
คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้าและต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติ 

ที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
SERVICE QUALITY BRAND IMAGE AND SWITCHING COSTS INFLUENCING 
CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY OF EXPATRIATES 

ON HEALTH INSURANCE SERVICES IN THAILAND 
 

พัชรินทร์ อุทยานสุทธิ1  
วรินทรา ศิรสิุทธิกุล2 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้าและต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้
บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ชาวต่างชาติที่ท าประกันสุขภาพ จ านวน 400 คน สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน คือ 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ค่าเบี้ยประกันภัย 30,001 – 40,000 บาทต่อปี เกษียณอายุ โดยภาพรวมของคุณภาพการ
ให้บริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีอยู่ในระดับดี            
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น 
และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัย ด้าน
ความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัย ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัย (2) คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นและด้านการเอาใจใส่ลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
จงรักภักดี ด้านการซื้อซ้ า ด้านการแนะน า ด้านการกล่าวถึงในแง่บวก (3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์
จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลกัษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกัน ด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัย ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัท
ประกันภัย (4) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และ        
ด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดี ด้านการซื้อซ้ า ด้านการแนะน า ด้านการ
กล่าวถึงในแง่บวก (5) ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ 
และด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกัน ภัย       
ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อประกันภัย ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษัทประกันภัย (6) ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่  
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ดา้นต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมิน ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ และด้านต้นทุนการท าประกันภัย 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดี ด้านการซื้อซ้ า ด้านการแนะน า ด้านการกล่าวถึงในแง่บวก (7) ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยและด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความจงรักภักดี ด้านการซื้อซ้ า ด้านการแนะน า ด้านการกล่าวถึงในแง่บวก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01       
และ 0.05  
 
ค าส าคัญ: ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ประกันสุขภาพ ลูกค้าชาวต่างชาติ  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the service quality, brand image and switching costs 
influencing customer loyalty and satisfaction and customer loyalty among expatriates regarding health 
insurance services in Thailand.  The samples in this research consisted of 400 people. The data were 
analyzed using inferential statistical analysis and multiple regression analysis. The results were as follows: 
most respondents were male, aged between 30-39, single, retired, had a Bachelor’s degree, and paying 
insurance premiums of 30,000 – 40,001 Baht per year. The overall factors of service quality, brand image, 
switching costs, customer satisfaction and customer loyalty were at a good level. The results of the 
hypothesis testing were as follows: (1) service quality, including responsiveness, assurance, and empathy, 
influencing customer satisfaction, satisfaction with insurance staff, insurance, and insurance company; (2) 
service quality, including reliability, responsiveness, assurance, and empathy, influencing customer loyalty, 
repurchase, recommendations, saying positive things; (3) brand image, including functional, symbolic and 
experiential benefits influencing customer satisfaction, satisfaction with insurance staff, insurance and 
insurance company; (4) brand image, including functional, symbolic and experiential benefits influencing 
the customer loyalty, repurchase, recommendations, and saying positive things: (5) switching costs, 
including economic risk, learning and setup costs, influencing customer satisfaction, satisfaction with 
insurance staff, insurance, and insurance company; (6) switching costs, including economic risk, evaluation, 
learning and setup costs, influencing customer loyalty, repurchase, recommendations and saying positive 
things; (7) customer satisfaction, including satisfaction with insurance and satisfaction with insurance 
company influencing customer loyalty, repurchase, recommendations and saying positive things. These 
factors were found to be at a statistically significant level of 0.01-0.05. 
 
Keywords: Switching Costs, Health Insurance, Customer Satisfaction and Loyalty  
 

บทน า 
การประกันภัยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ  โดยการ

ประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศ เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยในภาพรวมของปี พ.ศ. 2561 เทียบกับ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่สองรองจากประเทศสิงคโปร โดยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวม 
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26,621 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมูลค่าภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยได้ลดลงนับแต่เกิดการแพร่ระบาดของ            
โรคโควิด 19 แต่ในทางกลับกันพบว่าตลาดของประกันสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกันวินาศภัยมีอัตราเติบโตขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่ ก าลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการท า
ประกันสุขภาพกันมากข้ึน เนื่องจากรัฐบาลไทยได้อนุมัติหลักการให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคน
ต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว O-A VISA (ระยะ1 ปี) ให้มีการซื้อประกันสุขภาพของไทยเพื่อ
คุ้มครองตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงในระหว่าง
บริษัทประกันสุขภาพท่ีจะดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติรายใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาลูกค้าเดิมไว้ บริษัทประกันสุขภาพต่าง 
ๆ จึงได้ปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยความจงรักภักดีของลูกค้านับเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของบริษัทประกันภัยเพราะความจงรักภักดีของลูกค้าท าให้เกิดความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า ได้แก่ (1) 
ด้านคุณภาพการให้บริการ (2) ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (3) ด้านต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ และปัจจัยประการ
สุดท้ายที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าคือ (4) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติและเป็นประโยชน์ด้านวิชาการที่จะท าให้ผู้สนใจสามารถน าไปศึกษาเพิ่มเติม รวมถึง
มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และนายหน้า
ประกันภัยที่ต้องวางแผนการตลาดและให้การบริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขายที่ดีเพื่อให้สามารถรักษาลูกค้า
ชาวต่างชาติและสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้

บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้

บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า

ชาวต่างชาติทีใ่ช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกัน

สุขภาพในประเทศไทย  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง

ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ประกันสุขภาพในประเทศไทย 

2. คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 

3. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้าน
คุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย 



4 
 

4. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้าน
คุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย 

5. ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมิน ด้านต้นทุน
ของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย และด้านต้นทุนของการเสียผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 

6. ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมิน ด้านต้นทุน
ของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย และด้านต้นทุนของการเสียประโยชน์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 

7. ความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อพนักงานบริษัทประกันภัย ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ประกันภัย และด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ประกันสุขภาพในประเทศไทย  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ อ้างอิงจาก Akanlagm (2011) Akalu (2015) Zeithaml, 

Berry, and Parasuraman (1988) และ Tsoukatos and Rand (2006) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการคือการให้บริการที่
สอดคล้องตรงตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย (1) ความเป็นรูปธรรม (Tangible) กล่าวถึง สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ที่จับต้องได้ สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น (2) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) กล่าวถึงความสามารถของ
องค์กรหรือบริษัทประกันภัยที่สามารถส่งมอบการให้บริการตามที่สัญญาไว้กับลูกค้าในเวลาที่ได้ตกลงไว้ (3) การเอาใจใส่ 
(Empathy) กล่าวถึง การที่บริษัทประกันภัยให้ความใส่ใจลูกค้าแต่ละคน (4) ด้านการให้ความเช่ือมั่น (Assurance) 
กล่าวถึง ความรู้และมารยาทของพนักงาน รวมถึงความสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในการที่ลูกค้าจะ
ใช้บริการ (5) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) กล่าวถึง ความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าและโดยมากลูกค้า
ต้องการที่จะได้รับการบริการที่เป็นมิตรจากผู้ให้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า อ้างอิงจาก Meeboonsalang and Chaveesuk (2019) 
Rai and Medha (2013) Lada (2018) และ Hung (2008) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าคือการรับรู้ของลูกค้าทั้งหมด 
ได้แก่ ความเช่ือ ความคิด ทัศนคติ ความประทับใจ บรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ โลโก้ ช่ือที่มีต่อตราสินค้า โดยลูกค้าได้สร้าง
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือการบริการไว้ในใจจากการมีปฏิสัมพันธ์หรือมีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้านั้น ประกอบด้วย 
(1) คุณประโยชน์จากการใช้งาน (Functional benefits) กล่าวถึง ภาพลักษณ์ของตราสินค้าหรือบริการนั้นมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลู กค้า (2) คุณประโยชน์จาก
ประสบการณ์ที่ได้รบั (Experiential benefits) กล่าวถึง ประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าท่ีได้รับจากการใช้บริการเกิดจาก 
การส่งมอบคุณภาพการให้บริการที่ดีจากพนักงานของบริษัทประกันภัย ประกันภัยและบริษัทประกันภัย เช่น การ
ให้บริการหรือประสานงานอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การออกเอกสารกรมธรรม์และจัดส่งอย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น (3) คุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic benefits) กล่าวถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างตราสินค้าหรือ
การบริการและความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจของลูกค้าและบุคคลทั่วไป หากตราสินค้าดีมีช่ือเสียงที่ดีและเป็นที่นิยม ลูกค้า
ย่อมเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าหรือบริการนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ  อ้างอิงจาก Burnham, Frels, and Mahajan 
(2003) กล่าวว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ คือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการรายหนึ่งไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง โดยอาจอยู่ในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย                  
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(1) ต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic risk costs) คือต้นทุนท่ีลูกค้ายอมรับผลลัพธ์เชิงลบเนื่องจากการใช้สินค้า
หรือบริการของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใหม่เพราะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใหม่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ (2) ต้นทุนจากการ
ประเมิน (Evaluation costs) คือต้นทุนที่ลูกค้าใช้เวลาและความพยายามในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินและ
ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สินค้ากับผู้ผลิตรายใหม่ หรือเปลี่ยนมาใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ (3) ต้นทุนของการเรียนรู้ 
(Learning costs) คือการที่ลูกค้าต้องใช้เวลาและความพยายามในเรียนรู้ในการสร้างทักษะใหม่เพื่อให้สามารถใช้สินค้า
หรือการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ต้นทุนการท าประกันภัย (Setup costs) คือการใช้เวลาหรือความพยายามที่
เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใหม่ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้
ให้บริการรายใหม่และยังหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องเสียไปเพื่อท าประกันภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งประวัติ
การรักษาหรือค่าใช้จ่ายในการส่งผลตรวจสุขภาพต่างๆ เพื่อท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแห่งใหม่ (5) ต้นทุนของการ
เสียประโยชน์ (Lost benefit costs) คือการที่ลูกค้าได้รับประโยชน์เมื่อใช้สินค้าหรือบริการกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการราย
เดิมแต่เมื่อเปลี่ยนผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใหม่ท าให้ลูกค้าไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า อ้างอิงจาก Meeboonsalang and Chaveesuk (2019) 
Dambush (2014) Siddiqui and Sharma (2010) Rai and Medha (2013) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าหมายถึง 
การที่สินค้าหรือการให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับลูกค้าได้ หรือสามารถตอบสนอง
ได้เกินกว่าที่คาดหมายไว้จนส่งผลให้ลูกค้ามีทัศนะคติ มีความรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้าหรือการให้บริการนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัย (Insurance staff) กล่าวถึงความพึงพอใจในการให้บริการ
ของพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถและสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเต็มใจและรวดเร็ว (2) ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อประกันภัย (Functional services) กล่าวถึง ประกันภัยที่มีความคุ้มครองครอบคลุม หลากหลาย รวมถึงระดับการ
ให้บริการสอดคล้องกับความคาดหมายหรือเกินความคาดหมาย (3) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทประกันภัย 
(Insurance company) กล่าวถึง การที่บริษัทประกันภัยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ เช่น จัดให้มี call center ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสอบถามของลูกค้าได้ เป็นต้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า  อ้างอิงจาก Meeboonsalang and Chaveesuk 
(2019), Hung (2018) และ Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1988) กล่าวว่า ความจงรักภักดีของลูกค้าหมายถึง
ทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าหรือการให้บริการจนส่งผลให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ า รวมถึงการบอกต่อ เชิญชวนให้
ผู้อื่นหันมาใช้สินค้าหรือการบริการเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย (1) การซื้อสินค้าหรือการบริการซ้ า (Repurchase) กล่าวถึง 
เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการประกันภัยจะส่งผลให้ลูกค้าซื้อประกันภัยซ้ า ตลอดจนสนใจประกันภัย
ประเภทอื่นๆ ท่ีมีขายอยู่ในบริษัทประกันภัยนั้น ซึ่งการซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ านี้ส่งผลให้บริษัทประกันภัยลดต้นทุนใน
การหาลูกค้ารายใหม่ (2) การแนะน า (Recommendation) กล่าวถึง ลูกค้าได้แนะน าให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ใกล้ชิดที่ตนรู้จัก
ท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ตนท าประกันอยู่ (3) การกล่าวถึงในแง่บวก (Say positive things) กล่าวถึง ลูกค้าที่
พึงพอใจในการใช้บริการประกันภัยมักแสดงออกเป็นพฤติกรรมโดยการกล่าวถึงการใช้บริการประกันภัยในแง่บวกให้ผู้อื่น
ทราบ ซึ่งการกล่าวในแง่บวกนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนของบริษัทประกันภัย
อีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกค้าชาวต่างชาติที่ท าประกันสุขภาพในประเทศไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากร ใช้ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน 5% ขนาดตัวอย่าง 385 คน เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ 

ลักษณะ Likert Scales เพื่อเก็บแบบสอบถามจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและท าประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย ในรูปแบบ Google Forms จากนั้นได้น า Link หรือ QR Code ส่งผ่านให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์และ
ฝากลิงค์แบบสอบถามในหน้าเว็บไซด์ของบริษัท บีเอสไอ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากัด และ บริษัท แปซิฟิค ครอส 
ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) เพื่อรวมแบบสอบถามทั้ง 400 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - 
พฤษภาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) ในการทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 282 คน 

และเพศหญิง จ านวน 118 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี สถานภาพโสด จ านวน 230 คน ช าระค่าเบี้ย
ประกันภัย 30,001 – 40,000 บาทต่อปี จ านวน 158 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 258 คน เกษียณอายุ จ านวน 
190 คน พบว่าได้ใช้บริการจาก บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) สูงสุดจ านวน 293 คน รองลงมา
คือบริษัทไทยประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 67 คน บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 34 คน 
และ บริษัทแอ็ทน่า ประกันกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 คน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าฯ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 สมมติฐานข้อที่ 1.1 สมมติฐานข้อที่ 1.2 สมมติฐานข้อที ่1.3 

คุณภาพการให้บริการ 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อพนักงานบริษัท

ประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อบริษัท
ประกันภัย 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.691 0.000 0.777 0.000** 0.312 0.115 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (x1) 0.052 0.184 0.123 0.004** 0.036 0.371 
ด้านความน่าเชื่อถือ (x2) -0.287 0.000 -0.280 0.000 -0.182 0.000 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (x3) 0.817 0.000** 0.653 0.000** 0.640 0.000** 
ด้านการให้ความเช่ือมั่น (x4) -0.568 0.000 -0.400 0.000 -0.075 0.206 
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (x5) 0.599 0.000** 0.676 0.000** 0.474 0.000** 

Adjusted R2 0.659 0.627 0.587 

**P < 0.01 
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สมมติฐานข้อที่ 1.1 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัท

ประกันภัยของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพ
การให้บริการ ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้าน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อพนักงานบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 1.2 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่1 พบว่า คุณภาพการให้บริการ 
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษัทประกันภัย
ของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการ ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในด้าน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย  
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าฯ 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 สมมติฐานข้อที่ 2.1 สมมติฐานข้อที่ 2.2 สมมติฐานข้อที่ 2.3 

คุณภาพการให้บริการ 
ด้านการซ้ือซ้ า ด้านการแนะน า 

ด้านการกล่าวถึง 
ในแง่บวก 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.712 0.000 0.148 0.564 0.344 0.183 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (x1) -0.220 0.000 -0.164 0.002 0.039 0.458 
ด้านความน่าเชื่อถือ (x2) -0.083 0.035 0.119 0.026* -0.307 0.000 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (x3) 0.294 0.000** 0.132 0.056 0.324 0.000** 
ด้านการให้ความเช่ือมั่น (x4) 0.674 0.000** 0.410 0.000** 0.392 0.000** 
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (x5) 0.155 0.000** 0.463 0.000** 0.450 0.000** 

Adjusted R2 0.558 0.443 0.437 

*P < 0.05, **P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อท่ี 2.1 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้

บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า  ด้านการให้ความเช่ือมั่นและด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในด้านการซื้อซ้ า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 2.2 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้าน
การให้ความเชื่อมั่นและด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในด้านการแนะน าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ในด้านการกล่าวถึงในแง่บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิง
สัญลักษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ประกันสุขภาพในประเทศไทย 

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าฯ 

 

สมมติฐานข้อที่ 3 สมมติฐานข้อที่ 3.1 สมมติฐานข้อที่ 3.2 สมมติฐานข้อที่ 3.3 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อพนักงานบริษัท

ประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อบริษัท
ประกันภัย 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.459 0.000 0.118 0.521 0.207 0.248 
ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน  (x1) 0.331 0.000** 0.647 0.000** 0.426 0.000** 
ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์  (x2) -0.101 0.013 0.001 0.982 0.092 0.004** 
ด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รบั  (x3) 0.492 0.000** 0.335 0.000** 0.434 0.000** 

Adjusted R2 0.413 0.632 0.577 

**P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อที่ 3.1 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีพนักงานบริษัท

ประกันภัยของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ 
ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าใน
ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อประกันภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัย
ของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
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ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ    
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
บริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานข้อที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้าน
คุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย 
 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าฯ 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 สมมติฐานข้อที่ 4.1 สมมติฐานข้อที่ 4.2 สมมติฐานข้อที่ 4.3 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ด้านการซ้ือซ้ า ด้านการแนะน า 

ด้านการกล่าวถึง 
ในแง่บวก 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.898 0.000 0.933 0.000 -0.126 0.563 
ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน  (x1) 0.149 0.000** 0.336 0.000* 0.413 0.000** 
ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์  (x2) 0.117 0.001** 0.056 0.223 0.248 0.000** 
ด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ  (x3) 0.529 0.000** 0.393 0.000** 0.407 0.000** 

Adjusted R2 0.453 0.318 0.499 

**P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อที่ 4.1 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้

บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 4 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จาก
การใช้งาน  ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 4.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าชาวต่างชาติที่
ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จาก
การใช้งาน และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4.3 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้าน
คุณประโยชน์จากการใช้งาน  ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 5 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการ
ประเมิน ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย และต้นทุนของการเสียผลประโยชน์ มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าฯ 
 

สมมติฐานข้อที่ 5 สมมติฐานข้อที่ 5.1 สมมติฐานข้อที่ 5.2 สมมติฐานข้อที่ 5.3 

ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อพนักงานบริษัท

ประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อประกันภัย 

ด้านความพึงพอใจ 
ที่มีต่อบริษัท
ประกันภัย 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.760 0.000 1.090 0.000 0.483 0.000 
ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  (x1) -0.114 0.008 -0.012 0.759 0.133 0.000** 
ด้านต้นทุนการประเมิน (x2) -0.354 0.000 -0.327 0.000 -0.191 0.000 
ด้านต้นทุนของการเรียนรู้  (x3) 0.252 0.000** -0.010 0.827 -0.009 0.809 
ด้านต้นทุนของการท าประกันภัย (x4) 0.862 0.000** 1.231 0.000** 1.196 0.000** 
ด้านต้นทุนของการเสียประโยชน์ (x5) -0.021 0.707 -0.154 0.002 -0.255 0.000 

Adjusted R2 0.634 0.716 0.798 

**P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อที่ 5.1 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงาน

บริษัทประกันภัยของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 5 พบว่า 
ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้และด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อพนักงานบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 5.2 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อประกันภัย
ของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 5 พบว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้
บริการ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 5.3 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัท
ประกันภัยของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 5 พบว่า ต้นทุนการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 6 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก ่ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมิน 
ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย และต้นทุนของการเสียผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าฯ 
 

สมมติฐานข้อที่ 6 สมมติฐานข้อที่ 6.1 สมมติฐานข้อที่ 6.2 สมมติฐานข้อที่ 6.3 

ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ 
ด้านการซ้ือซ้ า ด้านการแนะน า 

ด้านการกล่าวถึงในแง่
บวก 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.930 0.000 0.877 0.000 0.791 0.000 
ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (x1) 0.221 0.000** 0.234 0.000** 0.447 0.000** 
ด้านต้นทุนการประเมิน (x2) 0.064 0.116 0.196 0.000** -0.233 0.000 
ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ (x3) 0.390 0.000** -0.151 0.012 0.142 0.020** 
ด้านต้นทุนของการท าประกันภัย (x4) 0.408 0.000** 1.255 0.000** 1.077 0.000** 
ด้านต้นทุนของการเสียประโยชน์ (x5) -0.287 0.000 -0.718 0.000 -0.603 0.000 

Adjusted R2 0.450 0.544 0.526 

**P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อที่ 6.1 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าชาวต่างชาติที่

ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 6 พบว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของ
ลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 6.2 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 6 พบว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมินและด้านต้นทุนการท าประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของ
ลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 6.3 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 6 พบว่า ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้าน
ต้นทุนของการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนด้าน
ต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและด้านต้นทุนการท าประกันภัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 7 ความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัย ด้านความ
พึงพอใจที่มีต่อประกันภัย และด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย 

สมมติฐานข้อที่ 7.1 ความพึงพอใจของลูกค้ามีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
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ด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัย มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกัน
สุขภาพในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าฯ  
 

สมมติฐานข้อที่ 7 สมมติฐานข้อที่ 7.1 สมมติฐานข้อที่ 7.2 สมมติฐานข้อที่ 7.3 

ความพึงพอใจ 
ด้านการซ้ือซ้ า ด้านการแนะน า 

ด้านการกล่าวถึง 
ในแง่บวก 

(b) Sig. (b) Sig. (b) Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.941 0.000 1.550 0.000 0.806 0.000 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทฯ 
(x1) 

-0.082 0.149 -0.383 0.000 -0.154 
0.005 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัย 
(x2) 

-0.17 0.000** 0.431 0.000** 0.127 
0.050* 

ดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อประกันภัย (x3)  0.773 0.000 0.597 0.000** 0.864 0.000** 
Adjusted R2 0.370 0.445 0.497 

*P < 0.05, **P < 0.01 
     

  
สมมติฐานข้อที่ 7.2 ความพึงพอใจของลูกค้ามีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของ

ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจของลูกค้า 
ได้แก่ ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อประกันภัยและด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้าน
การแนะน าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 7.3 ความพึงพอใจของลูกค้ามีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึง
ในแง่บวกของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาจากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้า
ชาวต่างชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้   
 

สรุปและอภิปรายผล 
คุณภาพการให้บริการ ในด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัย ประกันภัยและบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

คุณภาพการให้บริการในด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  ด้านการให้ความเช่ือมั่นและด้านการเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในด้านการซื้อซ้ าและด้านการกล่าวถึงในแง่บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
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สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นและด้านการเอาใจใส่
ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในด้านการแนะน าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัยและด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
ประกันภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้าน
คุณประโยชน์จากการใช้งาน ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งาน  ด้านคุณประโยชน์เชิงสัญลักษณ์และด้าน
คุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าและด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าของ
ลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณประโยชน์
จากการใช้งาน และด้านคุณประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้และด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจ
ที่มีต่อประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจและ ด้านต้นทุนการท าประกันภัย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัท
ประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้ ด้านต้นทุนการ
ท าประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ด้านต้นทุนการประเมินและด้าน
ต้นทุนการท าประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01      
จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ได้แก่ ด้านต้นทุนของการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนด้านต้นทุนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและด้านต้นทุนการ
ท าประกันภัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ความพึงพอใจของลูกค้าด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัย มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการซื้อซ้ าของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ พบว่าความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อประกันภัยและด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการแนะน าของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศ
ไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าด้านความ
พึงพอใจที่มีต่อประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่บวกของลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีด้านการกล่าวถึงในแง่
บวกของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
บริษัทประกันภัยหรือนายหน้า รวมถึงตัวแทนของบริษัทประกันภัย ควรพิจารณาด้านต่างๆ ดังนี้  
1. เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าและด้านการให้ความเช่ือมั่น โดยมีการ

เตรียมพร้อมทั้งด้านพนักงาน ระบบการให้บริการและนโยบายของบริษัท เช่น พนักงานของบริษัทประกันสุขภาพมี
ความรู้อย่างครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าอย่างกระตือรือร้น
เพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการประกันสุขภาพในประเทศไทยเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีในการใช้ประกัน
สุขภาพ เพราะเมื่อเกิดความจงรักภักดี ลูกค้าจะแนะน าและบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้สินค้าหรือการบริการและไม่อ่อนไหว            
ต่อราคาสินค้าหรือการให้บริการแม้ว่าราคานั้นจะเปลี่ยนแปลงไป ท าให้บริษัทประกันภัยลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่           
อีกด้วย 

2. เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัย ด้านคุณประโยชน์จากการใช้งานและด้านคุณประโยชน์จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับ โดยมีการเตรียมพร้อมในเรื่องภาพลักษณ์ของการใช้งานของประกันสุขภาพ ได้แก่ ภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันสุขภาพคือการด าเนินการตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า เกิดความน่าเช่ือถือเมื่อมีการใช้งาน เช่น เมื่อลูกค้าน าบัตรประกัน
สุขภาพไปใช้ที่โรงพยาบาลเครือข่าย ลูกค้าก็ได้รับการให้บริการอย่างราบรื่น รวดเร็ว และโรงพยาบาลไม่ปฎิเสธการรักษา
เพราะเชื่อถือในภาพลักษณ์ของบริษัทประกันว่าจะมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนลูกค้าอย่างแน่นอน  

3. เกี่ยวกับต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านต้นทุนการท าประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยที่ขายประกันสุขภาพ
ควรมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เช่น หากมีการก าหนดให้ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการต่ า ได้แก่ มีการขอ
เอกสารในการท าประกันภัยน้อย ขั้นตอนการรับประกันภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้
ประกันสุขภาพและเกิดความจงรักภักดีในการใช้ประกันสุขภาพ เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความจงรักภักดีก็จะท าให้บริษัท
ประกันภัยต้นทุนในการท าธุรกรรมลดลง เช่น พลังงาน เงิน ระยะเวลาในการท าท าสัญญาประกันภัย เป็นต้น   

4. เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าด้านความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทประกันสุขภาพ
สามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
บริษัทประกันสุขภาพให้ค าแนะน าอย่างชัดเจนในการใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในการใช้ประกันสุขภาพ
เพราะความจงรักภักดีของลูกค้าจะท าให้บริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการ          
นั้น ๆ (Cross selling) ได้ง่าย เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการประกันสุขภาพและมีความจงรักภักดีต่อบริษัทประกันภัย
ปัจจุบันอยู่แล้วจึงเป็นการง่ายที่จะขายต่อเนื่อง 
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