวัแทนทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม เพื่อแสดงถงึการเป็นตวัแทนมอื
อาชพี อกีทัง้เป็นการตอบสนองและสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้เวลาเขา้พบลูกคา้ว่าตวัแทนจะ
สามารถดูแลและให้ค าแนะน าเรื่องประกันชวีิตให้กบัลูกค้าได้อย่างด ีเนื่องจากได้มกีารสอบ
ใบอนุญาต ผ่านการอบรม และมปีระกอบอาชพีตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยอย่างแทจ้รงิ โดยมี
การรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
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2.ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1.เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้  ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้าน

คุณภาพการบรกิารและตวัแปรดา้นความภกัด ีดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปผูส้นใจควรศกึษาตวั
แปรอื่นเพิม่เตมิ เช่น ตวัแปรดา้นทศันคต ิตวัแปรดา้นความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร เพื่อจะ
ไดท้ราบถงึความตอ้งการของลกูคา้เพิม่มากขึน้ 

 2.เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจใชก้าร
วจิยัเชงิคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูจากลกูคา้มากยิง่ขึน้        

3.เนื่องจาการศกึษาครัง้นี้กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัชวีติกบั
ตวัแทนบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ดงันัน้ในการศกึษาครัง้
ต่อไป ผู้สนใจควรใช้ประเด็นการวจิยันี้กบับรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) จาก
สาขาของจังหวัดอื่นๆด้วยหรือน าไปใช้กับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวจิยัว่าสอดคลอ้งหรอืแตกต่างกนั 
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ภาคผนวก ก 
                แบบสอบถาม  

 

 
 

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกนัชวีิตโดยใช้ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการของตวัแทนและปจัจยัด้าน
ความภกัดขีองลกูคา้ กรณีศกึษา บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 
 
ความส าคญั งานวจิยัฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อศกึษาถงึคุณภาพการบรกิารของตวัแทนประกนัชวีติทีม่ต่ีอลูกค้า
และความภกัดขีองลกูคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัและตวัแทน ซึง่จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาประยุกต์ในงานวจิยัคน้ควา้อสิระ
ของ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (CEO MBA) รวมถงึการพฒันา ปรบัปรุง 
แกไ้ขคุณภาพการบรกิารของตวัแทนประกนัชวีติ ทัง้นี้กเ็พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศกึษาและงานทีท่ า
ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
แบบสอบถามฉบบัน้ี ประกอบด้วยกนั 4 ส่วน คือ 
 
ส่วนท่ี 1  ค าอธบิายเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
            1.เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพของตวัแทนประกนัชวีติในดา้นการบรกิารและปจัจยัดา้นความภกัดี
ของลกูคา้ 
            2.เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยซือ้ที่ประกนัชวีติกบับรษิัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
สาขาสมุทรสาคร โดยใชป้จัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและปจัจยัดา้นความภกัดขีองลกูคา้ 
 
ส่วนท่ี 2  ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 
           1) รายละเอียดของแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 55 ข้อ โดยใช้เวลาในการท า
แบบสอบถาม 5-10 นาท ีซึง่ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้จะเป็นความลบั ผู้ตอบมสีทิธเ์ปิดเผย
ขอ้มลูหรอืไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวกไ็ด ้
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2) ผูต้อบแบบสอบถามควรตอบค าถามใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ตามความจรงิ เพื่อขอ้มลูนี้จะไดน้ าไปใช้
ในการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของตวัแทนและความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ต่ีอ
บรษิทัและตวัแทนไดอ้ย่างถูกตอ้ง หากมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเพิม่เตมิได ้

 
ส่วนท่ี 3  ชุดค าถามขอ้มลูสว่นตวั โปรดท าเครื่องหมาย  ในขอ้ทีเ่ลอืก 
 
1) เพศ 
        [   ] ชาย       [   ] หญงิ 
 
2) สถานภาพ 
        [   ] โสด        [   ] สมรส     
 
3) อาชีพ 
        [   ] นกัเรยีน/นกัศกึษา                    [   ] ประกอบธุรกจิสว่นตวั         
        [   ] พนกังานบรษิทัเอกชน  [   ] ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ         
        [   ] อื่นๆโปรดระบุ………………………………………… 
 
4) ระดบัการศึกษา 
        [   ] ต ่ากว่าปรญิญาตร ี                 [   ] ปรญิญาตร ี                [   ] สงูกว่าปรญิญาตร ี
 
5) อายุ 
        [   ] ไม่เกนิ 30 ปี              [   ] 30-35ปี                         [   ] 36-40ปี                [   ] 41-45ปี        
        [   ] 46-50 ปี  [   ] 51-55 ปี                        [   ] 60 ปีขึน้ไป 
 
6) รายได้ต่อเดือน 
        [   ] ไม่เกนิ 10,000 บาท                 [   ] 10,001-20,000 บาท              [   ] 20,001-30,000 บาท         
        [   ] 30,001-40,000 บาท                [   ] ตัง้แต่ 40,001 บาท ขึน้ไป 
 
7) กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ท่าน ท่านซ้ือกบับริษทัใด  
        [   ] เอ.ไอ.เอ                 [   ] เมอืงไทย                [   ] ไทยประกนั              
        [   ] ไทยพาณิชย ์       [   ] ไทยสมุทร               [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ……………………………. 
 
8) กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ท่าน ท่านซ้ือผา่นช่องทางใด 
        [   ] ตวัแทน                   [   ] พนกังานขายทางโทรศพัท ์            [   ] ธนาคาร       
        [   ] บรษิทัประกนั            [   ] ไปรษณีย ์        
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9)  กรมธรรมท่ี์ให้ความคุม้ครองสูงสุดแก่ท่านเป็นแบบประกนัประเภทใด 
       [   ] ออมทรพัย ์              [   ] ตลอดชพี                [   ] บ านาญ         
 
10) กรมธรรมท่ี์ให้ความคุม้ครองสูงสุดแก่ท่านใช้ระยะเวลาในการช าระเบีย้ก่ีปี 
       [   ] 1-5 ปี                      [   ] 6-10 ปี                  [   ] 11-15 ปี                 [   ] 20 ปี ขึน้ไป 
 
11) กรมธรรมท่ี์ให้ความคุม้ครองสูงสุดแก่ท่าน มีทุนประกนัจ านวนเท่าใด 
       [   ] น้อยกว่า 100,000 บาท                   [   ] 200,000-500,000 บาท 
       [   ] 500,000-1,000,000 บาท                 [   ] 1,000,000 บาท ขึน้ไป 
 
12) ระยะเวลาในการช าระเบีย้ กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ท่านท่านเลือกการช าระเบีย้
แบบใด 
       [   ] รายเดอืน                 [   ] ราย 3 เดอืน           [   ] ราย 6 เดอืน             [   ] รายปี 
 
13) กรมธรรมท่ี์ให้ความคุม้ครองสูงสุดแก่ท่าน ท่านเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติมอะไรบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
       [   ] ประกนัอุบตัเิหตุ               [   ] ประกนัสขุภาพ        [   ] ชดเชยรายได ้      
       [   ] คุม้ครองโรครา้ยแรง          [   ] ทุพพลภาพ            [   ] ไม่ไดเ้ลอืกซือ้ 
 
14) สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านเลอืกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยเป็นเพราะอะไร  
       [   ] รูจ้กัเป็นการสว่นตวักบัตวัแทน                    [   ] บรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอื         
       [   ] แบบประกนัน่าสนใจ                                [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ……………………………. 
 
15) สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยผา่นช่องทางตวัแทนเป็น
เพราะอะไร 
       [   ] ตอ้งการผูด้แูลเรื่องประกนัชวีติทีไ่วใ้จได ้       [   ] ไดร้บัการเสนอขายทีน่่าสนใจ       
       [   ]  โดนขอรอ้งใหช้ว่ยซือ้                              [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………………… 
 
16) ข้อเสนอขายท่ีน่าสนใจท่ีสุดท่ีท่านได้รบัจากการน าเสนอขายของตวัแทนของบริษทัเมืองไทยท่ี
ผา่นมาคอือะไร 
       [   ] การช าระเบีย้ประกนัน้อยแต่ไดร้บัความคุม้ครองนาน               
       [   ] การช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัความคุม้ครองสงู 
       [   ] การช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัผลตอบแทนสงูในแบบประกนัระยะสัน้                    
       [   ] ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมลค์ลบัเพื่อสะสมแตม้แลกของทีร่ะลกึจากบรษิทั 
       [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………………… 
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17) ข้อเสนอท่ีท่านได้รบัจากการน าเสนอขายของตวัแทนบริษทัเมอืงไทยมีความคลาดเคลื่อนจาก
ความจริงในประเดน็ใดบ้าง 
      [   ] ช าระเบีย้ต ่าไดร้บัความคุม้ครองยาวนานจรงิแต่กช็ าระเบีย้ยาวนานเช่นกนั 
      [   ] ช าระเบีย้สงูและไดค้วามคุม้ครองสงูจรงิแต่สญัญาเพิม่เตมิของประกนับางตวัเกนิจากความจ าเป็นที่
ท่านตอ้งการ 
      [   ] ช าระเบีย้ประกนัสงูและไดร้บัผลตอบสงูแต่ไดร้บัความคุม้ครองน้อย 
      [   ] ซือ้ประกนัและไดร้บับตัรสไมลค์ลบัจรงิแต่ใชร้ะยะเวลานานกว่าจะสามารถน าไปแลกของทีร่ะลกึจาก
บรษิทัได ้
      [   ] ไมม่คีวามคลาดเคลื่อนจากขอ้เสนอทีไ่ดร้บัจากการน าเสนอขายของตวัแทน 
      [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………………… 
 
18) ท่านซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทนของบริษทัเมืองไทยท่ีดแูลท่านมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
      [   ] 1-5 ปี            [   ] 6-10 ปี            [   ] 11-15 ปี           [   ] 16-20 ปี           [   ] 20 ปีขึน้ไป 
 
19) ท่านติดต่อกบัตวัแทนของบริษทัเมอืงไทยท่ีดแูลท่านในแต่ละปี ในเรือ่งใดบา้ง (ตอบได้มากกวา่ 1
ข้อ) 
      [   ] แจง้เคลม                         [   ] ลดหย่อนภาษ ี         [   ] ช าระเบีย้         
     [   ] เชค็เงนิคนืระหว่างทาง         [   ]  เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่              [   ] เปลีย่นแปลงผูร้บัผลประโยชน์           
     [   ] เปลีย่นแปลงความคุม้ครอง 
 
20) สาเหตหุลกัท่ีท าให้ท่านคิดว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บับริษทัเมืองไทยอีกเป็นเพราะอะไร
ได้มากท่ีสุด 
      [   ] ภาวะเศรษฐกจิไม่ด ี                  [   ] การบรกิารของตวัแทน ไมม่คีุณภาพ       
      [   ] ค าบอกเล่าในแง่ลบของบรษิทั      [   ] ภายหลงัการซือ้พบว่าแบบประกนัไม่ตรงกบัความตอ้งการ          
      [   ] ไมม่เีงนิสง่เบีย้ประกนั                [   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ…………………………… 
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ส่วนท่ี 4 ชุดค าถามใชเ้พื่อวดัค่าตวัแปรต่างๆ โปรดท าเครื่องหมาย  ในขอ้ทีท่่านเลอืก 
 

 
 

ชุดค าถาม 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็
ดว้ย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
1.(ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร) 

     

1) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
ความสภุาพเรยีบรอ้ย 

     

2) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
บุคคลกิทีน่่าเชื่อถอื 

     

3) ตวัแทนของบรษิัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
การท างานอย่างเป็นมอือาชพี 

     

4) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
เอกสารน าเสนอแบบประกันที่ช่วยให้ท่าน
เขา้ใจแบบประกนัไดง้่ายขึน้ 

     

5) ตัวแทนของบริษัทเมอืงไทยที่ดูแลท่านมี
อุปกรณ์ทีท่นัสมยัในการค านวนเบีย้ประกนัที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอแบบ
ประกนั  

     

6) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
แสดงใบอนุญาตประกอบการเป็นตัวแทน
เวลาเขา้พบท่าน 

     

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
2.(ความเชื่อใจไวว้างใจ) 

     

7) ในขณะที่ท่านมีปญัหาเรื่องการเคลม
ประกนั  ท่านสามารถเชื่อใจและไวว้างใจได้
ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจากตวัแทนของ
บรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่านเป็นอย่างด ี
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ชุดค าถาม 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็ดว้ย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8) ในขณะที่ท่านมีปญัหาเรื่องไม่ได้รับใบ
ลดหย่อนภาษี  ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านเป็น
อย่างด ี

     

9) ในขณะที่ท่านมีปญัหาเรื่องไม่ได้รับใบ
ช าระเบี้ยประกัน ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านเป็น
อย่างด ี

     

10) ในขณะทีท่่านมปีญัหาเรื่องไดร้บัเชค็เงนิ
คนืระหว่างทางล่าชา้ ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านเป็น
อย่างด ี

     

11) ในขณะที่ท่านมีปญัหาเรื่องข้อความใน
กรมธรรม์ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเชื่อใจและ
ไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัการแก้ไขปญัหาจาก
ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านเป็น
อย่างด ี

     

12) ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่า
ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมกีาร
บริการที่ถูกต้อง ในเรื่องของการน าเสนอ
แบบประกันที่ตรงตามเงื่อนไขตามที่ท่าน
ตอ้งการ 

     

13) ท่านสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่า
ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านมี
ความซื่อสตัย ์
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ชุดค าถาม 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็ดว้ย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
3.(การตอบสนองต่อลกูคา้) 

     

14) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูลท่าน
ด าเนินเรื่องทีร่บัปากไวโ้ดยไมต่อ้งทวงถาม 

     

15) ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
ได้ท าตามในสิ่งที่สญัญาไว้กับท่านในเรื่อง
ของเวลาในการนดัพบ 

     

16) ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
จะมกีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบว่าจะไดร้บับรกิาร
ในการเกบ็เบีย้ประกนัในครัง้ต่อไปเมื่อใด 

     

17) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะมกีารบรกิารทีท่นัต่อเวลาในเรื่อง
ของการให้ค าแนะน าเมื่อท่านต้องการเคลม
ประกนั 

     

18) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรื่องเคลมประกันด้วยความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลอืท่าน 

     

19) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรื่องติดตามใบลดหย่อนภาษีด้วยความเต็ม
ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

     

20) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรื่องติดตามใบช าระเบี้ยประกนัด้วยความ
เตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 
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ชุดค าถาม 

ระดบัความเหน็ด้วย 
 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

 

เฉยๆ เหน็ดว้ย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

21) ท่านเชื่อว่าตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่
ดแูลท่านจะ ตอบสนองต่อค ารอ้งขอของท่าน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์
ดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืท่าน 

     

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
4.(การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้) 

     

22) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตวัแทนของ
บริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะไม่เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัของท่านใหผู้อ้ื่นทราบ 

     

23) ท่านสามารถเชื่อมัน่ได้ว่าตัวแทนของ
บริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะดูแลเอกสาร
ส าคัญของท่านเป็นอย่างดี (ส าเนาบัตร
ประชน),(ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร) 

     

24) ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
ไม่มีการสื่อสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ระหว่างท่านกบัตวัแทน 

     

25) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีดู่แลท่านมี
ความรู้ที่จะตอบค าถามของท่านได้ ในเรื่อง
ของแบบประกันที่ท่านเลือกว่ ามีความ
คุม้ครองอย่างไรบา้ง 

     

ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ 
5.(ความเอาใจใสต่่อลกูคา้) 

     

26) ตวัแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่าน
ให้ความสนใจกับลูกค้าทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกนั 

     

27) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
ท าให้ท่านรู้สึกได้ว่าท่านได้รับการบริการ
อย่างเป็นพเิศษ 
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ชุดค าถาม 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ดว้ยอย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็ดว้ย เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

28)  เมื่ อท่ านสนใจแบบประกันแบบใด
ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยที่ดูแลท่านจะ
น าเสนอแบบประกนัที่ท่านต้องการให้ท่าน
ทราบและเขา้ใจในรายละเอยีด 

     

29) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยที่ดูแลท่าน
ได้แจ้งขอ้มูลข่าวสารในสทิธิพเิศษที่ท่านจะ
ไดร้บัใหท้่านไดท้ราบอย่างต่อเนื่อง 

     

30) ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยได้แนะน า
แบบประกนัที่ออกมาใหม่ให้กับท่านทราบ
เป็นระยะ 

     

ปัจจยัด้านความภกัดี      

31) ท่านมคีวามรู้สกึภูมใิจที่ท่านเลอืกซื้อ
ประกนัชวีติกบับรษิทัเมอืงไทย 

     

32) ท่านมีความรู้สึกภูมิใจที่ท่านเลือกซื้อ
ประกนัชวีติกบัตวัแทนทีด่แูลท่านอยู่ 

     

33) ถึงแม้จะมีข่าวในแง่ลบของบริษัท
เมืองไทยออกมา ท่านก็ยังมีความเชื่อมัน่
บรษิทัเหมอืนเดมิ 

     

34) ถา้มโีอกาสท่านจะบอกต่อใหค้รอบครวั 
ญาต ิเพื่อนสนิท รวมถงึคนทีรู่จ้กั ท าประกนั
ชวีติกบัตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทย ซึง่เป็น
ตวัแทนทีด่แูลท่าน 

     

35) ถา้ตวัแทนของบรษิทัเมอืงไทยทีด่แูล
ท่านน าเสนอแบบประกนัอื่นเพิม่เตมิใหก้บั
ท่าน ท่านจะตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
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มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation 1 .844 .776 .469 .528 .538 .420 .220 .457 .200 .333 .480 .541 .496 .479 .465 .464 .415 .239 .447 .323 .502 .482 .553 .516 .493 .530 .452 .400 .327 .349 .532 .163 .488 .476

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .021 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation
1 1.000 .726 .501 .544 .564 .354 .212 .453 .241 .364 .474 .517 .494 .469 .466 .421 .367 .218 .454 .331 .484 .458 .557 .548 .477 .523 .471 .457 .391 .412 .570 .193 .510 .509

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

1 .726 1.000 .472 .504 .587 .395 .351 .512 .224 .344 .526 .573 .578 .559 .527 .510 .425 .353 .500 .318 .448 .446 .625 .611 .512 .547 .488 .422 .332 .381 .625 .064 .570 .511

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .368 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .501 .472 1.000 .692 .635 .275 .251 .351 .219 .319 .452 .429 .494 .460 .379 .341 .239 .242 .312 .277 .420 .491 .517 .527 .439 .491 .541 .397 .353 .396 .505 .174 .471 .419

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 1 .544 .504 .692 1.000 .762 .348 .237 .394 .192 .335 .407 .445 .463 .452 .398 .401 .296 .261 .395 .341 .504 .542 .463 .459 .507 .497 .477 .394 .427 .404 .477 .273 .456 .416

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงค่าทางสถิติ 

ตาราง Correlation 
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation

1 .564 .587 .635 .762 1.000 .357 .305 .431 .173 .357 .472 .501 .534 .544 .485 .455 .358 .306 .455 .349 .495 .526 .493 .527 .581 .537 .512 .458 .446 .393 .594 .277 .555 .500

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .354 .395 .275 .348 .357 1.000 .242 .472 .082 .430 .523 .525 .519 .490 .522 .768 .833 .245 .493 .410 .492 .454 .480 .478 .503 .565 .507 .345 .329 .344 .502 .235 .474 .447

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .249 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .212 .351 .251 .237 .305 .242 1.000 .456 .194 .114 .285 .301 .347 .311 .355 .254 .269 .885 .421 .224 .245 .269 .414 .393 .282 .343 .386 .438 .341 .343 .405 -.066 .319 .315

Sig. (2-

tailed)
.002 .003 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .006 .107 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .355 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .453 .512 .351 .394 .431 .472 .456 1.000 .333 .414 .648 .636 .586 .605 .594 .429 .436 .452 .768 .393 .514 .508 .641 .666 .449 .563 .558 .512 .459 .302 .626 .127 .602 .574

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .073 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .241 .224 .219 .192 .173 .082 .194 .333 1.000 .329 .362 .330 .214 .237 .231 .229 .170 .258 .249 .227 .293 .350 .248 .297 .305 .330 .317 .336 .247 .258 .332 .211 .318 .291

Sig. (2-

tailed)
.005 .001 .001 .002 .007 .014 .249 .006 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .001 .001 .016 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข
มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation 0 .364 .344 .319 .335 .357 .430 .114 .414 .329 1.000 .540 .448 .353 .418 .448 .488 .434 .189 .448 .820 .474 .494 .426 .420 .472 .436 .403 .262 .258 .353 .420 .325 .421 .449

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .107 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .474 .526 .452 .407 .472 .523 .285 .648 .362 .540 1.000 .792 .653 .697 .653 .567 .522 .340 .669 .358 .583 .599 .721 .743 .584 .674 .701 .471 .419 .382 .728 .194 .701 .677

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation
1 .517 .573 .429 .445 .501 .525 .301 .636 .330 .448 .792 1.000 .672 .683 .610 .548 .489 .344 .674 .380 .636 .639 .691 .686 .577 .639 .625 .512 .496 .344 .719 .307 .703 .614

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .494 .578 .494 .463 .534 .519 .347 .586 .214 .353 .653 .672 1.000 .859 .694 .587 .552 .342 .627 .391 .561 .580 .779 .791 .636 .722 .703 .521 .464 .392 .801 .162 .762 .697

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .022 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .469 .559 .460 .452 .544 .490 .311 .605 .237 .418 .697 .683 .859 1.000 .732 .555 .498 .313 .628 .366 .572 .584 .769 .794 .646 .707 .664 .522 .471 .347 .759 .231 .756 .706

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการมกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation 0 .466 .527 .379 .398 .485 .522 .355 .594 .231 .448 .653 .610 .694 .732 1.000 .554 .530 .376 .627 .409 .587 .593 .670 .674 .610 .670 .595 .544 .518 .362 .693 .202 .703 .657

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation
0 .421 .510 .341 .401 .455 .768 .254 .429 .229 .488 .567 .548 .587 .555 .554 1.000 .865 .322 .482 .528 .556 .540 .570 .532 .605 .620 .587 .404 .361 .336 .555 .232 .519 .499

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .367 .425 .239 .296 .358 .833 .269 .436 .170 .434 .522 .489 .552 .498 .530 .865 1.000 .347 .529 .476 .513 .482 .498 .503 .540 .563 .536 .365 .370 .343 .535 .184 .479 .445

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .218 .353 .242 .261 .306 .245 .885 .452 .258 .189 .340 .344 .342 .313 .376 .322 .347 1.000 .468 .282 .299 .310 .408 .392 .304 .344 .397 .422 .378 .351 .438 -.055 .340 .298

Sig. (2-

tailed)
.001 .002 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .441 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

0 .454 .500 .312 .395 .455 .493 .421 .768 .249 .448 .669 .674 .627 .628 .627 .482 .529 .468 1.000 .471 .549 .522 .652 .667 .551 .573 .679 .509 .479 .352 .697 .141 .644 .621

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .046 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใดมกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน
ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation

0 .331 .318 .277 .341 .349 .410 .224 .393 .227 .820 .358 .380 .391 .366 .409 .528 .476 .282 .471 1.000 .481 .513 .395 .390 .469 .424 .377 .287 .302 .312 .395 .277 .407 .397

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation

1 .484 .448 .420 .504 .495 .492 .245 .514 .293 .474 .583 .636 .561 .572 .587 .556 .513 .299 .549 .481 1.000 .919 .629 .624 .654 .666 .637 .572 .541 .362 .606 .333 .630 .585

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .458 .446 .491 .542 .526 .454 .269 .508 .350 .494 .599 .639 .580 .584 .593 .540 .482 .310 .522 .513 .919 1.000 .640 .656 .656 .684 .641 .530 .500 .379 .611 .305 .670 .611

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 1 .557 .625 .517 .463 .493 .480 .414 .641 .248 .426 .721 .691 .779 .769 .670 .570 .498 .408 .652 .395 .629 .640 1.000 .892 .667 .764 .731 .622 .514 .454 .789 .125 .748 .732

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .078 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 1 .548 .611 .527 .459 .527 .478 .393 .666 .297 .420 .743 .686 .791 .794 .674 .532 .503 .392 .667 .390 .624 .656 .892 1.000 .663 .748 .757 .615 .524 .437 .824 .129 .770 .731

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .069 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation 0 .477 .512 .439 .507 .581 .503 .282 .449 .305 .472 .584 .577 .636 .646 .610 .605 .540 .304 .551 .469 .654 .656 .667 .663 1.000 .742 .678 .559 .479 .450 .700 .292 .678 .607

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 1 .523 .547 .491 .497 .537 .565 .343 .563 .330 .436 .674 .639 .722 .707 .670 .620 .563 .344 .573 .424 .666 .684 .764 .748 .742 1.000 .728 .661 .559 .454 .744 .178 .741 .710

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .471 .488 .541 .477 .512 .507 .386 .558 .317 .403 .701 .625 .703 .664 .595 .587 .536 .397 .679 .377 .637 .641 .731 .757 .678 .728 1.000 .665 .583 .464 .774 .172 .756 .710

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .015 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .457 .422 .397 .394 .458 .345 .438 .512 .336 .262 .471 .512 .521 .522 .544 .404 .365 .422 .509 .287 .572 .530 .622 .615 .559 .661 .665 1.000 .756 .443 .654 .167 .614 .584

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .391 .332 .353 .427 .446 .329 .341 .459 .247 .258 .419 .496 .464 .471 .518 .361 .370 .378 .479 .302 .541 .500 .514 .524 .479 .559 .583 .756 1.000 .433 .591 .225 .599 .561

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่องไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ
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ตาราง Correlation (ต่อ) 

 

มคีวามสภุาพ

เรยีบรอ้ย

มบีคุคลกิที่

น่าเชือ่ถอื

มกีารท างาน

อยา่งเป็นมอื

อาชพี

มเีอกสาร

น าเสนอแบบ

ประกันทีช่ว่ย

ใหท้า่นเขา้ใจ

แบบประกัน

ไดง้า่ยขึน้

มอีุปกรณ์ที่

ทันสมัยใน

การค านวน

เบีย้ประกันที่

ชว่ยอ านวย

ความสะดวก

ในการ

น าเสนอแบบ

ประกัน

แสดง

ใบอนุญาต

ประกอบการ

เป็นตัวแทน

เวลาเขา้พบ

ทา่น

มปัีญหาเรือ่ง

การเคลม

ประกัน 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไม่ไดรั้บใบ

ลดหยอ่นภาษี

 สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไมไดรั้บใบ

ช าระเบีย้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ไดรั้บเช็คเงนิ

คนืชา้ 

สามารถเชือ่

ใจ ไวว้างใจ

ไดว้า่จะไดรั้บ

การแกไ้ข

ปัญหา

มปัีญหาเรือ่ง

ขอ้ความ

กรมธรรมไ์ม่

ถกู สามารถ

เชือ่ใจ 

ไวว้างใจไดว้า่

จะไดรั้บการ

แกไ้ขปัญหา

มกีารบรกิารที่

ถกูตอ้ง ใน

เรือ่งของการ

น าเสนอแบบ

ประกันทีต่รง

ตามเงือ่นไข

ตามทีท่า่น

ตอ้งการ

ทา่นสามารถ

เชือ่ใจและไว ้

วางไดว้า่

ตัวแทนที่

ดแูลทา่นมี

ความซือ่สัตย์

ด าเนนิเรือ่งที่

รับปากไวโ้ดย

ไม่ตอ้งทวง

ถาม

ท าตามในสิง่

ทีส่ัญญาไว ้

กับทา่นใน

เรือ่งของเวลา

ในการนัดพบ

แจง้ใหล้กูคา้

ทราบวา่จะ

ไดรั้บบรกิาร

ในการเก็บ

เบีย้ประกันใน

ครัง้ตอ่ไป

เมือ่ใด

มกีารบรกิาร

ทีทั่นตอ่เวลา

ในเรือ่งของ

การให ้

ค าแนะน า

เมือ่ทา่น

ตอ้งการเค

ลมประกัน

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่น

เรือ่งเคลม

ประกันดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ลดหยอ่น

ภาษีดว้ยความ

เต็มใจทีจ่ะ

ชว่ยเหลอืทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

ตดิตามใบ

ช าระเบีย้ดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ตอบสนอง

ตอ่ค ารอ้งขอ

ของทา่นเรือ่ง

การเปลีย่น

เงือ่นไขดว้ย

ความเต็มใจที่

จะชว่ยเหลอื

ทา่น

ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลสว่นตัว

ของทา่นให ้

ผูอ้ ืน่ทราบ

ดแูลเอกสาร

ส าคัญของ

ทา่นเป็น

อยา่งด ี

(ส าเนาบัตร

ประชน),

(ส าเนาหนา้

สมุดธนาคาร)

ไม่มกีาร

สือ่สารทีท่ า

ใหเ้กดิความ

เขา้ใจผดิ

มคีวามรูท้ีจ่ะ

ตอบค าถาม

ของทา่นได ้

ใหค้วาม

สนใจกับ

ลกูคา้ทกุราย

อยา่งเทา่

เทยีมกัน

ท าใหท้า่น

รูส้กึไดว้า่

ทา่นไดรั้บ

การบรกิาร

อยา่งเป็นพเิศษ

เมือ่ทา่น

สนใจแบบ

ประกันแบบ

ใด จะ

น าเสนอแบบ

ประกันทีท่า่น

ตอ้งการ

ไดแ้จง้ขอ้มูล

ขา่วสารใน

สทิธพิเิศษที่

ทา่นจะไดรั้บ

ใหท้า่นได ้

ทราบอยา่ง

ตอ่เนื่อง

ไดแ้นะน า

แบบประกันที่

ออกมาใหม่

ใหก้ับทา่น

ทราบเป็นระยะ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทย

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่

ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

เลอืกซือ้

Pearson 

Correlation 0 .412 .381 .396 .404 .393 .344 .343 .302 .258 .353 .382 .344 .392 .347 .362 .336 .343 .351 .352 .312 .362 .379 .454 .437 .450 .454 .464 .443 .433 1.000 .555 .177 .458 .462

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 1 .570 .625 .505 .477 .594 .502 .405 .626 .332 .420 .728 .719 .801 .759 .693 .555 .535 .438 .697 .395 .606 .611 .789 .824 .700 .744 .774 .654 .591 .555 1.000 .172 .850 .769

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .015 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .193 .064 .174 .273 .277 .235 -.066 .127 .211 .325 .194 .307 .162 .231 .202 .232 .184 -.055 .141 .277 .333 .305 .125 .129 .292 .178 .172 .167 .225 .177 .172 1.000 .276 .257

Sig. (2-

tailed)
.021 .006 .368 .014 .000 .000 .001 .355 .073 .003 .000 .006 .000 .022 .001 .004 .001 .009 .441 .046 .000 .000 .000 .078 .069 .000 .012 .015 .018 .001 .012 .015 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .510 .570 .471 .456 .555 .474 .319 .602 .318 .421 .701 .703 .762 .756 .703 .519 .479 .340 .644 .407 .630 .670 .748 .770 .678 .741 .756 .614 .599 .458 .850 .276 1.000 .826

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Pearson 

Correlation 0 .509 .511 .419 .416 .500 .447 .315 .574 .291 .449 .677 .614 .697 .706 .657 .499 .445 .298 .621 .397 .585 .611 .732 .731 .607 .710 .710 .584 .561 .462 .769 .257 .826 1.000

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ถา้ตัวแทน

น าเสนอแบบ

ประกันอืน่

เพิม่เตมิ

ใหก้ับทา่น 

ทา่นจะ

ตัดสนิใจ

ทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับบรษัิท

เมอืงไทยทา่นมี

ความรูส้กึ

ภมูใิจทีท่า่น

เลอืกซือ้

ประกันชวีติ

กับตัวแทนที่

ดแูลทา่นอยู่ถงึแมจ้ะมขีา่ว

ในแงล่บของ

บรษัิท ทา่นก็

ยงัมคีวาม

เชือ่มั่นบรษัิท

เหมอืนเดมิ

ถา้มโีอกาส

ทา่นจะบอก

ตอ่ใหก้ับ

ผูอ้ ืน่ท า

ประกันกับ

ตัวแทนทา่นนี้
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ตาราง Agglomeration Schedule 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 167 198 0.000 0 0 38 
2 181 192 0.000 0 0 152 
3 182 188 0.000 0 0 129 
4 129 165 0.000 0 0 48 
5 122 164 0.000 0 0 170 
6 125 163 0.000 0 0 81 
7 123 162 0.000 0 0 22 
8 151 160 0.000 0 0 11 
9 112 159 0.000 0 0 12 
10 113 158 0.000 0 0 15 
11 1 151 0.000 0 8 196 
12 48 112 0.000 0 9 185 
13 131 153 .777 0 0 24 
14 138 199 1.962 0 0 154 
15 113 114 3.449 10 0 175 
16 77 197 4.963 0 0 114 
17 180 193 6.486 0 0 169 
18 76 80 8.244 0 0 25 
19 171 195 10.278 0 0 28 
20 117 169 12.389 0 0 49 
21 101 115 14.667 0 0 116 
22 14 123 16.993 0 7 59 
23 62 135 19.691 0 0 40 
24 131 134 22.425 13 0 32 
25 68 76 25.525 0 18 73 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
26 104 172 28.874 0 0 68 
27 58 103 32.328 0 0 59 
28 171 186 35.905 19 0 123 
29 143 145 39.529 0 0 34 
30 17 190 43.493 0 0 42 
31 85 174 47.787 0 0 52 
32 131 136 52.179 24 0 50 
33 109 196 56.969 0 0 104 
34 81 143 61.803 0 29 69 
35 13 25 66.661 0 0 66 
36 95 118 71.678 0 0 100 
37 156 157 76.701 0 0 92 
38 142 167 81.799 0 1 150 
39 96 128 86.898 0 0 66 
40 62 71 92.094 23 0 60 
41 173 185 97.323 0 0 58 
42 17 22 102.686 30 0 65 
43 70 191 108.309 0 0 100 
44 53 89 113.935 0 0 74 
45 119 133 119.588 0 0 105 
46 56 67 125.349 0 0 67 
47 27 132 131.186 0 0 61 
48 30 129 137.196 0 4 64 
49 111 117 143.278 0 20 84 
50 131 175 149.644 32 0 106 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
51 88 105 156.022 0 0 93 
52 85 141 162.481 31 0 71 
53 21 170 169.005 0 0 79 
54 75 139 175.594 0 0 91 
55 7 16 182.221 0 0 103 
56 93 130 189.218 0 0 107 
57 45 91 196.292 0 0 65 
58 173 176 203.377 41 0 99 
59 14 58 210.571 22 27 118 
60 62 97 217.834 40 0 90 
61 20 27 225.098 0 47 103 
62 92 187 232.383 0 0 89 
63 43 150 239.736 0 0 98 
64 30 155 247.121 48 0 87 
65 17 45 254.512 42 57 104 
66 13 96 261.923 35 39 117 
67 38 56 269.555 0 46 101 
68 18 104 277.316 0 26 117 
69 81 154 285.140 34 0 127 
70 184 200 292.969 0 0 106 
71 36 85 300.818 0 52 95 
72 40 42 308.757 0 0 144 
73 50 68 316.717 0 25 130 
74 32 53 324.718 0 44 95 
75 19 148 332.859 0 0 109 

 

 
 

 

 



289
 

289 
 

 

ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
76 78 98 341.017 0 0 138 
77 28 107 349.224 0 0 113 
78 63 74 357.481 0 0 105 
79 21 86 365.772 53 0 120 
80 10 90 374.077 0 0 121 
81 33 125 382.508 0 6 111 
82 66 69 390.946 0 0 85 
83 23 61 399.578 0 0 132 
84 110 111 408.215 0 49 102 
85 66 73 416.948 82 0 140 
86 51 52 425.685 0 0 124 
87 9 30 434.563 0 64 120 
88 15 44 443.965 0 0 149 
89 87 92 453.988 0 62 115 
90 62 149 464.048 60 0 159 
91 75 79 474.266 54 0 127 
92 11 156 484.546 0 37 155 
93 88 108 494.839 51 0 135 
94 54 126 505.294 0 0 113 
95 32 36 515.851 74 71 138 
96 4 12 526.447 0 0 122 
97 46 146 537.215 0 0 133 
98 43 178 548.035 63 0 151 
99 144 173 558.923 0 58 125 
100 70 95 570.049 43 36 125 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
101 38 102 581.284 67 0 158 
102 110 168 592.927 84 0 150 
103 7 20 604.656 55 61 118 
104 17 109 616.388 65 33 137 
105 63 119 628.256 78 45 130 
106 131 184 640.345 50 70 140 
107 47 93 652.494 0 56 126 
108 161 179 664.672 0 0 166 
109 19 72 676.932 75 0 119 
110 8 39 689.332 0 0 139 
111 33 41 701.736 81 0 194 
112 26 106 714.179 0 0 160 
113 28 54 726.647 77 94 145 
114 77 137 739.513 16 0 148 
115 87 99 752.729 89 0 153 
116 101 121 765.995 21 0 157 
117 13 18 779.313 66 68 149 
118 7 14 792.761 103 59 174 
119 19 65 806.221 109 0 172 
120 9 21 819.688 87 79 173 
121 10 29 833.253 80 0 159 
122 4 31 847.043 96 0 137 
123 171 183 861.038 28 0 139 
124 51 100 875.083 86 0 168 
125 70 144 889.298 100 99 141 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
126 47 64 903.760 107 0 142 
127 75 81 918.577 91 69 176 
128 124 194 933.430 0 0 152 
129 147 182 948.291 0 3 161 
130 50 63 963.445 73 105 151 
131 6 82 978.825 0 0 141 
132 23 57 994.218 83 0 164 
133 46 83 1009.736 97 0 143 
134 34 166 1025.891 0 0 146 
135 88 127 1042.104 93 0 183 
136 49 177 1058.615 0 0 153 
137 4 17 1075.150 122 104 165 
138 32 78 1092.124 95 76 167 
139 8 171 1109.247 110 123 167 
140 66 131 1126.457 85 106 158 
141 6 70 1144.258 131 125 193 
142 47 152 1162.516 126 0 166 
143 46 94 1181.015 133 0 156 
144 40 189 1200.226 72 0 162 
145 28 120 1219.562 113 0 180 
146 34 37 1238.958 134 0 163 
147 2 35 1258.443 0 0 157 
148 24 77 1278.008 0 114 171 
149 13 15 1297.998 117 88 162 
150 110 142 1318.488 102 38 179 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

ขัน้ตอน 
Cluster รวม ค่า

สมัประสทิธิ ์

ขัน้ตอนแรกทีป่รากฏบน 
Cluster ขัน้ตอน

ต่อไป Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
151 43 50 1339.371 98 130 155 
152 124 181 1361.066 128 2 170 
153 49 87 1382.846 136 115 184 
154 116 138 1405.270 0 14 175 
155 11 43 1427.735 92 151 176 
156 3 46 1451.073 0 143 171 
157 2 101 1474.990 147 116 164 
158 38 66 1498.989 101 140 169 
159 10 62 1523.216 121 90 172 
160 26 84 1547.495 112 0 177 
161 55 147 1574.099 0 129 187 
162 13 40 1601.579 149 144 174 
163 34 60 1629.205 146 0 182 
164 2 23 1656.991 157 132 191 
165 4 5 1684.862 137 0 181 
166 47 161 1713.084 142 108 187 
167 8 32 1742.207 139 138 178 
168 51 59 1771.867 124 0 177 
169 38 180 1801.807 158 17 182 
170 122 124 1833.620 5 152 178 
171 3 24 1866.742 156 148 183 
172 10 19 1901.447 159 119 180 
173 9 140 1936.506 120 0 181 
174 7 13 1971.578 118 162 186 
175 113 116 2007.708 15 154 189 
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ตาราง Agglomeration Schedule (ต่อ) 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
176 11 75 2044.980 155 127 179 
177 26 51 2084.661 160 168 184 
178 8 122 2125.525 167 170 190 
179 11 110 2169.496 176 150 188 
180 10 28 2214.517 172 145 185 
181 4 9 2262.436 165 173 188 
182 34 38 2311.831 163 169 186 
183 3 88 2361.278 171 135 193 
184 26 49 2415.104 177 153 192 
185 10 48 2478.632 180 12 191 
186 7 34 2546.962 174 182 190 
187 47 55 2619.199 166 161 192 
188 4 11 2693.182 181 179 189 
189 4 113 2774.594 188 175 197 
190 7 8 2861.631 186 178 195 
191 2 10 2953.283 164 185 195 
192 26 47 3047.710 184 187 194 
193 3 6 3142.777 183 141 196 
194 26 33 3240.836 192 111 198 
195 2 7 3406.268 191 190 197 
196 1 3 3592.821 11 193 199 
197 2 4 3937.107 195 189 198 
198 2 26 4607.262 197 194 199 
199 1 2 6965.000 196 198 0 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของสถานภาพค าถามข้อ2 :Bio) 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
สถานภาพ โสด ผลรวม 11 17 32 60 

% ภายใน 18.3% 28.3% 53.3% 100.0% 

สมรส ผลรวม 15 33 92 140 

% ภายใน 10.7% 23.6% 65.7% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของระดบัการศึกษาค าถามข้อ4 :Bio) 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ระดบั
การศกึษา 

ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ี

ผลรวม 13 23 80 116 
% ภายใน 11.2% 19.8% 69.0% 100.0% 

ปรญิญาตร ี ผลรวม 12 24 42 78 

% ภายใน 15.4% 30.8% 53.8% 100.0% 

สงูกว่า
ปรญิญาตร ี

ผลรวม 1 3 2 6 

% ภายใน 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของอายคุ าถามข้อ5 :Bio) 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
อายุ ไมเ่กนิ 30 

ปี 
ผลรวม 5 7 15 27 

% ภายใน 18.5% 25.9% 55.6% 100.0% 

30-35 ปี ผลรวม 6 7 22 35 

% ภายใน 17.1% 20.0% 62.9% 100.0% 
36-40 ปี ผลรวม 5 10 15 30 

% ภายใน 16.7% 33.3% 50.0% 100.0% 

41-45 ปี ผลรวม 3 8 9 20 
% ภายใน 15.0% 40.0% 45.0% 100.0% 

46-50 ปี ผลรวม 4 13 27 44 
% ภายใน 9.1% 29.5% 61.4% 100.0% 

51-55 ปี ผลรวม 2 1 22 25 
% ภายใน 8.0% 4.0% 88.0% 100.0% 

60 ปีขึน้ไป ผลรวม 1 4 14 19 
% ภายใน 5.3% 21.1% 73.7% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของรายได้ค าถามข้อ6 :Bio) 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
รายไดต่้อ
เดอืน 

ไมเ่กนิ 
10,000 
บาท 

ผลรวม 1 6 15 22 

% ภายใน 4.5% 27.3% 68.2% 100.0% 

10,001-
20,000 
บาท 

ผลรวม 11 19 51 81 

% ภายใน 13.6% 23.5% 63.0% 100.0% 

20,001-
30,000 
บาท 

ผลรวม 10 11 35 56 

% ภายใน 17.9% 19.6% 62.5% 100.0% 

30,001-
40,000 
บาท 

ผลรวม 0 6 6 12 
% ภายใน 

0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

ตัง้แต่ 
40,001 
บาท ขึน้ไป 

ผลรวม 4 8 17 29 
% ภายใน 

13.8% 27.6% 58.6% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของค าถามScreening Question ข้อ1 :Oth) 
 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
คุณซือ้
ประกนัชวีติ
กบับรษิทั
เมอืงไทย
ประกนัชวีติ 
จ ากดั 
(มหาชน) 
สาขา
สมทุรสาคร 
หรอืไม่ 

ใช่ ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 

13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 

13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงความแตกต่างของค าถามScreening Question ข้อ2 :Oth) 
 

  

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
คุณซือ้
ประกนัชวีติ
ผ่าน
ช่องทาง
ตวัแทน
หรอืไม่ 

ใช่ ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 

13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 

13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลกูค้า ลูกค้าเลือกซ้ือกบั
บริษทัใด ค าถามข้อ3 :Oth) 

 

  

การทดสอบความแตกต่าง
แต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 
1 2 3 

กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
ซือ้กบั
บรษิทัใด 

เอ.ไอ.เอ ผลรวม 1 1 4 6 

% ภายใน 16.7% 16.7% 66.7% 100.0% 
เมอืงไทย ผลรวม 24 48 114 186 

% ภายใน 12.9% 25.8% 61.3% 100.0% 

ไทย
ประกนั 

ผลรวม 0 0 2 2 

% ภายใน 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
ไทย
พาณชิย ์

ผลรวม 0 0 2 2 
% ภายใน 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

ไทยสมุทร ผลรวม 0 0 1 1 
% ภายใน 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

อื่นๆโปรด
ระบุ กสกิร 

ผลรวม 0 1 1 2 
% ภายใน 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

อื่นๆโปรด
ระบุ FWD 

ผลรวม 1 0 0 1 
% ภายใน 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดกบัลูกค้า ลูกค้าเลือกซ้ือผ่าน
ช่องทางใด ค าถามข้อ4 :Oth) 

 

 

การทดสอบความแตกต่าง
แต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน ท่าน
ซือ้ผ่าน
ช่องทางใด 

ตวัแทน ผลรวม 26 49 120 195 

% ภายใน 13.3% 25.1% 61.5% 100.0% 

ธนาคาร ผลรวม 0 1 3 4 
% ภายใน 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

บรษิทั
ประกนั 

ผลรวม 0 0 1 1 

% ภายใน 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดกบัลูกค้า ลูกค้า
เลือกซ้ือแบบใด ค าถามข้อ5 :Oth) 

 

 

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

กรมธรรมท์ี่
ใหค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่านเป็น
แบบประกนั
ใด 

ออมทรพัย ์ ผลรวม 19 33 71 123 

% ภายใน 15.4% 26.8% 57.7% 100.0% 

ตลอดชพี ผลรวม 7 12 43 62 
% ภายใน 11.3% 19.4% 69.4% 100.0% 

บ านาญ ผลรวม 0 5 10 15 

% ภายใน 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 
Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดกบัลูกค้า ลูกค้า
ในระยะเวลาในการช าระเบีย้ก่ีปี ค าถามข้อ6 :Oth) 
 

 

การทดสอบความแตกต่าง
แต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

กรมธรรม์
ทีใ่ห้
ความ
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่านใช้
ระยะเวลา
ในการ
ช าระเบีย้
กีปี่ 

1-5 ปี ผลรวม 1 2 7 10 

% 
ภายใน 

10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 

6-10 ปี ผลรวม 4 7 8 19 

% 
ภายใน 

21.1% 36.8% 42.1% 100.0% 

11-15 ปี ผลรวม 4 9 14 27 

% 
ภายใน 

14.8% 33.3% 51.9% 100.0% 

20 ปีขึน้
ไป 

ผลรวม 17 32 95 144 
% 

ภายใน 
11.8% 22.2% 66.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% 

ภายใน 
13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดกบัลูกค้า ลูกค้า
มีทุนประกนัจ านวนเท่าใด ค าถามข้อ7 :Oth) 

 

การทดสอบความ
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
กรมธรรม์
ทีใ่หค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน มี
ทุน
ประกนั
จ านวน
เท่าใด 

น้อยกว่า 
100,000 
บาท 

ผลรวม 1 8 24 33 

% ภายใน 3.0% 24.2% 72.7% 100.0% 

200,000 - 
500,000 
บาท 

ผลรวม 18 29 78 125 
% ภายใน 14.4% 23.2% 62.4% 100.0% 

500,000-
1,000,000 

บาท 

ผลรวม 6 6 17 29 

% ภายใน 20.7% 20.7% 58.6% 100.0% 
1,000,000 
บาท ขึน้ไป 

ผลรวม 1 7 5 13 
% ภายใน 7.7% 53.8% 38.5% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงระยะเวลาในการช าระเบี้ย กรมธรรมท่ี์ให้ความ
คุ้มครองสงูสดุกบัลกูค้า ค าถามข้อ8 :Oth) 

 

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ระยะเวลา
ในการ
ช าระเบีย้ 
กรมธรรม์
ทีใ่หค้วาม
คุม้ครอง
สงูสุดแก่
ท่าน 

ราย
เดอืน 

ผลรวม 0 9 21 30 

% 
ภายใน 

0.0% 30.0% 70.0% 100.0% 

ราย 3 
เดอืน 

ผลรวม 4 4 22 30 
% 

ภายใน 
13.3% 13.3% 73.3% 100.0% 

ราย 6 
เดอืน 

ผลรวม 2 6 16 24 

% 
ภายใน 

8.3% 25.0% 66.7% 100.0% 

รายปี ผลรวม 20 31 65 116 
% 

ภายใน 
17.2% 26.7% 56.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% 

ภายใน 
13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าลูกค้าเลือก
ซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม-อบุติัเหต ุค าถามข้อ9.1 :Oth) 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

ท่านเลือก
ซ้ือสัญญา
เพิ่มเติม 
(ประกนั
อุบติัเหตุ) 

ไม่เลือก ผลรวม 16 39 99 154 

% ภายใน 10.4% 25.3% 64.3% 100.0% 

เลือก ผลรวม 10 11 25 46 

% ภายใน 21.7% 23.9% 54.3% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรม์ท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าลูกค้าเลือกซ้ือ

สญัญาเพ่ิมเติม-ประกนัสขุภาพ ค าถามข้อ9.2 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 
1 2 3 

ท่านเลอืก
ซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ 
(ประกนั
สุขภาพ) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 12 22 70 104 

% ภายใน 11.5% 21.2% 67.3% 100.0% 
เลอืก ผลรวม 14 28 54 96 

% ภายใน 14.6% 29.2% 56.3% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรม์ท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าลูกค้าเลือกซ้ือ

สญัญาเพ่ิมเติม-ชดเชยรายได้ ค าถามข้อ9.3 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 
1 2 3 

ท่านเลอืก
ซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ 
(ชดเชย
รายได)้ 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 18 31 87 136 

% ภายใน 13.2% 22.8% 64.0% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 8 19 37 64 

% ภายใน 
12.5% 29.7% 57.8% 100.0% 

Total ผลรวม 
26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรม์ท่ีให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าลูกค้าเลือกซ้ือ

สญัญาเพ่ิมเติม-ทุพพลภาพ ค าถามข้อ9.5 :Oth) 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

ท่านเลอืก
ซือ้สญัญา
เพิม่เตมิ 
(ทุพพล
ภาพ) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 17 24 77 118 

% ภายใน 14.4% 20.3% 65.3% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 9 26 47 82 

% ภายใน 11.0% 31.7% 57.3% 100.0% 

Total ผลรวม 
26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ลูกค้าลูกค้าไม่ได้เลือกซ้ือ

สญัญาเพ่ิมเติม ค าถามข้อ9.6 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 
1 2 3 

ท่านไมไ่ด้
เลอืกซือ้
สญัญา
เพิม่เตมิ 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 18 37 71 126 

% ภายใน 14.3% 29.4% 56.3% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 8 13 53 74 

% ภายใน 
10.8% 17.6% 71.6% 100.0% 

Total ผลรวม 
26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงสาเหตหุลกัท่ีท าให้ลูกค้าเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทย

เป็นเพราะอะไร ค าถามข้อ10 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

สาเหตุ
หลกัท่ี
ท าให้
ท่าน
เลือกซ้ือ
ประกนั
ชีวติกบั
บริษทั
เมืองไทย
เป็น
เพราะ
อะไร 

รู้จกัเป็น
การ
ส่วนตวักบั
ตวัแทน 

ผลรวม 13 9 39 61 

% ภายใน 
21.3% 14.8% 63.9% 100.0% 

บริษทัมี
ความ
น่าเช่ือถือ 

ผลรวม 7 20 44 71 

% ภายใน 
9.9% 28.2% 62.0% 100.0% 

แบบ
ประกนั
น่าสนใจ 

ผลรวม 6 21 37 64 

% ภายใน 9.4% 32.8% 57.8% 100.0% 

อ่ืนๆโปรด
ระบุ เป็น
ลูกคา้
ประจ า 

ผลรวม 0 0 4 4 
% ภายใน 

      0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงข้อเสนอขายท่ีน่าสนใจท่ีสุดท่ีลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขาย

ของตวัแทน ค าถามข้อ12 :Oth) 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ขอ้เสนอ
ขายที่
น่าสนใจ
ทีสุ่ดที่
ท่าน
ไดร้บัจาก
การ
น าเสนอ
ขายของ
ตวัแทน 

ช าระเบีย้
น้อยรบั
ความ
คุม้ครอง
นาน 

ผลรวม 9 24 55 88 

% ภายใน 

10.2% 27.3% 62.5% 100.0% 

ช าระเบีย้สงู
ไดร้บัความ
คุม้ครองสงู 

ผลรวม 7 7 23 37 

% ภายใน 18.9% 18.9% 62.2% 100.0% 

ช าระเบีย้สงู
ไดร้บั
ผลตอบแทน
สงู-ประกนั
ระยะสัน้ 

ผลรวม 4 3 6 13 

% ภายใน 
30.8% 23.1% 46.2% 100.0% 

ซือ้ประกนั
ไดร้บับตัรส
ไมลค์ลบั
เพื่อสะสม
แตม้บรษิทั 

ผลรวม 2 5 7 14 
% ภายใน 

14.3% 35.7% 50.0% 100.0% 

อื่นๆโปรด
ระบุ ไม่ม ี

ผลรวม 4 11 33 48 
% ภายใน 8.3% 22.9% 68.8% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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  ตาราง Crosstab (แสดงระยะเวลาในการซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทน ค าถามข้อ14 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ท่านซือ้
ประกนัชวีติ
กบัตวัแทน
ของบรษิทั
เมอืงไทยที่
ดแูลท่านมา
เป็นระยะ
เวลานาน
เท่าใด 

1-5 ปี ผลรวม 12 20 42 74 

% ภายใน 16.2% 27.0% 56.8% 100.0% 
6-10 ปี ผลรวม 8 9 42 59 

% ภายใน 13.6% 15.3% 71.2% 100.0% 

11-15 ปี ผลรวม 5 10 19 34 

% ภายใน 14.7% 29.4% 55.9% 100.0% 
16-20 ปี ผลรวม 1 9 13 23 

% ภายใน 4.3% 39.1% 56.5% 100.0% 
20 ปีขึน้ไป ผลรวม 0 2 8 10 

% ภายใน 0.0% 20.0% 80.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 
% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเรื่องการแจ้งเค

ลม ค าถามข้อ15.1 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง 
(แจง้เคลม) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 18 30 96 144 

% ภายใน 12.5% 20.8% 66.7% 100.0% 
เลอืก ผลรวม 8 20 28 56 

 
% ภายใน 

 
14.3% 

 
35.7% 

 
50.0% 

 
100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ืองการช าระ

เบีย้ ค าถามข้อ15.3 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง (ช าระ
เบีย้) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 2 6 5 13 

% ภายใน 15.4% 46.2% 38.5% 100.0% 
เลอืก ผลรวม 24 44 119 187 

% ภายใน 
12.8% 23.5% 63.6% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ืองเชค็เงินคืน

ระหว่างทาง ค าถามข้อ15.4 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง (เชค็
เงนิคนื
ระหว่าง
ทาง) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 22 44 114 180 

% ภายใน 12.2% 24.4% 63.3% 100.0% 
เลอืก ผลรวม 4 6 10 20 

 
 

% ภายใน 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ือง

เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ค าถามข้อ15.5 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 
1 2 3 

ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง 
(เปลีย่นแปลง
ทีอ่ยู)่ 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 26 46 113 185 

% ภายใน 14.1% 24.9% 61.1% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 0 4 11 15 

% ภายใน 

0.0% 26.7% 73.3% 100.0% 

Total ผลรวม 
26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ือง

เปล่ียนแปลงผูร้บัผลประโยชน์ ค าถามข้อ15.6 :Oth) 

 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 
ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง 
(เปลีย่นแปลง
ทีผู่ร้บั
ผลประโยชน์) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 24 47 117 188 

% ภายใน 12.8% 25.0% 62.2% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 2 3 7 12 
% ภายใน 

16.7% 25.0% 58.3% 100.0% 

Total ผลรวม 26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Crosstab (แสดงการท่ีลูกค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูลในแต่ละปีในเร่ือง
เปล่ียนแปลงความคุ้มครอง ค าถามข้อ15.7 :Oth) 
 

  

การทดสอบความ 
แตกต่างแต่ละกลุ่ม 

ทัง้หมด 1 2 3 

ตดิต่อกบั
ตวัแทนที่
ดแูลท่านใน
แต่ละปี ใน
เรือ่ง 
(เปลีย่นแปลง
ความ
คุม้ครอง) 

ไมเ่ลอืก ผลรวม 23 43 117 183 

% ภายใน 12.6% 23.5% 63.9% 100.0% 

เลอืก ผลรวม 3 7 7 17 

% ภายใน 

17.6% 41.2% 41.2% 100.0% 

Total ผลรวม 
26 50 124 200 

% ภายใน 13.0% 25.0% 62.0% 100.0% 
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ตาราง Chi-Square Test 
 (แสดงความแตกต่างของเพศค าถามข้อ1 :Bio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

9.068a 2 .011 .010b .007 .013       

 9.243 2 .010 .010b .007 .013       

 9.031     .010b .007 .013       

 
6.560c 1 .010 .013b .010 .015 .007b .005 .009 

 200                 
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ตาราง Chi-Square Test 

 (แสดงความแตกต่างของสถานภาพค าถามข้อ2 :Bio)  

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั ไคส
แควร์
อตัราส่วน
ทดสอบโดย
เชงิเสน้ 

3.295a 2 .193 .200b .190 .211       

 3.203 2 .202 .226b .215 .237       

 3.361     .190b .180 .200       

 
3.278c 1 .070 .086b .078 .093 .045b .040 .050 

 200                 
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ตาราง Chi-Square Test 

 (แสดงความแตกต่างของอาชีพค าถามข้อ3 :Bio)  
 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

26.701a 16 .045 .046b .040 .051       

 30.945 16 .014 .018b .015 .021       

 22.682     .054b .048 .060       

 

.043c 1 .836 .848b .839 .857 .407b .395 .420 

 200                 
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ตาราง Chi-Square Test 
 (แสดงความแตกต่างของอาชีพค าถามข้อ3 :Bio)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
 ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบโดย
เชงิเสน้ 

7.009a 4 .135 .131b .123 .140       

 
6.852 4 .144 .170b .160 .180       

 7.440     .085b .078 .093       

 
4.646c 1 .031 .031b .026 .035 .019b .015 .022 

 200                 
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ตาราง Chi-Square Test 
 (แสดงความแตกต่างของระดบัการศึกษาค าถามข้อ4 :Bio)  

 

  มลูคา่ 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิเสน้ 

16.185a 12 .183 .180b .170 .190       

 18.327 12 .106 .141b .132 .150       

 16.974     .130b .121 .139       

 
5.389c 1 .020 .020b .017 .024 .011b .008 .014 

 200                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325
 

325 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
 (แสดงความแตกต่างของอายคุ าถามข้อ5 :Bio)  

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

8.146a 8 .419 .423b .411 .436       

 9.391 8 .310 .367b .355 .380       

 

7.249     .499b .486 .512       

 

.567c 1 .451 .455b .442 .468 .234b .223 .245 

 

200                 
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326 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
 (แสดงความแตกต่างของค าถามScreening Question ข้อ1 :Oth) 

 

  มลูค่า 
เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราสว่น
ทดสอบ
โดยเชงิเสน้ 

a. 

 200 

 
 
 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงความแตกต่างของค าถามScreening Question ข้อ2 :Oth) 

 

  มลูค่า 
เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราสว่น
ทดสอบ
โดยเชงิเสน้ 

a. 

 200 

 

 

 

 
 
 



327
 

327 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  

ลกูค้าเลือกซ้ือกบับริษทัใด ค าถามข้อ3 :Oth) 
 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 
99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 
ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิเสน้ 

10.878a 12 .539 .536b .523 .549       

 10.148 12 .603 .740b .728 .751       

 

8.786     .779b .768 .789       

 
.195c 1 .659 .708b .696 .720 .344b .332 .356 

 

200                 

 

 

 

 

 

 

 



328
 

328 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  
ลกูค้าเลือกซ้ือผา่นช่องทางใด ค าถามข้อ4 :Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความน่าจะ
เป็นระดบั
นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 
ระดบั

นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 
ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

1.267a 4 .867 .905b .897 .912       

 2.123 4 .713 .905b .897 .912       

 

1.557     1.000b 1.000 1.000       

 
1.042c 1 .307 .387b .374 .399 .238b .227 .248 

 

200                 

 

 

 

 

 

 

 



329
 

329 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  

ลกูค้าเลือกซ้ือแบบใด ค าถามข้อ5 :Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่ว
นทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

4.984a 4 .289 .290b .278 .301       

 6.919 4 .140 .165b .156 .175       

 

4.742     .300b .288 .312       

 
2.920c 1 .087 .101b .093 .108 .051b .045 .056 

 

200                 

 

 

 

 

 

 



330
 

330 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า- 

ลกูค้าใช้ระยะเวลาในการช าระเบีย้ก่ีปี ค าถามข้อ6 :Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 
99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 
ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่ว
นทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

5.735a 6 .454 .451b .438 .464       

 5.578 6 .472 .534b .521 .547       

 

6.185     .373b .361 .386       

 
1.469c 1 .226 .230b .219 .241 .127b .119 .136 

 

200                 
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331 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  

 ลกูค้ามีทุนประกนัเท่าใด ค าถามข้อ7 :Oth) 
 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

10.855a 6 .093 .094b .086 .101       

 10.923 6 .091 .120b .112 .129       

 

10.071     .106b .098 .114       

 
3.820c 1 .051 .051b .046 .057 .030b .025 .034 

 

200                 
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332 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงระยะเวลาในการช าระเบีย้กรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลกูค้า-  

 ลกูค้าเลือกช าระเบีย้แบบใด ค าถามข้อ8 :Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

9.662a 6 .140 .137b .128 .146       

 13.761 6 .032 .044b .038 .049       

 

10.530     .093b .085 .100       

 
5.718c 1 .017 .019b .015 .022 .009b .006 .011 

 

200                 
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ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  

 ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม-อบุติัเหต ุค าถามข้อ9.1 :Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่ว
นทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

4.102a 2 .129 .130b .122 .139       

 3.721 2 .156 .161b .152 .170       

 

3.924     .146b .137 .155       

 
3.132c 1 .077 .080b .073 .086 .051b .045 .057 

 

200                 
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334 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า-  

 ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม-ประกนัสขุภาพ ค าถามข้อ9.2 :Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

2.623a 2 .269 .279b .268 .291       

 2.626 2 .269 .290b .279 .302       

 

2.625     .266b .254 .277       

 
1.937c 1 .164 .165b .155 .175 .100b .092 .107 

 

200                 

 

 

 

 

 

 

 



335
 

335 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า- 

 ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม-ชดเชยรายได้ ค าถามข้อ9.3 :Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

1.111a 2 .574 .588b .575 .600       

 1.091 2 .580 .635b .623 .648       

 

1.147     .572b .559 .585       

 
.250c 1 .617 .676b .664 .688 .342b .329 .354 

 

200                 
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336 
 

 

ตารางChi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุแก่ลูกค้าลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม- 

คุ้มครองโรคร้ายแรง ค าถามข้อ 9.4 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ควา
ม
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

11.430a 2 .003 .003b .002 .004       

 10.821 2 .004 .006b .004 .008       

 

11.019     .004b .002 .005       

 

5.867c 1 .015 .017b .013 .020 .013b .010 .015 

 

200                 
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ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า 

ลกูค้าเลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม-ชดเชยรายได้ ค าถามข้อ9.5 :Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคั
ญ 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่ว
นทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

3.431a 2 .180 .185b .175 .195       

 3.397 2 .183 .202b .192 .213       

 

3.368     .197b .187 .207       

 
.192c 1 .662 .689b .677 .701 .363b .351 .376 

 

200                 
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338 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงกรมธรรมท่ี์ให้ความคุ้มครองสงูสดุกบัลูกค้า- 

ลกูค้าไม่ได้เลือกซ้ือสญัญาเพ่ิมเติม ค าถามข้อ9.6 :Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

4.782a 2 .092 .096b .088 .103       

 4.902 2 .086 .092b .084 .099       

 

4.707     .096b .088 .103       

 
3.197c 1 .074 .080b .073 .087 .044b .038 .049 

 

200                 
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339 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงสาเหตหุลกัท่ีท าให้ลกูค้าเลือกซ้ือประกนักบั- 
บริษทัเมืองไทยเป็นเพราะอะไรค าถามข้อ10 :Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 
 

11.506a 6 .074 .072b .065 .079       

 12.766 6 .047 .051b .045 .056       

 

10.031     .097b .089 .105       

 
.805c 1 .370 .374b .361 .386 .204b .194 .214 

 

200                 

 

 

 

 

 



340
 

340 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการตดัสินใจของลูกค้าในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัเมืองไทยผา่น-

ช่องทางตวัแทน ค าถามข้อ 11 : Oth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง ขอบบน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 
 

25.279a 4 .000 .000b 0.000 .000       

 17.868 4 .001 .001b .000 .002       

 
15.945     .001b .000 .002       

 

2.204c 1 .138 .142b .133 .150 .079b .072 .086 

 

200                 



341
 

341 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงข้อเสนอขายท่ีน่าสนใจท่ีตวัแทนน าเสนอขาย ค าถามข้อ 12 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 
 

8.180a 8 .416 .418b .405 .430       

 7.365 8 .498 .559b .547 .572       

 

7.978     .415b .402 .427       

 
.108c 1 .743 .762b .751 .773 .385b .373 .398 

 

200                 

 

 

 

 

 

 



342
 

342 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงข้อเสนอท่ีลูกค้าได้รบัจากการน าเสนอขายและมีความคลาดเคล่ือนจาก- 

ความเป็นจริง ค าถามข้อ 13 : Oth)  

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบโดย
เชงิเสน้ 

24.441a 8 .002 .003b .001 .004       

 22.162 8 .005 .007b .005 .009       

 

22.064     .002b .001 .003       

 

.126c 1 .723 .739b .727 .750 .371b .359 .384 

 

200                 

 

 

 

 

 

 

 



343
 

343 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงระยะเวลาการซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทน ค าถามข้อ 14 : Oth) 

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

9.839a 8 .277 .274b .262 .285       

 11.580 8 .171 .203b .192 .213       

 

9.231     .298b .286 .310       

 

1.419c 1 .234 .245b .233 .256 .124b .116 .133 

 

200                 

 

 

 

 



344
 

344 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองแจ้งเคลม ค าถามข้อ 15.1 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

5.477a 2 .065 .059b .053 .065       

 5.312 2 .070 .069b .062 .076       

 

5.436     .061b .055 .067       

 
2.679c 1 .102 .124b .115 .132 .066b .060 .072 

 

200                 

 

 

 

 

 

 



345
 

345 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองการลดหย่อนภาษี ค าถามข้อ 15.2 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

15.135a 2 .001 .001b .000 .002       

 21.567 2 .000 .000b 0.000 .000       

 

18.294     .000b 0.000 .000       

 
2.432c 1 .119 .125b .116 .133 .073b .066 .079 

 

200                 

 

 

 

 

 



346
 

346 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองการช าระเบีย้ ค าถามข้อ 15.3 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

3.792a 2 .150 .153b .143 .162       

 3.505 2 .173 .271b .259 .282       

 

3.894     .105b .097 .113       

 
1.823c 1 .177 .230b .220 .241 .128b .120 .137 

 

200                 

 

 

 

 

 

 



347
 

347 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองเชค็เงินคืนระหว่างทาง ค าถามข้อ 15.4 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

1.576a 2 .455 .457b .445 .470       

 1.491 2 .474 .530b .517 .542       

 

1.905     .345b .333 .357       

 

1.565c 1 .211 .249b .238 .261 .139b .130 .148 

 

200                 

 

 

 

 

 



348
 

348 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ค าถามข้อ 15.5 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่าความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 
99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราสว่น
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

2.462a 2 .292 .331b .319 .343       

 4.390 2 .111 .196b .186 .206       

 

2.221     .358b .346 .370       

 
1.874c 1 .171 .197b .187 .207 .118b .109 .126 

 

200                 

 

 

 

 

 



349
 

349 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองเปล่ียนแปลงผู้รบัผลประโยชน์ ค าถามข้อ 15.6 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะ
เป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

.160a 2 .923 1.000b 1.000 1.000       

 
.150 2 .928 1.000b 1.000 1.000       

 

.472     .908b .900 .915       

 

.134c 1 .714 .836b .827 .846 .414b .401 .427 

 

200                 

 

 

 
 

 



350
 

350 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(แสดงการท่ีลกูค้าติดต่อกบัตวัแทนท่ีดแูล- 

ในแต่ละปีในเร่ืองเปล่ียนแปลงความคุ้มครอง ค าถามข้อ 15.7 : Oth) 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

3.553a 2 .169 .170b .160 .180       

 3.394 2 .183 .245b .234 .256       

 

3.819     .159b .149 .168       

 

2.352c 1 .125 .159b .150 .168 .095b .087 .103 

 

200                 

 

 

 

 



351
 

351 
 

 

ตาราง Chi-Square Test 
(กราฟแสดงสาเหตหุลกัท่ีท าให้ลูกค้าคิดว่าอาจจะไม่ต่อสญัญากรมธรรมก์บับริษทั-

เมืองไทย ค าถามข้อ 16: Oth)  

 

  มลูคา่ 

ค่า
ความ
เป็น
อสิระ 

ค่าความ
น่าจะเป็น
ระดบั

นยัส าคญั 
ดา้น 2 

ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 2 ระดบันยัส าคญั มอนตคิารโ์ลดา้น 1 

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99%  

ระดบั
นยัส าคญั 

ชว่งความเชื่อมัน่ 99% 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

ขอบ 
ล่าง 

ขอบ 
บน 

เพยีรส์นั 
ไคสแควร์
อตัราส่วน
ทดสอบ
โดยเชงิ
เสน้ 

164.484a 12 .000 .000b 0.000 .000       

 124.135 12 .000 .000b 0.000 .000       

 

110.842     .000b 0.000 .000       

 
2.913c 1 .088 .096b .089 .104 .047b .041 .052 

 

200                 
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

ชื่อ นางสาว ภทัรธ์นีันท ์นามสกุล ชื่นภริมย ์วนัเดอืนปีเกดิ 19 มนีาคม 2534 สถานที่
เกดิ สมุทรสาคร สถานที่อยู่ปจัจุบนั 33/4 หมู่ 1 ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดั
สมุทรสาคร 74120 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสนิทร ์วทิยาเขตศาลายา พ.ศ.2555 ต าแหน่งปจัจุบนั ผู้จดัการหน่วย สถานที่ท างาน
ปจัจบุนั บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) สาขาสมทุรสาคร 
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