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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Customer Satisfaction Towards Services of Assurance Agents of Muang Thai Life 

Assurance Public Company Limited in Chiang Mai Province 

วราลักษณ์  ตุ่นเครือ* และโรจนา ธรรมจินดา* *  

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกัน

ชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือกลุ่มลูกค้าบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  30-40 ปี มีสถานภาพสมรส  ส่วนใหญ่

ไม่มีบุตร ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 50,001 บาท จํานวนกรมธรรม์ที่

ถือครอง ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต คือ 1 กรมธรรม์ ประเภทของกรมธรรมป์ระกันชีวติท่ีถือครองของบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิตคือ แบบสะสมทรัพย์ จํานวนทุนประกันชีวิตรวมทุกกรมธรรม์ ท่ีทํากับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตคือ 100,000 

– 300,000 บาท วัตถุประสงค์ของการทําประกันชีวิต คือ เพื่อการออมเงิน สาเหตุท่ีเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต 3 อันดับแรก 1) เป็นบริษัทของคนไทย   2) ความสะดวก สบาย ในการติดต่อประสานงาน เช่น เปิดทําการใน

ห้างสรรพสินค้า  3) ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้บริการดีกว่าบริษัทอ่ืน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิารของการให้บริการ ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 

เรียงลําดับ คือ ด้านความสุภาพและเป็นมิตร รองลงมาคือ ด้านความม่ันคงปลอดภัย ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านส่ิงที่

สามารถจับ ต้องได้   ด้านความไว้วางใจ   ด้านความสะดวกและด้านการส่ือสาร ด้านการสนองตอบลูกค้า  

ด้านความสามารถ ด้านความเข้าใจลูกค้า ตามลําดับ 

สําหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านความไว้วางใจ  ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตให้บริการและคําปรึกษาที่ดีท้ังก่อนและหลังการขาย ด้านส่ิงที่สามารถ     

จับต้องได้  ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตมีกระบวนการให้บริการที่มีเอกสาร/แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ท่ีดูน่าเช่ือถือด้าน   

การสนองตอบลูกค้า  ได้แก่  ลูกค้าม่ันใจได้ว่าตัวแทนจะทําเร่ืองเคลมให้โดยเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดด้าน

                                                            
*นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** อาจารย์ ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ความน่าเชื่อถือ  ได้แก่  ตัวแทนประกันชีวิต  รักษาดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า  ด้วยความซ่ือสัตย์เป็นสําคัญ             

ด้านความม่ันคง1ปลอดภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตเก็บรักษาความลับของลูกค้าทุกรายไว้เป็นอยา่งดี ด้านความสะดวก 

ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตมีช่องทางในการติดต่อครบถ้วน ได้แก่ เว็บไซต์Line,Facebook, Call Center  ด้านการส่ือสาร  

ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า   ด้านความเข้าใจลูกค้า ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต ม ี 

การสอบถามความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะกรมธรรม์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้า   ด้านความสามารถ ได้แก่ ตัวแทน

ประกันชีวิตมีความรู้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ด้านความสุภาพและเป็นมิตร  ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตมีมารยาทและ        

มีสัมมาคาราวะ เช่น สวัสดี, ขอบคุณ   

ABSTRACT 

This independent study aimed to study customer satisfaction towards services of assurance agents of 

Muang Thai Life (MTL) Assurance public company limited in Chiang Mai province. The questionnaires were 

distributed to the sampling group of 400 MTL Assurance Pub Co., Ltd. Customers in Chiang Mai province. Those 

given data were analysed by descriptive statistics which consisted of frequency, percentage and mean. 

  According to the research findings, the majority were married, females and aged between 30-40 years old 

with bachelor´s degrees. Most worked as business owners/proprietors and earned 50,001 Baht per month. Most of 

them bought a single insurance policy, the saving money insurance plan, at the total amount of 100,000-300,000 

baht. The main purpose of buying insurance was saving money.  The top 3 reasons why they chose the policy were 

that the company was Thai owned, it was convenience to make a contract and they had branches in shopping malls 

and the assurance agent service was better than other companies, respectively. 

 The findings show customer satisfaction towards the service quality of MTL Assurance Pub Co., Ltd. Chiang 

Mai province. The respondents rated their satisfaction at a high level for all factors namely courtesy, security, 

credibility, tangibles, reliability, access and communication, responsiveness and understanding the customer, 

respectively. 

 For each sub-factor, from the overall view of the study, the average values of satisfaction were ranked 

from the highest and it was found as follows; In terms of reliability, the highest sub-factor is that  assurance agents 

provided the best service for customers before and after sales. In terms of Tangibles, the highest sub-factor is that  

assurance agents had a service process with documentation/forms. In terms of Responsiveness, the highest sub-

factor is that  customers could trust assurance agents with expertise on indemnity and claims for the best benefits to 

the customers.  In terms of Credibility, the highest sub-factor is that  assurance agents were honest in taking care of 

benefits for customers.  In terms of  Security,  the highest sub-factor is that  assurance agents kept all customer 

confidentiality well.  In terms of  Access,  the highest sub-factor is that  assurance agents had contact channels such 
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as a website, line, facebook and call centre.  In terms of Communication,  the highest sub-factor is that assurance 

agents introduced new products to the customers.  In terms of Understanding,  the highest sub-factor is that 

customer is good service from assurance agents such as giving useful and correct information regards to customer 

requirements and insurance policy suggestions. In terms of  Competence,  the highest sub-factor is that  assurance 

agents had product knowledge.  In terms of  Courtesy,  the highest sub-factor is that  assurance agents showed 

politeness and friendliness. 

บทนํา  

เน่ืองจากปัจจุบัน ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยเบ้ียประกันภัยรับรวม ปี 2555  

มีท้ังส้ิน 391,358 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ19 (รายงานประจําปีบริษัทเมืองไทย, 2555) การท่ีธุรกิจ

ประกันชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น  

และต้องการความม่ันคงของชีวิตและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มศึกษาและทําประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกัน

แบบออมทรัพย์มากข้ึน ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจทําประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการหักลดหย่อนภาษี ปัญหาอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้ง การลงทุนของบริษัท

ประกันชีวิตในธุรกิจอ่ืนๆ และความเข้าใจในรูปแบบการทําประกันท่ีมีมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิต

เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง มีอัตราการเติบโตร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 (ตลาดวิเคราะห์, 2556)  

ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตต่างหันมาใช้การบริการเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขันมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากลูกค้ามีความคาดหวัง

สูงขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าการบริการมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความสําเร็จของบริษัทประกันชีวิต ในด้าน

การแข่งขัน บริษัทประกันชีวิตท้ัง 24 บริษัทต่างช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดซ่ึงเห็นได้จากการโฆษณาทางโทรทัศน์และส่ือ

ส่ิงพิมพ์ แต่ละบริษัทต่างออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้มากข้ึน อัตราถือครองกรมธรรม์ของคน

ไทยปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 38 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ (ไทยโพสต์, 2556) จากอัตราน้ีสามารถเห็นได้ว่า

ธรุกิจประกันชีวิตมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทประกันต่างเร่งพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติออกมาสนอง

ตามความต้องการของประชาชน และต่างเร่งพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจให้กับภาคประชาชน รวมถึงการขยายช่องทางการจําหน่ายให้เข้าถึงประชาชนอย่างท่ัวถึง บริษัทท่ีมีการเจริญเติบโต

ท่ีเห็นได้ชัดในธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) นับเป็นบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในการ

เพิ่มอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันรับรวมอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ร้อยละ 29 (รายงายประจําปี

บริษัทเมืองไทย, 2555) สืบเน่ืองจากบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับประชาชนในทุกไลฟ์สไตล์ ประกอบกับการ

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงประชาชน ในทุกระดับช้ันและทุกพื้นท่ี อีกท้ังในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองของการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)มีการเติบโตที่สูงขึ้นและสามารถ

ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2 ด้วยเบี้ยประกัน 48,867.79 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ร้อยละ12.49 (แนวหน้า, 2556) 

เมืองไทยประกันชีวิตจึงถือเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรหน่ึงในประเทศ เห็นได้จาก

นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ มากมายของบริษัท จนได้ชื่อว่าเป็นบริษัทประกันท่ีมีความน่าเชื่อถือและตอบสนอง
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ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี (เมืองไทยประกันชีวิตผงาดสํานักงานใหญ่เลือกเชียงใหม่ฮับภาคเหนือ, 2556) โดย

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทท่ีเน้นหนักในด้านการทําตลาดเพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่องทาง บริษัท

เมืองไทยประกันชีวิตมี 2 ช่องทางหลักคือ ช่องทางการขายผ่านธนาคารและช่องทางตัวแทนประกันชีวิต หากพิจารณา

เฉพาะผลงานเบ้ียประกันชีวิตรับใหม่แบ่งรายช่องทาง พบว่าช่องทางการขายผ่านธนาคารหรือแบงค์แอสชัวนร์รันส์ยังคง

เป็นช่องทางที่ทําผลงานเบ้ียประกันรับใหม่สูงสุด คือ 97,421.8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 56.8 รองมาคือช่องทาง

ตัวแทนท่ีทําผลงานเบ้ียประกันรับใหม่ 60,678.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.4 (รายงานประจําปีบริษัทเมืองไทย, 

2558) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในส่วนของเบ้ียประกันรับรวม ช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางหลักของธุรกิจประกัน

ชีวิต แม้มีสัดส่วนการขายลดลง การลดลงสืบเน่ืองมาจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของช่องทางการขายผ่านธนาคารหรือ

แบงค์แอสชัวร์รันส์ ช่องทางขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีบริษัทให้ความสําคัญ ท่ีเน้นการ

บริการเป็นสําคัญ ทั้งการบริการหลังการขาย โดยท่ีเน้นการดูแลจนครบสัญญากรมธรรม์ การบริการถือเป็นส่วนสําคัญใน

การรักษาฐานลูกค้าให้กับบริษัท ด้านการบริการในปัจจุบันจะมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากอดีต บริษัทหรือตัวแทนประกัน

ชีวิตต่างต้องปรับให้มีการบริการท่ีดีอยู่เสมอ ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับลูกค้ามีอิทธิพลมากขึ้น มี

ความคาดหวังท่ีสูง มีการเปรียบเทียบในหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบการให้บริการของตัวแทนกับหลายๆบริษัท

ประกันชีวิต ความสะดวกรวดเร็วในการเคลมสุขภาพโดยท่ีตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ประสานงาน  ความเป็นมืออาชีพและ

ความน่าเช่ือถือของตัวแทนประกันชีวิต  ซึ่งเหตุผลเหล่าน้ีเอง ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งในแง่บวกและลบ ความพึง

พอใจลูกค้าจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาและปรับปรุงงานดา้นบริการเป็นอย่างมาก 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริการ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสําคัญในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

องค์กรจะต้องปลูกฝังให้ตัวแทนประกันชีวิตให้ความสําคัญต่อการบริการลูกค้า โดยเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สูงสุดเพื่อรักษาฐานลูกค้าและนําไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การที่

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

ในจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองด้วยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่เป็นสํานักงานใหญ่แห่งท่ีสองรองจากสํานักงาน

ใหญ่กรุงเทพ รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจในจังหวัดทางภาคเหนือ ส่งผลให้การเติบโตในเร่ืองเบ้ียประกัน และจํานวน

รายลูกค้า ซ่ึงการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า จะเลือกกลุ่มลูกค้าการประกันภัยประเภทสามัญ หมายรวมถึงแบบ

ประกันตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นโครงสร้างฐานเบี้ยการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิตประกันรับรวมท่ีมี สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.83 (รายงานประจําปีบริษัทเมืองไทย , 2555)  

ของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย การศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรซ่ึงข้อมูลที่

ได้จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าช่วยให้ได้มาซ่ึงข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า รวมถึงสิ่งที่ลูกค้าพึงปรารถนา เพ่ือเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัท สร้างจุดเด่นด้านบริการ เป็นเคร่ืองมือสร้างความได้เปรียบเพื่อแข่งขัน  

และการเติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจประกันชวีิต โดยมีการบริการที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานที่เป็นหัวใจสําคัญ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชวิีต จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

1) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)  ศึกษาตามความหมาย  

“ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างที่เก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ความพึงพอใจ” หมายถึง การประเมินความสามารถของ

การนําเสนอผลิตภัณฑ ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 18) 

2) แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพของการบริการ (Service Quality)แนวความคิดของ Parasuraman,  

Zeithaml & Berry (1985) เก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบว่าผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” 

(Perceived Service Quality) กับ “บริการท่ีรับรู้” (Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีเขาได้รับ

บริการน่ันเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวน้ัน ลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่ เขาคิดว่ามี

ความสําคัญ  10 ประการ ดังต่อไปน้ี (ธีรกิติ  นวรัตน ณ  อยุธยา, 2547: 183-186)  1)ความไว้วางใจ (Reliability)  

2) สิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ (Tangibles)  3) การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness)  4)ความน่าเช่ือถือ (Credibility)  

5) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 6) ความสะดวก (Access)  7) การส่ือสาร (Communication) 8) ความเข้าใจลูกค้า 

(Understanding the Customer) 9) ความสามารถ (Competence) 10) ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) 

3) เอกสารและงานวิ จั ยที่ เ ก่ี ยว  ในการศึ กษาค รั้ ง น้ี  ได้ศึ กษาถึ งงาน วิ จั ยที่ เกี่ ย ว ข้อ งของ  

วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ (2551)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทไอเอ็นจีประกัน

ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ วารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของ

บริษัทกรุงไทพยพานิชประกันภัย จํากัด ในอําเภอเมืองเชียงใหม ่    

  

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

 เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ี จะทําการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทน

ประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

2.ข้ันตอนการศึกษา 

ทบทวนแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถามและทําการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด 

เพื่อทดสอบความเข้าใจของคําถามและปัจจัยต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 400 ชุด 
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กับลูกค้า ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม ได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 

และค่าเฉล่ีย  

 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.5 มีอายุ  30-40 ปี ร้อยละ 34.0  

มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร ร้อยละ 43.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.0 อาชีพเจ้าของ

กิจการ/ค้าขาย ร้อยละ 35.0  รายได้ต่อเดือนต้ังแต่ 50,001 บาท ร้อยละ 29.8   จํานวนกรมธรรม์ท่ีถือครอง ของบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต คือ 1 กรมธรรม์ ร้อยละ 50.0ประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีถือครองของบริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิตคือ แบบสะสมทรัพย์ ร้อยละ 69.3  จํานวนทุนประกันชีวิตรวมทุกกรมธรรม์ ท่ีทํากับบริษัทเมืองไทยประกัน

ชีวิตคือ 100,000 – 300,000 บาท ร้อยละ 41.3  วัตถุประสงค์ของการทําประกันชีวิต คือ เพื่อการออมเงิน ร้อยละ 65.8 

สาเหตุท่ีเลือกทําประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 3 อันดับแรก ดังน้ี   อันดับ 1  เป็นบริษัทของคนไทย  อันดับ 2  

ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตให้บริการดีกว่าบริษัทอ่ืน  อันดับ 3 ความสะดวก สบาย ในการติดต่อประสานงาน 

เช่น เปิดทําการในห้างสรรพสินค้า 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านความไว้วางใจ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98)   

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทนประกันชีวิตให้บริการและ

คําปรึกษาท่ีดีท้ังก่อนและหลังการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมาคือลูกค้าวางใจได้ เร่ืองการรับผลประโยชน์ตรงตาม

กรมธรรม์อย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ (ค่าเฉล่ีย 3.99) 

ด้านส่ิงที่สามารถจับต้องได้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.02)  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทนประกันชีวิตมี

กระบวนการให้บริการท่ีมีเอกสาร/แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ท่ีดูน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ย 4.03) และตัวแทนประกันชีวิตใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการกับลูกค้า  (ค่าเฉล่ีย 4.01) 

ด้านการสนองตอบลูกค้า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)  

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิตให้บริการเก็บเบ้ีย

ประกันภัยอย่างสมํ่าเสมอและตรงเวลาตามท่ีได้นัดหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิตสามารถหา

ข้อมูลเพื่อตอบสิ่งที่ลูกค้าสงสัยหรือซักถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.91)   

ด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)   

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิตนําเงินเบี้ยประกัน

ชีวิตส่งเข้าบริษัททันที ไม่นําไปใช้ส่วนตัว (ค่าเฉล่ีย 4.07)  รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิตนําเงินเบี้ยประกันชีวิตส่งเข้า
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บริษัททันที ไม่นําไปใช้ส่วนตัว และตัวแทนประกันชีวิตออกใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้าทันทีทุกคร้ัง ในการชําระเบ้ียประกัน 

เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.01) 

 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.04)  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากคือ ตัวแทนประกันชีวิตเก็บรักษาความลับของ

ลูกค้าทุกรายไว้เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย  4.04)  รองลงมาคือ ลูกค้ารู้สึกม่ันใจว่าเบ้ียประกันจะไปถึงบริษัทแน่นอน เมื่อชําระ

เบ้ียผ่านตัวแทนประกันชีวิต (ค่าเฉลี่ย  4.03)  

ด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)   

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับคือตัวแทนประกันชีวิตมีช่องทางในการติดต่อ

ครบถ้วน ได้แก่ เว็บไซต์ Line, Facebook, Call Center (ค่าเฉล่ีย  4.03)  รองลงมาคือ ลูกค้าสามารถนัดหมายให้ตัวแทน

ประกันชีวิตไปพบในสถานที่ ท่ีลูกค้าสะดวก (ค่าเฉล่ีย  4.00) 

ด้านการส่ือสาร  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97)  ในปัจจัย

ย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิตมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่

ให้กับลูกค้า (ค่าเฉล่ีย  4.02) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิตสามารถตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม ด้านต่าง ๆ กับลูกค้าได้

ตรงประเด็น (ค่าเฉล่ีย 3.97) 

ด้านความเข้าใจลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86)  

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิต มีการสอบถามความ

ต้องการของลูกค้าและเสนอแนะกรมธรรม์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้า  (ค่าเฉล่ีย  3.95) รองลงมาคือ  ตัวแทนประกันชีวิต

สามารถรอลูกค้าได้ หากลูกค้ายังไม่พร้อมหรือไม่ว่างท่ีจะฟังตัวแทน (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

 ด้านความสามารถ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88)   

ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิตมีความรู้จริงเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิตมีความสามารถให้คําแนะนําในการติดต่อสถานพยาบาล  

และแพทย์เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 3.91)  

ด้านความสุภาพและเป็นมิตร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.24)  ในปัจจัยย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือตัวแทนประกันชีวิตมีมารยาทและ 

มีสัมมาคาราวะ เช่น สวัสดี, ขอบคุณ (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ ตัวแทนประกันชีวิตให้บริการอย่างสุภาพ เช่น  

ตอบคําถาม ด้วยท่าที น้ําเสียงเป็นมิตร และตัวแทนประกันชีวิตแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.24) 

  คุณภาพการให้บริการของการให้บริการ ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  

ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉล่ียดังนี้ คือ ด้านความสุภาพและเป็นมิตร (ค่าเฉลี่ย  4.24) 

รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.04)  ด้านส่ิงท่ีสามารถจับต้องได ้

(ค่าเฉล่ีย 4.02) ด้านความไว้วางใจ (ค่าเฉล่ีย 3.98)  และด้านการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 3.97) ด้านการสนองตอบลูกค้า 

(ค่าเฉล่ีย 3.91) ด้านความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 3.88) ด้านความเข้าใจลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต 

บริษัทเมืองไทยประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชยีงใหม่  สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

ด้านความไว้วางใจ  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทน

ประ กั น ชี วิ ต ให้ บ ริ ก ารและ คํ าป รึกษ า ท่ี ดี ท้ั ง ก่ อนและห ลั งก ารขาย  ซ่ึ ง ไม่ ส อดค ล้ อ งกั บ การศึ กษ าขอ ง 

วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์  (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทไอเอ็นจีประกัน

ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความม่ันใจเม่ือได้ซ้ือประกันชีวิต

กับบริษัทฯ     

ด้านส่ิงที่สามารถจับต้องได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ 

ตัวแทนประกันชีวิตมีกระบวนการให้บริการท่ีมีเอกสาร/แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ท่ีดูน่าเช่ือถือ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของวลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์ (2551) ที่ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือที่ตั้ง

ขอ งบ ริ ษั ทมี ค วาม ใหญ่ โตสะดวกสบายต่ อการมาติ ดต่ อ ทํ าป ระ กั นละไม่สอดค ล้อ งกั บก ารศึ กษ าขอ ง 

วารินทร์ สิทธิสุนันท์ (2553)  ที่ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือบริษัทมีสัญลักษณ์โลโก้ของ

บริษัทท่ีเด่นชัดสามารถจดจําได้และน่าเชื่อถือ 

ด้านการสนองตอบลูกค้า  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ 

ลูกค้าม่ันใจได้ว่าตัวแทนจะทําเร่ืองเคลมให้โดยเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานแก้ไขปัญหา

ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว   และสอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ท่ีผลการศึกษาพบว่า  

มีความพงึพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานมีความเต็มใจในการบริการ 

ด้านความน่าเชื่อถือ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทน

ประกันชีวิตนําเงินเบ้ียประกันชีวิตส่งเข้าบริษัททันที ไม่นําไปใช้ส่วนตัว สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ 

(2553)  ที่ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด ในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่   ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความไว้วางใจในการชําระค่าเบ้ียประกัน

วินาศภัยผ่านพนักงานผู้ให้บริการ    ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศกึษาของวลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์  (2551) ท่ีผลการศึกษา

พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือบริษัทมีความสนใจอย่างแท้จริงในการให้บริการแก่ลูกค้า    

ด้านความมั่นคงปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ 

ตัวแทนประกันชีวิตเก็บรักษาความลับของลูกค้าทุกรายไว้เป็นอย่างดี และลูกค้ารู้สึกม่ันใจว่าเบ้ียประกันจะไปถึงบริษัท

แน่นอน เม่ือชําระเบ้ียผ่านตัวแทนประกันชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์  (2551)  

ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือลูกค้ามีความม่ันใจเม่ือใช้บริการของบริษัท และสอดคล้อง

กับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงาน 

ผู้ให้บริการสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้อย่างเป็นอย่างดี   
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ด้านความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทน

ประกันชีวิตมีช่องทางในการติดต่อครบถ้วน ได้แก่ เว็บไซต์ Line, Facebook, Call Center ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ

วลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ลูกค้าได้รับ     

ความสะดวกจากการมารับบริการที่สํานักงาน  และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ท่ีผล

การศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือได้รับความสะดวกจากการที่มารับบริการท่ีสํานักงาน    

ด้านการส่ือสาร  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทน

ประกันชีวิตมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน ์ 

(2551) ที่ผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานมีการส่ือสารโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

เป็นจริงแก่ผู้รับบริการ   และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ท่ีผลการศึกษาพบว่า            

มีความพงึพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานผู้ให้บริการมีการส่ือสารโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ท่าน 

ด้านความเข้าใจลูกค้า จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ 

ตัวแทนประกันชีวิต มีการสอบถามความต้องการของลูกค้าและเสนอแนะกรมธรรม์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้า ซ่ึงไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของวลัยพรรณ  เตชะเบญจรัตน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ

พนักงานมีความสามารถในการจําช่ือของลูกค้า  และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)   

ท่ีผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานมีความสามารถในการจําชื่อของลูกค้า   

ด้านความสามารถ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ตัวแทน

ประกันชีวิตมีความรู้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์  สิทธิสุนันท์ (2553)  ท่ีผลการศึกษา

พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานผู้ให้บริการมีความรู้เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยชนิดต่างๆ 

รวม ถึ งค วาม คุ้ มค รอ งขอ งก รม ธรร ม์ แ ต่ ล ะป ระ เภ ท ได้ เป็ น อ ย่ า งดี  แล ะสอดค ล้ อ ง กั บ ก ารศึ ก ษ าขอ ง 

วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่ามี ความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานผู้ให้บริการมี

ทักษะในการบริการด้านสินไหมทดแทน   

ด้านความสุภาพและเป็นมิตร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก

คือ  ตัวแทนประกันชีวิตมีมารยาทและ มีสัมมาคาราวะ เช่น สวัสดี  ขอบคุณ  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานมนุษย

สัมพันธ์ท่ีดี และย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมิตร และสอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์ สิทธสุินันท์ (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่า

มีความพงึพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร   

สําหรับผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของการให้บริการ ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก คือ  

ด้านความสุภาพและเป็นมิตร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของวารินทร์ สิทธิสุนันท์ (2553) ท่ีผลการศึกษาพบว่า             

มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือด้านความมีอัธยาศัยไมตรีหรือความสุภาพและความเป็นมิตร แต่ไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของวลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน์ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก คือ 

ด้านสมรรถภาพในการให้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจ

มากทุกปัจจัย หมายความว่าลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวติมีความพึงพอใจในระดับมากแสดงว่าบริษัทฯ 

มีระบบคัดเลือกตัวแทน การฝึกอบรมตัวแทน เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ให้ตัวแทนอย่างต่อเน่ือง มีหลักสูตรภาค

บังคับ เพื่อปูพื้นฐานความรู้และทักษะการทํางาน และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน พร้อมท้ังมี

หลักสูตรพิเศษ เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ความรู้ เทคนิคงานขาย เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด 

การบริการของตัวแทนประกันชีวิต ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในชีวิต เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผน          

การคุ้มครองรายได้ เพื่อปกป้องครอบครัว เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับ

บุตรหลาน เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนประกันชีวิตเพื่อวางแผนภาษี เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผน

สร้างสวัสดิการความคุ้มครองสุขภาพเพื่อชดเชยรายได้ เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนการออมอย่างเป็นระบบไว้

ใช้จ่ายหลังเกษียณ พร้อมท้ังการสนับสนุนการขายโดยมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยผ่าน Smart Phone, E Application, M pos, 

Google apps ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของตัวแทนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ Market Share ช่องทาง

ตัวแทนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในจังหวัดเชียงใหม่สูงท่ีสุด เมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ๆ อีก 24 บริษัท 

แม้ว่าในภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในระดับประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จะมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ในอันดับ 2 เบี้ย

ประกันรับรวม 96,082 ล้านบาท 17.51% อันดับ 1 บริษัทเอไอเอ เบ้ียประกันรับรวม 109,872 ล้านบาท 20.03% 

(สํานักงานคณะกรรมการการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2560) ดังนั้นบริษัทฯ มีระบบการคัดเลือก

ตัวแทน แสดงว่าบริษัทเดินมาถูกทาง บริษัทควรรักษาการฝึกอบรม เพ่ือรักษามาตรฐานคงอยู่ต่อไป 

 แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ท้ัง 10 ด้าน 

อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกปัจจัย ไม่มีด้านไหนท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ดังน้ันผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะเพ่ือให้

สามารถนํามาพัฒนาการให้บรกิารให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังน้ี 

ด้านความไว้วางใจ   ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความสมํ่าเสมอต่อการให้บริการ มีการติดตามบริการหลังการขาย 

มีการแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าทราบอย่างสมํ่าเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ให้ตรงตามข้อเสนอท่ีเสนอขาย

ต้ังแต่ครั้งแรก ไม่แนะนําให้ลูกค้าเวนคืนกรมธรรม์ ไม่กล่าวร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอื่น หรือกระทําการอันใด

ทําให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ หากตัวแทนประกันชีวิตปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี จะส่งต่อระดับความไว้วางใจพัฒนา 

พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านส่ิงที่สามารถจับต้องได้ ตัวแทนประกันชีวิตควรใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท้ังรูปแบบเสนอขาย 

และเข้ามาช่วยในการให้บริการกับลูกค้า ส่งผลง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้า ลูกค้าจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก หากจะ

พัฒนาไปในระดับมากที่สุดการใช้เทคโนโลยีควรลดการซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าถึง ปัจจุบันรูปแบบการนําเสนอขาย  

เก็บข้อมูลลูกค้าใช้ระบบดิจิตอลทรู โดยการใช้เคร่ืองมือ เช่น iPad แทปเลต ทําให้รูปแบบการนําเสนอง่ายต่อการเข้าใจ 

เห็นภาพชัดเจน สะดวกท้ังในเร่ืองการเก็บข้อมูลลูกค้า และตัวแทนประกันชีวิตใช้เทคโนโลยี MPOS หรือ Mobile Point of 
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Saleเครื่องรูดชําระค่าเบ้ียประกันสะดวกต่อการบริการเก็บเบ้ียต่ออายุลูกค้า หากตัวแทนประกันชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึง

งานบริการก่อนการขายและบริการหลังการขายโดยใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามาช่วยจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจไปใน

ระดับมากท่ีสุดได ้

ด้านการสนองตอบลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิตควรติดต่อกลับลูกค้าอย่างรวดเร็ว กรณีท่ีลูกค้าติดต่อกับตัวแทน

ไม่ได้  นอกจากนั้นตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถให้ข้อมูลเพื่อตอบส่ิงท่ีลูกค้าสงสัยหรือซักถามได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว  และการเก็บเบ้ียประกันภัยอย่างสมํ่าเสมอและตรงเวลาตามท่ีได้นัดหมายและปัจจุบันสามารถเพิ่มช่องทางการ

ชําระเบ้ียประกันภัย ให้มีหลากหลายช่องทาง ท้ังการชําระออนไลน์ การโอน การตัดบัตรเครดิต ทําให้ง่ายและสะดวกแก่

ลูกค้ามากข้ึน และตัวแทนประกันชีวิตควรเพิ่มการเอาใจใส่ลูกค้า เช่น โทรแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเม่ือใกล้ถึงกําหนดจ่ายค่าเบ้ีย

ประกันชีวิต โทรแจ้งเร่ืองผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญากรณีทําแบบประกันท่ีมีเงินคืนระหว่างสัญญา โทรแจ้งเร่ือง

เงินเคลมท่ีบริษัทอนุมัต ิส่ิงเหล่านี้จะส่งผลให้โอกาสความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ด้านความน่าเช่ือถือ    ความน่าเชื่อถือของตัวแทนประกันชีวิต  โดยเฉพาะการนําส่งเบ้ียประกันชีวิตของลูกค้า  

ควรรีบนําส่งให้บริษัททันทีไม่ควรนําเบ้ียประกันชีวิตของลูกค้าไปใช้ส่วนตัว บริษัทฯได้มีกฎให้กับตัวแทนต้องนําส่งเบ้ีย

ประกันในโอกาสแรกท่ีทําได้ แต่ไม่เกินวันทําการถัดไป ต้องมีใบนําส่งเงินทุกครั้งท่ีนําส่งใบคําขอพร้อมเบ้ียประกันภัยให้

บริษัททันที ห้ามให้ลูกค้าโอนเงินค่าเบี้ยประกันเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทน รับโดยวิธีอะไรต้องนําสง่ด้วยวิธีน้ัน เช่น รับเงิน

สดต้องส่งเงินสด  และควรออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้งในการรับเงินค่าเบ้ียประกันชีวิตพร้อมส่งมอบต้นฉบับให้

ลูกค้าทันที การออกใบเสร็จ ใบรับเงินชั่วคราวต้องออกใช้เรียงตามลําดับเลขท่ี ต้องบันทึกวันท่ีรับเงิน และรายละเอียดให้

ครบถ้วนด้วยปากกา ห้ามออกใช้และ/หรือส่งมอบใบรับเงนิช่ัวคราวล่วงหน้า ก่อนได้รับเบ้ียประกันโดยเด็ดขาด บริษัทควร

มีฝ่ายติดตามแจ้งเรื่องการครบกําหนดชําระเบ้ียประกันกับลูกค้า หรือหากลูกค้ารายใดยังไม่ได้มีการชําระเบ้ียประกันเข้า

บริษัท ซ่ึงเกินระยะเวลากําหนด ควรมีฝ่ายภายในบริษัทติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันการท่ีตัวแทนประกันชีวิตเข้าไปเก็บ

เบ้ียประกันลูกค้าแล้วไม่นําส่งบริษัท ส่อไปในทางทุจริต เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า และเป็นความน่าเชื่อถือท้ังใน

ระดับตัวแทนประกันชีวิตและบริษัท ตัวแทนประกันชีวิตควรเพิ่มเร่ืองการทบทวนกรมธรรม์ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการสรุป

รายละเอียดกรมธรรม ์สิทธิผลประโยชน์ลูกค้า ส่งผลให้โอกาสความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย   ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าทุกรายไว้เป็นอย่างด ี

อาทิเช่น จํานวนทุนประกันชีวิต ประวัติสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน ผู้รับผลประโยชน์ของลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่

เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  และต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกม่ันใจว่าเบ้ียประกันจะไปถึงบริษัทแน่นอน เม่ือชําระเบ้ียผ่าน

ตัวแทนประกันชีวิต หากตัวแทนประกันรักษามาตรฐานการทํางาน ด้านความม่ันคงปลอดภัยสามารถเพิ่มโอกาสความ 

พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

ด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปัจจัยในระดับมาก เพ่ือเพิ่มระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ตัวแทนประกันชีวิตควรมีระบบนัดหมาย หากมีจํานวนลูกค้าท่ีมากควรมีระบบงานเลขา เพื่อแบ่งเบา ทําให้ไม่พลาด

เร่ืองการนัดหมาย สามารถสแตนบายได้ ในยามท่ีติดต่อตัวแทนไม่ได้ บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีภายในค่อยประสานระหว่างลูกค้า

กับตัวแทน เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อในรูปแบบอย่างเป็นทางการหรือค่อยประสาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

มากท่ีสุด 
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ด้านการส่ือสาร ตัวแทนประกันชีวิตควรใช้เครื่องมือส่ือการขายเพ่ือให้ลูกค้าได้เข้าใจ และเห็นภาพชัดเจนข้ึน  

สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าตั้งแต่แรก  และสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานการเคลมได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทได้ใช้

ระบบแจ้ง SMS ไปยังตัวแทนประกันชีวิตกรณีลูกค้าป่วยเข้าโรงพยาบาลการส่ือสารท่ีรวดเร็วส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิต

บริการ ใส่ใจ เข้าเย่ียมลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ร้องขอ จะส่งผลให้สร้างความพงึพอใจด้านการส่ือสารในระดับมากที่สุด 

ด้านความเข้าใจลูกค้า  ตัวแทนประกันชีวิตควรมีความเข้าใจ เอาใจใส่ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าประกันชีวิต  

ตัวแทนประกันชวิีตสามารถรอลูกค้าได้ หากลูกค้ายังไม่พร้อมหรือไม่ว่างที่จะฟังตัวแทน และ มีการสอบถามความต้องการ

ของลูกค้าและเสนอแนะกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับลูกค้า  โดยผ่านเครื่องเทคโนโลยี วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทําให้

ง่ายและเข้าถึงรูปแบบประกันที่ลูกค้าต้องการแท้จริง ส่งผลให้โอกาสความพงึพอใจระดับมากที่สุด 

ด้านความสามารถ   ตัวแทนประกันชีวิตควรให้บริการคําปรึกษาแนะนําอย่างถูกต้อง เม่ือลูกค้าต้องการใช้สิทธิ

ต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ เช่น กู้เงินกรมธรรม์, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์, ขยายระยะเวลากรมธรรม์ต้องมีความรู้จริงเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ สามารถให้คําแนะนําในการติดต่อสถานพยาบาล และแพทย์เป็นอย่างดี  ตัวแทนประกันชีวิตมีความรอบรู้ด้าน

กรมธรรม์ อัตราผลตอบแทน รวมทั้งขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมเป็นอย่างดี ตัวแทนประกันชีวิตควรมีการพัฒนาความรู ้

ความสามารถยกระดับเป็นท่ีปรึกษาด้านการเงินมากขึ้น อาทิเช่น ตัวแทนประชีวิตขึ้นทะเบียนใบอนุญาต SIC เพื่อขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (Unit-Linked) มิติใหม่ของการประกันชีวิตท่ีมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง  

เพราะสามารถกําหนดรูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปล่ียนความคุ้มครอง จัดสรรการ

ลงทุนให้ตรงกับความต้องการ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรโดย บมจ.เมืองไทย

ประกันชีวิต สร้างความน่าเชื่อถือ และในอนาคตสามารถตอบโจทย์ทุกผลิตภัณฑ ์จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด 

ด้านความสุภาพและเป็นมิตร   ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ความสําคัญกับความสุภาพและเป็นมิตร โดยเฉพาะ

การตอบข้อคําถาม  การอธิบายอธิบายเร่ืองเดิมหลายๆรอบ กรณีท่ีลูกค้าไมเข้าใจควรให้บริการอย่างสุภาพ เช่น  

ตอบคําถาม ด้วยท่าที นํ้าเสียงเป็นมิตร ตลอดจนการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาทและ มีสัมมาคาราวะ เช่น สวัสดี, 

ขอบคุณ 

 ในภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต พึงพอใจในระดับมากในทุกปัจจัย  

ในส่วนของการวิเคราะห์เมื่อจําแนกตามเพศ จํานวนกรมธรรม์ท่ีถือครอง  ตามอายุ และจํานวนทุนประกัน พบว่าพึงพอใจ

ในระดับมากในทุกปัจจัยเช่นเดียวกัน แสดงว่าตัวแทนประกันชีวิตสามารถให้บริการโดยใช้กลยุทธ์แบบเดียวกัน ไม่มีความ

แตกต่างท่ีจะต้องเสนอกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง ในเรื่องจําแนกตามเพศ จํานวนกรมธรรม์ท่ีถือครอง  ตามอายุ และจํานวน

ทุนประกัน เพราะประกันชีวิตจุดเด่นระหว่างตัวแทนประกันชีวิตและลูกค้า คือการบริการ กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้าจะก่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าปัจจุบันและได้ลูกค้าใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้าจะทําให้ตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริง เสนอแบบประกันได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ท้ังการขายและการบริการ 
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