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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงการประยุกตแนวคิดทฤษฎีการตลาดเกี่ยวกับคุณคาของลูกคากับการประกันชีวิต
โดยการคนหาคุณคาของประกันชีวติ ทีส่ รางประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับธุรกิจประกันชีวิต โดยกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของ
ธุรกิจ เนนใหความสําคัญตอการนําเสนอคุณคาใหกับลูกคาโดยเริ่มตนจากคนหากลุมลูกคา การระบุลูกคาเปาหมาย และการ
นําเสนอคุณคา แบบประกันที่เลือกใชคือประกันชีวิตประเภทสามัญนํามาจําแนกตามประเภทคุณคาของลูกคา และนํากรอบ
แนวคิดการสรางคุณคามาประยุกตใชในการวิเคราะห กลุมลูกคาเปาหมายคือ ชวงวัยสรางครอบครัว อายุระหวาง 31-40 ป
ลักษณะของแบบประกันมีคุณสมบัติปกปองรายไดและทรัพยสิน ผลตอบแทนที่ไดรับมาจากการลงทุนผานกองทุนรวม วงเงิน
ความคุมครองชีวิตสามารถเลือกกําหนดได สามารถนําไปวางแผนเกษียณ เนนการออมระยะยาวและลดหยอนภาษี กลยุทธการ
แขงขันที่เลือกใช คือ การสรางความแตกตางและมุงเนนเฉพาะกลุมทําใหธุรกิจประกันชีวิตเติบโตและสรางรายไดในระยะยาว
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Abstract

This article aims at demonstrating and applying marketing concepts relating to customer value in
life assurance. It discovers the value of life assurance to maximize customer benefits and satisfaction.
Also, it creates a competitive advantage by setting strategies which align with customer needs based
on resources and capabilities. It emphasizes on delivering value to customers. The process begins with
segmenting customers, targeting customers, and proposing customer value. The life insurance policies
are suggested according to the types of customer value. Value buildup framework was applied for the
analysis. The analysis reveals that appropriate targeted customers are 31-40 years old. They are in the
age of starting family. The qualified insurance policy is for protecting existing income and property by
investment through mutual funds, self-defined sum insurance coverage limits and retirement plan which
focuses on long-term savings and tax deduction. The competitive strategies chosen are differentiation
and focus resulting in life assurance business growth and long term sustainable income generation.
Keywords: Insurance, Customer Value, Value Proposition, Value Buildup, Competitive Advantage

บทนํา

การผลิตสินคาและบริการเพื่อนํามาจําหนายตอลูกคา
เปนความทาทายที่สําคัญของผูผลิตในการสรางสิ่งใหมและ
ความแตกตาง เพื่อทําใหลูกคารูสึกประทับใจเมื่อตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการ ในสถานการณที่ธุรกิจมีการแขงขันรุนแรง
ผูประกอบธุรกิจตองรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน (competitive edge) (Woodruff, 1997) โดยวิธี
สรางฐานลูกคาใหมและรักษาลูกคาปจจุบัน โดยเนนความ
ตองการของลูกคาและทําใหลูกคาไดรับประสบการณที่ดีขึ้น
จากการใชสินคาและบริการ (Cliffe, 2011) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบ ริโภคคือบุคคลทีส่ าํ คัญตอธุรกิจ เชนเดียวกับธุรกิจประกันชี วิ ต ในประเทศไทยซึ่ ง กํ า ลั ง เผชิ ญ การเติ บ โตแบบลดลง
เนือ่ งจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และอัตราคาครอง
ชีพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําใหกาํ ลังซือ้ ของประชาชนลดลง ผูเ ขียนคนควา
ขอมูลพบวา ป 2558 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยใหมลดลงรอยละ 0.5 จากป 2557 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนกรมธรรมกับจํานวนประชากร ป 2557 จํานวน
ประชากร 65.12 ลานคน โดยมีผถู อื กรมธรรมเพียง 19.71 ลาน
กรมธรรม (Thai Life Assurance Association, 2015) เชนเดียวกับสิ้นเดือนมิถุนายนในครึ่งป 2559 เบี้ยประกันชีวิต
รับรายใหมมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 1.91 (Thai Life
Assurance Association, 2016)
ประกันชีวติ เปนสินคาและบริการทีม่ คี วามสําคัญ เพราะ
เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยประเภทการโอน
ความเสี่ยงภัย (risk transfer) ไปใหบุคคลอื่นรับภาระแทน
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ผูทําประกันภัยจะไดรับประโยชนทางตรงคือความคุมครอง
เปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตทรัพยสินแกตนเองและ
ครอบครัว และประโยชนทางออมคือชวยแบงเบาภาระจาก
สังคม ทําใหเกิดความมัน่ ใจวาหากเกิดอุบตั ภิ ยั หรือความเสียหาย
ผู ป ระสบภั ย จะได รั บ ค า ชดเชย (สิ น ไหม) ทดแทน และ
ชวยรัฐบาลลดภาระคาใชจายสวัสดิการ ทําใหมีเงินทุนเหลือ
ไปพัฒนาประเทศดานอืน่ ๆ เพราะปจจุบนั คาใชจา ยสวัสดิการ
รักษาสุขภาพ โดยเฉพาะคาใชจายของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 0.6 ในป 2553 คาดวาจะเพิม่ เปนรอยละ 1.1 ในป 2565
เพราะโครงสรางประชากรไทยเปลีย่ นแปลงเขาสู “สังคมผูส งู อายุ”
และอีก 30 ปขางหนาประชากรที่สูงวัยจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่อง
กับความเสือ่ มถอยของอวัยวะเพิม่ มากขึน้ ทําใหคา ใชจา ยของ
รัฐในการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นตามการสูงวัยของประชากร
(Thai Publica, 2014) ดังนัน้ ความทาทายของธุรกิจประกันชีวติ
คือ การนําเสนอคุณคาเพื่อใหลูกคาพิจารณาตัดสินใจซื้อเพื่อ
เปนหลักประกันแกครอบครัว ขณะที่ยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพ
ดานการออมเพื่อเปนรายไดในยามเกษียณ ชวยวางแผนเพื่อ
บรรลุเปาหมายดานการเงินในแตละชวงชีวติ และสงเสริมสังคม
สุขภาพดีใหเกิดขึ้นในชุมชน (Tucker, 2015)
ผูเขียนไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ประยุกต
ใชทฤษฎีการสรางคุณคาของการบริโภค ประกอบดวย 5
องคประกอบ ไดแก 1) คุณคาทางหนาที่หรือการใชงาน คือ
ประโยชนที่ลูกคาไดรับจากการใชสินคา 2) คุณคาทางสังคม
เมื่อตัดสินใจบริโภคแลวทําใหภาพลักษณดีขึ้น 3) คุณคาทาง
อารมณเมื่อใชสินคาและบริการเกิดการกระตุนความรูสึก 4)
คุณคาทางความรูความคิดทําใหเกิดการเรียนรูที่จะทําสิ่งใหม

และ 5) คุณคาทางเงื่อนไข หมายถึง สินคาและบริการจะเกิด
คุณคาเมื่ออยูภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอมนั้นๆ ทั้งนี้
ปจจัยทั้ง 5 องคประกอบลวนมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ (Nithisiripong &
Thongmak, 2017) เชนเดียวกับการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณคาการบริโภคกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ในการใชบริการสินคา โดยพัฒนาเครื่องมือการวัดคุณคาการ
บริโภค 3 ดานประกอบดวย 1) คุณคาดานการใชงานที่รวม
ถึงสถานที่ตั้ง ความเปนมืออาชีพของผูใหบริการ คุณภาพ
ของสินคาและราคา 2) คุณคาดานอารมณ และ 3) คุณคา
ทางสังคม ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอ
คุณคาของการบริโภคดานคุณคาการใชงานประเภทคุณภาพ
และราคาสินคาซึง่ มีอทิ ธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
มากที่สุด และผูบริโภคกลุมนี้มีอยูในทุกชวงอายุและจัดอยูใน
ผูบริโภคที่รายไดในระดับเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 60,000
บาท ถือเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่มีศักยภาพตอธุรกิจในการ
วางแผนกลยุทธตอไป (Limpakarnwech & Assarut, 2015)
ประโยชนที่ไดรับจากการใหความสําคัญตอคุณคาตอ
ผูบริโภคพบวา คุณคาของสินคาและบริการเปนสิ่งที่ทําให
ธุรกิจแตกตางจากคูแ ขงขัน (Global & Services, 2006) หาก
ธุรกิจตระหนักถึงการสรางคุณคาตอลูกคา ธุรกิจจะพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการเพื่อมอบประสบการณที่ดีใหกับ
ลูกคา สรางความภักดีตอสินคาและบริการ (loyalty) และ
ลูกคากลับมาซือ้ ซาํ ทําใหมโี อกาสสรางรายได (Timo, Hannu,
& Lasse, 2007) และหากธุรกิจสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาที่
มีความภักดีตอสินคาและบริการ จะทําใหเกิดการสรางกําไร
ใหกับธุรกิจอยางตอเนื่อง (Reichheld & Sasser, 1990)
ดังนั้น คุณคาของสินคาและบริการจะเปนปจจัยกําหนดการ
สรางความตองการใหกับผูซื้อ โดยผูซื้อจะตัดสินใจจายเงิน
จากคุณคาที่ตนไดรับ (Porter, 1985) นอกจากนั้น การสราง
คุณคายังสามารถชวยลดตนทุนการผลิต สรางรายได และสราง
ความแตกตางรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยเพือ่ ใหการผลิต
มีตนทุนตํา (Dasilva & Trkman, 2013) คุณคาของลูกคาจึง
เปนหลักในการตัดสินเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
และกําหนดความสําเร็จระยะยาวของธุรกิจ (Khalifa, 2004)
ทัง้ นี้ จุดสําคัญของการสรางคุณคาตองเนนลูกคาเปนหลักเรียนรู
จากสิ่งที่ลูกคาตองการ ติดตามความตองการของลูกคาอยาง
สมําเสมอ และใหความสําคัญตอคุณภาพของสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
(Wongmontha, 2006) ดังนั้น การพิจารณาถึงคุณคาของ
สินคาและบริการจึงเปนเหตุผลสําคัญทําใหลูกคาตัดสินใจ

บริโภค (Xiao, Hedman, & Runnemark, 2015) ในการนี้
ธุรกิจประกันชีวิตจึงจําเปนตองทําใหลูกคารับรูถึงคุณคาและ
คุณประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีประกันชีวิตเพื่อใหตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตนั้นๆ
บทความวิชาการฉบับนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะห
แนวทางการนําเสนอคุณคาของประกันชีวติ ใหกบั ลูกคา ซึง่ การ
นําเสนอคุณคา (Customer Value Proposition: CVP) สามารถ
สรางความเชือ่ มโยงระหวางคุณคาของลูกคาและความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ทําใหธรุ กิจประกันชีวติ สามารถกําหนดกลยุทธ
ที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา ทรัพยากรและความ
สามารถของธุรกิจ เนือ้ หาของบทความวิชาการเริม่ จากนําเสนอ
ความสําคัญของคุณคา (customer value) การคนหากลุม
ลูกคา (customer segmentation) และลูกคาเปาหมาย
(targeted customer) เพื่อระบุคุณคาที่ตอบสนองกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย และการนําเสนอคุณคา (value proposition)
โดยการแบงแยกผลิตภัณฑประกันชีวติ ในปจจุบนั ตามประเภท
ของคุ ณ ค า ร ว มกั บ กรอบแนวคิ ด การสร า งคุ ณ ค า (value
buildup) เพื่อใหไดคุณสมบัติของแบบประกันชีวิตที่ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ผูเขียนเชื่อวา
บทความนี้จะเปนประโยชนและชวยใหธุรกิจประกันชีวิต
ตัดสินใจเลือกกลยุทธทจี่ ะนํามาใชสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน (competitive advantage) ที่เหมาะสม และเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใหกับ
ผูบริโภค
คุณคาของลูกคา (Customer Value)
แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ค า ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ กํ า หนดกลยุ ท ธ
และการตลาดอยางกวางขวาง หากธุรกิจคนหาคุณคาทีล่ กู คา
ตองการไดถือวาเปนความไดเปรียบ แนวคิดเกี่ยวกับคุณคา
ของลูกคาจึงเปนประโยชนและชวยในการออกแบบการนํา
เสนอบริการ (Khalifa, 2004) กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
(economic value) เชน คุณคาที่เกิดขึ้นนั้นจะตองสราง
รายไดใหกับธุรกิจ (Chesbrough & Rosenbloom, 2002)
ชวยลดตนทุนการผลิตจากการประหยัดตอขนาด (economies
of scale) และเปลี่ยนเปนความสามารถหลักขององคกร
(Timo et al., 2007) ผูเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา
พบวา คุณคาเกิดจากการรับรูของลูกคา (Payne & Holt,
2001) ทัง้ นี้ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดกลาวถึงเรือ่ งอรรถประโยชน (utility) โดยใหความหมายตอคุณคา วาหมายถึง
สิง่ ทีล่ กู คายอมจายเพือ่ ใหไดรบั ความพึงพอใจสูงสุดจากสินคา
และบริการ (Bowman & Ambrosini, 2000) การสรางคุณคา
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
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จึงอาจหมายถึง การมอบประโยชนใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคา
ยินดีที่จะจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ (Matzler, Bailom,
von Eichen, & Kohler, 2013) โดยคุณคาของลูกคาจะ
ถูกกําหนดโดยประสบการณที่ลูกคาไดรับ ดังนั้น การที่ธุรกิจ
จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได ตองใชทรัพยากร
และความสามารถที่มีเพื่อนําไปสรางคุณคา โดยที่คุณคาที่
นําเสนอจะตองทําใหผลประโยชนที่ลูกคาไดรับเพิ่มขึ้น หรือ
ลดความกังวลตอการรับรูของลูกคา และกอใหเกิดการสราง
ความสามารถและทรัพยากรที่บริษัทจะสามารถใชประโยชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขง (Timo et al., 2007)
เมื่อพิจารณาคุณคาของลูกคาตอผลิตภัณฑประกันชีวิต หาก
ตองการใหลูกคารับรูถึงคุณคา ธุรกิจประกันชีวิตตองคนหา
ประโยชนทตี่ รงกับความตองการของลูกคาทีจ่ ะไดรบั จากการ
ทําประกันชีวติ โดยทําใหลกู คารับรูถ งึ ความแตกตางจากรูปแบบ
ประกันเดิมที่เคยมี
กลุมลูกคา (Customer Segmentation) และลูกคา
เปาหมาย (Targeted Customer)
การสรางคุณคาใหกบั ผูบ ริโภคจึงเริม่ ตนจากการวิเคราะห
กลุมลูกคา (customer segmentation) เพื่อคนหาเหตุผล
การเลือกซือ้ สินคาและบริการ และสิง่ ทีธ่ รุ กิจนําเสนอตอลูกคา
(Timo et al., 2007) กลุมเปาหมายสําหรับการวิเคราะห
คุณคาที่ผูเขียนเลือกมาเปนกลุมลูกคาคือ วัยสรางครอบครัว
ซึ่งเปนชวงวัยที่มีความสําคัญคือมีรายไดที่สูงขึ้น แตในขณะ
เดียวกันมีคาใชจายสําหรับการสรางความมั่นคงสูงเชนกัน
สอดคลองกับเหตุผลทางสังคมของประเทศไทยที่กําลังเขาสู
วัยสูงอายุและการไมมรี ายไดใชจา ยยามเกษียณ เพราะขาดการ
วางแผนการเงินในชวงวัยทํางานหรือวัยสรางครอบครัว ทั้งนี้
ปจจัยที่ทําใหการวางแผนเกษียณอายุไมประสบความสําเร็จ
มาจากปริมาณการออมเงินในวัยทํางานที่ไมเพียงพอและ
ผลตอบแทนของรูปแบบการออมที่ตําเกินไป (Thanakwang
& Chantuk, 2016) สําหรับวัยทํางานที่มีคูสมรส มีการศึกษา
รูปแบบของการใหคําปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางความสําเร็จในชีวิตสมรส พบวาปจจัยเรื่องฐานะ
ทางการเงิน ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจเปนตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
ในการมีชวี ติ คูจ ากคูส มรสทีอ่ ยูใ นวัยทํางานซึง่ จะมีความกดดัน
และภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวสูง (Youngwarasawasd,
2015)
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุวา ชวงวัยและ
อายุเปนตัวแปรที่มีผลตอการวางแผนชีวิตและการจัดสรร
เงินเพื่อการลงทุน หากเปนวัยสรางครอบครัวหนาที่การงาน
จะเริ่มมั่นคง รายไดเพิ่มขึ้น แตคาใชจายก็สูงขึ้นเชนกัน อาทิ
คาแตงงาน ผอนบาน ผอนรถ คาใชจายเกี่ยวกับบุตร (The
Stock Exchange of Thailand [SET], n.d.) ประกันชีวิต
จึงเหมาะกับการวางแผนโอนความเสี่ยงภัยของกลุมลูกคาวัย
สรางครอบครัว อายุ 31-40 ป ซึ่งมีเปาหมายของการสราง
ความมั่งคั่งใหกับตนเอง การสรางครอบครัวและการออมเงิน
เพื่ออนาคต และการมีรายไดและรายจายที่อยูในระดับสูง จึง
ตองใหความสําคัญกับความเสีย่ งทีก่ าํ ลังเผชิญ เชน ภาระหนีส้ นิ
คาใชจา ยดานสุขภาพ การวางแผนภาษี และการออมเงิน และ
หากมีโอกาสของความเสีย่ งภัยสูงควรจัดการความเสีย่ งโดยให
ผูอื่นรับผิดชอบ (wealth protection) (Sapapanyawong,
2014) ซึง่ ผูม รี ายไดจะเปนบุคคลหลักในการตัดสินใจเลือกซือ้
ประกันชีวิตโดยคํานึงการตอบสนองความตองการทั้ง 3 ดาน
คือ คุมครองรายไดในอนาคต (income protection) ดูแล
คารักษาพยาบาล (health protection) และการทําประกันชีวิตเพื่อปกปองทรัพยสิน (asset protection) ทั้งนี้ ขอมูล
รายงานประจําป 2557–2558 โดยสมาคมประกันชีวิตไทย
ระบุประเภทกรมธรรมทลี่ กู คาเลือกซือ้ มากทีส่ ดุ คือ กรมธรรม
ประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย (endowment) (Thai Life
Assurance Association, 2015)
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กลุม ลูกคาเปาหมายประกันชีวติ ในบทความนี้ คือ วัยสรางครอบครัว อายุ 31-40 ป ซึ่งมีความตองการโอนถาย
ความเสี่ยงที่สําคัญ 3 ดาน คือ คุมครองรายได คารักษา
พยาบาล และปกปองทรัพยสิน ทั้งนี้ การนําเสนอคุณคาให
กับกลุมลูกคาเปาหมายกลุมนี้ ธุรกิจจึงตองวิเคราะหคุณคา
ของลูกคา (customer value analysis) งานวิจัยที่ผานมา
ไดใหความหมายวา คุณคาคือผลประโยชนหักลบดวยตนทุน
ที่ตองจาย ดังนั้น พื้นฐานของการนําเสนอคุณคาใหกับลูกคา
ขอแรกคือราคาตําที่สุดนั้นเกิดจากธุรกิจมีตนทุนการผลิต
สินคา หรือตนทุนการขายทีต่ าํ จึงจะสามารถชวยสรางสวนแบง
ทางการตลาดได หากกลุมลูกคาเปาหมายนี้จะตัดสินใจเลือก
ซื้อประกันชีวิตยอมตองการคาเบี้ยประกันชีวิตในอัตราที่ตํา
แตสามารถใหความคุมครองหรือทุนประกันชีวิตสูง คุณคา
ประการตอมาคือสินคาและบริการมีความเปนเอกลักษณ
และสรางความประทับใจใหกับลูกคา สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาและบริการซึ่งทําใหลูกคาประหยัดเวลา (Treacy &
Wiersema, 1993) ทั้งนี้ การนําเสนอคุณคาดานการบริการ
ตองใชชอ งทางทีล่ กู คาใหความนิยมในการเลือกซือ้ ประกันชีวติ
คือผานตัวแทนประกันชีวติ และการสรางความเปนเอกลักษณ
คือการที่ทําใหลูกคาบรรลุเปาหมายการสรางความมั่งคั่งจาก
การตัดสินใจโอนถายความเสีย่ งโดยการตัดสินใจทําประกันชีวติ
การนําเสนอคุณคา (Value Proposition)
คุณคาของลูกคาที่ธุรกิจนําเสนอไปยังลูกคาเปาหมาย
(type of customer value) สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ
(1) คุณคาอันเกิดจากการใชงาน (functional value)
หมายถึงการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากความสามารถใน
การทํางาน การใชงาน หรือประสิทธิภาพทางกายภาพของ
สินคาและบริการนั้นๆ (product features) หรือลักษณะ
เดนของสินคาและบริการที่ตอบสนองความจําเปนของลูกคา
ซึ่งลักษณะดังกลาวตองทําใหเกิดความแตกตางและสราง
ประสบการณที่ดีตอลูกคา (Seiders, Berry, & Gresham,
2000) โดยยังคงไวซึ่งการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน

(2) คุณคาทางเศรษฐกิจ (economic value)
หมายถึงประโยชนที่ไดรับในรูปแบบทางการเงิน เชน ราคา
ของสินคาและบริการที่ตํากวาคูแขง หรือการเปรียบเทียบ
ระหวางคุณภาพกับราคาของสินคาและบริการ (Gale, 1994;
Zeithaml, 1988) กลาวคือ ลูกคาตัดสินใจซือ้ โดยเปรียบเทียบ
จากราคาที่จายตอคุณภาพของสินคาและบริการที่ไดรับ โดย
หากธุรกิจสามารถเพิ่มคุณภาพก็สามารถเพิ่มราคาสินคาและ
บริการได
(3) คุณคาทางจิตวิทยา (psychological value)
หมายถึง การรับรูภาพลักษณของสินคา (brand image)
คุณคาทางจิตวิทยาเปนอรรถประโยชนทไ่ี มสามารถจับตองได
(intangible) แตสามารถทําใหลูกคามีความรูสึกภาคภูมิใจ
และความรูส กึ พิเศษทีไ่ ดรบั ความสําคัญมากกวาการเปนเพียง
แคลูกคา หรือการไดรับความรูสึกที่เหนือกวา
การสรางคุณคาโดยใชประเภทของคุณคาทัง้ 3 ประเภท
จะตองเริ่มจากคุณคาที่สามารถจับตองได คือ คุณคาที่เกิด
จากการใชงานของสินคาและบริการเพือ่ สรางอรรถประโยชน
ใหกับลูกคา โดยตองตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
ส ว นการสร า งคุ ณ ค า ทางเศรษฐกิ จ จะทํ า ให ลู ก ค า เกิ ด การ
เปรียบเทียบระหวางราคากับคุณภาพของสินคาที่กําลังจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อ รวมถึงการสรางคุณคาดานจิตใจใหลูกคา
กลายเปนบุคคลที่สําคัญเมื่อไดตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ดังกลาว หรือทําใหลูกคารูสึกสบายใจ และคลายความกังวล
เมื่อไดตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะทําใหลูกคามีความพึงพอใจอยางสูง
และการสรางความสัมพันธระหวางผูข ายและลูกคาทําใหลกู คา
รูสึกเปนบุคคลพิเศษ (Khalifa, 2004) (ดูภาพที่ 2) ดังนั้น
การนํ า เสนอคุ ณ ค า ต อ ลู ก ค า จะต อ งเพิ่ ม อรรถประโยชน
ต อ ลู ก ค า และสร า งความได เ ปรี ย บบนพื้ น ฐานทรั พ ยากร
ที่มีโดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงขัน
และสรางความแตกตางหรือความเปนเอกลักษณของตนเอง
ผลลัพธทไี่ ดคอื ธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Timo
et al., 2007)

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
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ภาพที่ 2 การสรางคุณคาใหแบบประกันชีวติ โดยใชหลักประเภทของคุณคา
ทีม่ า: ผูเ ขียนดัดแปลงขอมูลจาก Khalifa (2004)
กรอบแนวคิดเพื่อคนหาการนําเสนอคุณคาของลูกคา
ในการคนหาคุณคาที่นําเสนอตอลูกคา เปาหมายใน
บทความวิชาการนี้คือกลุมเปาหมายวัยสรางครอบครัว อายุ
31-40 ป โดยประกันชีวติ ตองตอบสนองความตองการ 3 ดาน
คือ 1) คุมครองรายไดในอนาคต 2) ดูแลคารักษาพยาบาล
และ 3) ปกปองทรัพยสนิ โดยสามารถแบงเบาภาระคาใชจา ย
ดานการรักษาพยาบาลหรือคาใชจายที่ไมคาดคิด รวมถึง
เปนการวางแผนออมเงินยามเกษียณ ดังนั้น ผูเขียนจะเลือก
ประเภทของประกันชีวิตจากสัดสวนการเลือกซื้อสูงที่สุดของ
ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตคือ กรมธรรมประกันภัยประเภท
สามัญ โดยแบงเปน 5 รูปแบบ คือ
1) ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (whole life) คือ
ประกันชีวติ ทีเ่ นนการคุม ครองระยะยาว มีการจายเบีย้ ประกัน
เปนชวงระยะเวลา เชน 5 ป 10 ป 15 ป หรือ 20 ป แตใหการ
คุมครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 90 ป หรือ 99 ป เปนตน
ขอดีของแบบประกันนี้ คือ เบีย้ ประกันคอนขางตาํ ระยะเวลา
คุมครองนาน เหมาะกับผูที่มีภาระระยะยาว หรือตองการ
วางแผนมรดก ขอเสียคือ ไมมีเงินคืนระหวางปกรมธรรม
2) ประกันชีวติ แบบชัว่ ระยะเวลา (term) คือประกันชีวติ ทีเ่ นนการคุม ครองระยะสัน้ สามารถเลือกชวงเวลาในการ
จายเบี้ยประกันและรับการคุมครองตามระยะเวลาที่กําหนด
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เชน 5 ป 10 ป 15 ป เปนตน จุดเดนคือ สามารถเลือกระยะ
เวลาคุม ครอง และเปนแบบประกันทีเ่ บีย้ ประกันถูกทีส่ ดุ ขอเสีย
คือ ไมมมี ลู คาเงินสดกรมธรรม เพราะเบีย้ ประกันเปนแบบจาย
ทิ้งปตอป
3) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย (endowment)
คือประกันชีวิตที่เนนการออมเงินรูปแบบระยะสั้น กลาง และ
ยาว ระยะเวลาตัง้ แต 3-30 ป จุดเดน คือ คุม ครองเงินเปาหมาย
ปราศจากความเสี่ยง และชวยสรางวินัยในการออมเชิงบังคับ
(เพราะไมสามารถถอนเงินออกจากกรมธรรมระหวางปได)
ขอเสียก็คอื ทุนประกันชีวติ ตาํ (เมือ่ เทียบกับแบบประกันอืน่ ๆ
หากตองจายเบี้ยประกันที่เทากัน) จึงไมเหมาะกับการตัดสิน
ใจทําเพื่อวัตถุประสงคการคุมครอง และผลตอบแทนจาก
การออมไมสูง เมื่อเทียบกับสินทรัพยประเภทอื่น
4) ประกันชีวิตแบบบํานาญ (annuity) คือการ
ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุโดยเฉพาะ โดยจะตองออมอยาง
ตอเนื่องจนถึงอายุเกษียณ (เชน 55 ป 60 ป หรือ 65 ป) โดย
หลังเกษียณอายุจะมีเงินคืนจากแบบประกันทุกๆ ป ไปจน
กระทัง่ อายุ 85 ปหรือ 90 ป จุดเดนจุดดอยก็เชนเดียวกับแบบ
สะสมทรัพย แตมีผลตอบแทนสูงกวาเล็กนอยและมีเงินคืน
ที่ยาวนาน

5) ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (unit link) คือ
ประกันชีวิตที่นําเบี้ยประกันสวนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวม
โดยที่เราสามารถเลือกกองทุนรวม และจัดสรรการลงทุนดวย
ตนเอง และเบีย้ ประกันอีกสวนจะนําไปเปนคาใชจา ยในการทํา
ประกันคุมครองชีวิต จุดเดนคือ มีความยืดหยุนสูง สามารถ
กําหนดเบีย้ จาย ทุนประกัน ระยะเวลาจายเบีย้ และระยะเวลา
คุมครองดวยตนเอง และมีโอกาสไดผลตอบแทนสูงกวาแบบ
ประกันทุกรูปแบบ จุดดอยคือ มีความเสีย่ งจากการลงทุนทําให
เกิดความไมแนนอนของผลตอบแทน (Insuranger, 2017)
แบบประกันประเภทสามัญ ทั้ง 5 แบบ สามารถสรุป
เปนตารางบนสมมติฐาน ของเพศเดียวกัน อายุและจํานวนทุน
ประกันทีเ่ ทากัน โดยเรียงลําดับตามราคาเบีย้ ประกันชีวติ จาก
ราคาสูงทีส่ ดุ ไปหาตาํ ทีส่ ดุ และระบุขอ ดีและขอเสียเพือ่ คนหา
ความเหมาะสมที่จะนําไปแบงตามประเภทของคุณคา และ
การชําระเบี้ยประกันชีวิตเพื่อนําไปตอบสนองความตองการ
วางแผนภาษีเพื่อสงผลตอการวางแผนคาใชจายของผูตัดสิน
ใจซื้อประกัน ซึ่งสิทธิที่ไดรับคือ ผูมีเงินไดมีสิทธิหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นํามาหักลดหยอนและยกเวนได

ตามที่จายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท และของคูสมรสที่
ไมมีเงินได สามารถหักลดหยอนไดตามที่จายจริง แตไมเกิน
10,000 บาท (คาเบี้ยประกันชีวิตตองมีความคุมครองตั้งแต
10 ปขึ้นไป และผลประโยชนตอบแทนคืนไมเกินรอยละ 20
ของเบีย้ ประกันชีวติ รายป แตคา เบีย้ ประกันความคุม ครองอืน่
เชน คุมครองสุขภาพ หรือคุมครองอุบัติเหตุไมสามารถหัก
ลดหยอนได) นอกจากนัน้ คาเบีย้ ประกันชีวติ แบบบํานาญของ
ผูมีเงินไดหักลดหยอนไดในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดที่นํา
มาเสียภาษีเงินไดในแตละป แตไมเกิน 200,000 บาท (เปน
คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ ความคุมครองตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป และจายผลประโยชนเงินบํานาญเมื่อผูมีเงินไดอายุ
ตั้งแต 55 ปขึ้นไปถึงอายุ 85 ปหรือกวานั้น และเมื่อรวมกับ
เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและเงินสะสมเขากองทุนการออม
แหงชาติรวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาท) (The Revenue
Department, n.d.)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแบบประกันชีวิตประเภทสามัญบนสมมติฐานอายุ เพศและทุนประกันชีวิตจํานวนที่เทากัน
แบบประกันชีวิต
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ขอเสีย

ความเหมาะสมตอ
เปาหมายที่ตองการ

อัตราเบี้ยประกันชีวิต
คอนขางตํา

ตลอดชีพ

คุมครองตลอดชีพ
ตนทุนคาประกันคงที่

ไมมีผลตอบแทน
ระยะเวลาความคุมครอง
นานเกินความจําเปน

สรางความคุมครอง
ระยะยาว

ชั่วระยะเวลา

เลือกระยะเวลาความ
คุมครองตามเวลาที่
เหมาะสม
เบี้ยประกันถูกที่สุด

เบี้ยจายทิ้งไมมีมูลคา
เงินสดในกรมธรรม

สรางความคุมครองระยะ ตําที่สุด
สั้นถึงปานกลาง

สะสมทรัพย

จายผลตอบแทน
มีเงินคืน
เนนออมระยาว

ผลตอบแทนตํา
ความคุมครองตํา

สรางวินัยการออม
ระยะยาว

สูงที่สุด

บํานาญ

คุมครองเงินตนและผล
ตอบแทนวัยเกษียณอายุ
ไดรับสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เพิ่ม 200,000 บาท

ผลตอบแทนตํา
ความคุมครองตํา

รับประกันเงินหลัง
เกษียณอายุ

สูง

ควบการลงทุน

มีความยืดหยุน
มีโอกาสไดรับผล
ตอบแทนสูง

ตนทุนเพิ่มขึ้นตามอายุ
และโอกาสความเสี่ยง
จากการจัดสรรเงินลงทุน

กําหนดความคุมครอง
ไดเอง โอกาสรับผล
ตอบแทนที่ดี

ตํา

ทีม่ า: Insuranger (2017)
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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การวิ เ คราะห โ ดยการนํ า เสนอคุ ณ ค า แบบประกั น
ชีวิตสําหรับชวงวัยสรางครอบครัว อายุระหวาง 31–40 ป
สอดคลองกับผลการศึกษาตัวแบบการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตโดยพบวา สาเหตุที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
เนื่องจากชวยรองรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล ดานเบี้ย
ประกันที่จายสามารถนําไปลดหยอนภาษี และสิ่งสําคัญคือ
ราคาของแบบประกันทีจ่ า ยมีความเหมาะสม โดยแบบประกัน
ทีล่ กู คานิยมเลือกซือ้ คือประเภทมีระยะเวลาคุม ครอง 11-15 ป
ดังนั้น ธุรกิจประกันควรใหความสําคัญตอความคุมครอง
ผลตอบแทนและราคา (Samansor, 2015) ผูเขียนจึงนํา
หลักคุณคาของลูกคาที่ธุรกิจนําเสนอไปยังลูกคาเปาหมาย
มาพิจารณาคุณคาของแบบประกันชีวิตจากองคประกอบ
3 ดานคือ
1) คุณคาดานการใชงาน (functional value) แบบ
ประกันชีวติ สามัญทัง้ 5 แบบสามารถตอบสนองความตองการ
พื้นฐาน คือ มีทุนประกันชีวิตปกปองความเสี่ยงและประกันสุขภาพรักษาพยาบาลเพื่อปกปองคาใชจายที่ไมสามารถระบุ
ไดในอนาคต สามารถลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สอดคลองกับการตอบสนองความตองการ 3 ดานคือ คุม ครอง
รายไดในอนาคต (income protection) ดูแลคารักษา
พยาบาล (health protection) และการทําประกันชีวิตเพื่อ
ปกปองทรัพยสิน (asset protection)
2) คุณคาดานเศรษฐกิจ (economic value) ลูกคา
ตองไดรับประโยชนทางการเงิน เชน ราคาของสินคาและ
บริการที่ตํากวาคูแขง หรือการเปรียบเทียบคุณภาพกับราคา
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ของสินคาและบริการที่ไดรับ ซึ่งแบบประกันชีวิตประเภท
ควบการลงทุนแบบชัว่ ระยะเวลา และตลอดชีพ จัดอยูใ นอัตรา
การชําระเบี้ยประกันตํา แตประกันชีวิตควบการลงทุนเปน
แบบประกันที่ใหคุณประโยชนโดยรวมมากกวา คือ สามารถ
ปรับเพิ่มลดเบี้ยประกันและทุนประกันชีวิตได มีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนที่สูง
3) คุณคาทางจิตวิทยา (psychological value)
หมายถึงอรรถประโยชนที่ไมสามารถจับตองได (intangible)
แตสามารถทําใหลกู คามีความรูส กึ ภาคภูมใิ จ มีความรูส กึ พิเศษ
ไดรับความสําคัญมากกวาการเปนเพียงแคลูกคา หรือการได
รับความรูส กึ ทีเ่ หนือกวา เชน รูส กึ สบายใจเมือ่ ไดตดั สินใจเลือก
ซือ้ แบบประกันทีส่ ามารถรับโอนความเสีย่ งทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
ไดทั้งหมด และคลายความกังวลเรื่องเงินออมในอนาคต
ตามหลักคุณคาทั้ง 3 ดานนี้ ธุรกิจประกันชีวิตควร
คัดเลือกคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบประกันแตละแบบ และ
นํามาสรางเปนแบบประกันใหมที่สามารถตอบความตองการ
ครบทั้ง 3 ดาน คือ ลูกคารูสึกคลายความกังวลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล ดานปกปองรายได
และทรัพยสิน และดานผลตอบแทนที่มีโอกาสไดรับเพิ่มสูง
กวาแบบประกันทั่วไป เพราะการสรางผลตอบแทนจากแบบ
ประกันควบการลงทุน คือการนําเงินคาเบีย้ ประกันหลังหักคา
ใชจายไปลงทุนผานกองทุนรวม มีเงินคืน และกําหนดความ
คุมครองไดดวยตนเอง สวนแบบประกันบํานาญเพื่อวางแผน
เกษียณ เนนการออมระยะยาว คุมครองเงินหลังเกษียณและ
วางแผนภาษี และลดหยอนภาษีเพิม่ 200,000 บาท (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 การนําเสนอคุณคาประกันชีวติ โดยใชประเภทของคุณคารวมกับการสรางคุณคาสําหรับกลุม วัยสรางครอบครัว อายุ 31-40 ป
ที่มา: ผูเขียนดัดแปลงขอมูลจาก Khalifa (2004)
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นโยบายของสมาคมประกั น ชี วิ ต ไทยสนั บ สนุ น ให
ภาคธุรกิจประกันชีวิตเติบโต รวมทั้งสนับสนุนการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑประกันชีวิตใหตอบสนองความตองการของ
ประชาชนมากขึ้น จากการคนควาขอมูล พบวาแบบประกัน
ที่มีความคุมครองระยะกลาง ระยะยาวและสามารถควบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ รวมถึงแบบประกันควบการลงทุนมี
แนวโนมไดรับการตอบสนองจากประชาชนที่ดีขึ้นในอนาคต
สงเสริมใหผูเอาประกันภัยนําคาเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลได เปนแรงดึงดูดใจที่สําคัญใน
การทําใหประชาชนใหความสนใจทําประกันชีวติ มากขึน้ และ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตให
มีความรูดานประกันชีวิตและสามารถเปนที่ปรึกษาทางการ
เงิน มุง เนนความเปนมืออาชีพและมีความรูอ ยางแทจริงเกีย่ วกับ
การใหบริการ การนําเสนอขาย รวมถึงความรูในสวนของ
ผลิตภัณฑทางการเงิน (Thai Life Association, 2015)
ในการนี้ คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตจะสงผลตอการลด
ขอรองเรียนทีอ่ าจจะเปนปญหาหรืออาจสรางประสบการณไมดี
ตอลูกคา ซึง่ ขอมูลการรองเรียน 5 ประการทีเ่ กีย่ วกับประกันชีวติ
ในประเทศไทยป 2558 อันดับแรกคือ ลูกคาถูกบริษัทปฏิเสธ
การรับประกันภัยโดยอางวาผูเอาประกันปกปดขอเท็จจริงใน
ใบคําขอรับประกัน รองลงมาคือกรณีคนกลาง (ตัวแทน นายหนา
ธนาคารพาณิชย) ที่ระบุวาเปนโครงการพิเศษ หรือบอกวา
เปนการฝากเงิน โดยไมแจงใหผูเอาประกันทราบวาเปนการ
ทําประกันชีวิต ถัดมาคือ กรณีถูกรบกวนโดยการเสนอขาย
ประกันภัยทางโทรศัพท หรือยังไมไดตกลงทําประกันแตบริษทั
สงกรมธรรมมาใหผูเอาประกันและมีการหักเงินจากบัตร-

เครดิต กรณีบริษทั จายคาสินไหมทดแทนไมเปนไปตามเงือ่ นไข
โดยอางวาไมมีความจําเปนทางการแพทย หรือเกิดจากโรคที่
เปนมากอน และกรณีกรมธรรมที่บริษัทออกใหไมเปนไปตาม
ทีต่ วั แทนเสนอขายตามทีต่ กลงกับผูเ อาประกันภัย (Office of
Insurance Commission, 2016)
กลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขันนี้ คือ การสราง
ความแตกตาง (differentiation strategy) โดยสรางแบบ
ประกันทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ตกตางจากคูแ ขงแตสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ซึง่ หมายถึงการเสนอคุณคาทีแ่ ตกตาง
จากคูแ ขงขันและเปนทีต่ อ งการของลูกคา และจะตองมีความ
แตกตางที่ไมสามารถหาไดจากสินคาทั่วไปของผูอื่น หรือมี
การเพิ่มศักยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่มากกวา
คูแขงขัน และเนนการเขาถึงกลุมลูกคาแบบมุงเฉพาะกลุม
(niche or focus strategy) เพือ่ ทีจ่ ะตัง้ ราคาขายไดสงู กวาเดิม
(Porter, 1985) ในการนี้ งานวิจัยศึกษาปจจัยสงเสริมความ
จงรักภักดีตอ สินคาพบวา การซือ้ สินคาซาํ ๆ ของลูกคาเกิดจาก
พืน้ ฐานทีส่ าํ คัญคือ การคัดเลือกลูกคาทีเ่ หมาะสมโดยการแบง
กลุม ลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน (Wangkananon & Sawmong,
2012) และสิง่ ทีธ่ รุ กิจตองพิจารณาตอจากการเลือกกลยุทธคอื
การสรางรายไดจากการสรางคุณคา เพราะหากสรางคุณคา
ใหกับสินคาและบริการจนสามารถตอบสนองใหกับลูกคาใน
ระดับสูงสุด แตการสรางคุณคานั้นไมสงผลตอรายไดใหกับ
ธุรกิจ ถือวาการสรางคุณคานั้นไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น
ธุรกิจตองสรางคุณคาและรายไดในระดับทีส่ งู กลาวคือ สินคา
มีคณ
ุ คามีราคา สรางรายไดและมีกาํ ไร (Matzler et al., 2013)

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดแบบประกันชีวิตสําหรับวัยสรางครอบครัว อายุ 31–40 ป
แบบประกันชีวิต

ขอดี

ความเหมาะสม

เบี้ยประกัน

ประกันชีวิต
วัยสรางครอบครัว
อายุ 31–40 ป

มีเงินคืน (ปนผล)
ผลตอบแทนสูงกวา
(กองทุนรวม)
เนนออมระยะยาว
คุมครองเงินวัยเกษียณ
ลดหยอนภาษีเพิ่ม 200,000 บาท
มีความยืดหยุน

มีโอกาสสรางผลตอบแทนผาน
(กองทุนรวม)
สรางวินัยการออมระยะยาว
คุมครองเงินหลังเกษียณ
กําหนดความคุมครองได

ตํา

ทีม่ า: ผูเ ขียนดัดแปลงขอมูลจาก Insuranger (2017)

ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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บทสรุป
ธุรกิจประกันชีวติ ในประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาการ
เติบโตแบบลดลง แมวา ประกันชีวติ เปนสินคาและบริการทีใ่ ห
ประโยชนตอ ผูถ อื กรมธรรมชว ยบริหารความเสีย่ ง คือใหความ
คุม ครอง และเปนหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ และทรัพยสนิ
แกตนเองและครอบครัว มีประโยชนตอสังคมในการแบงเบา
ภาระหากเกิดอุบัติภัยหรือความเสียหายผูประสบภัยจะไดรับ
คาชดเชย (สินไหม) ทดแทน ตลอดจนมีประโยชนตอ เศรษฐกิจ
คือชวยรัฐบาลลดภาระคาใชจายใหมีเงินทุนเหลือไปพัฒนา
ประเทศดานอืน่ ๆ แตกลับพบวาสัดสวนจํานวนประชากรเทียบ
กับจํานวนกรมธรรมอยูใ นระดับตาํ ผลทีต่ ามมาคือเกิดชองวาง
ทางความคุมครอง ดวยเหตุผลดังกลาวธุรกิจประกันชีวิตจึง
ตองรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อสราง
ลูกคาใหม หรือการรักษาลูกคาปจจุบัน ในการนี้ การสราง
คุณคาใหกับประกันชีวิตจะชวยดึงดูดใหประชาชนหันมาให
ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณคา
ของลูกคาเปนหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธเพือ่ สรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และกําหนดความสําเร็จระยะยาวให
กับธุรกิจประกัน
กระบวนการคนหาคุณคาจึงเริม่ ตนจากการคนหากลุม
ลูกคาเปาหมาย คือ ชวงวัยสรางครอบครัว อายุ 31-40 ป
เพราะเปนชวงชีวิตที่มีการเติบโตรายไดมีภาระคาใชจายสูง
โอกาสของความเสี่ยงในการไปสูเปาหมายจึงมีมากกวาแบบ
ประกันชีวิต โดยคุณคาที่นําเสนอกลุมเปามายจะตองการ
ตอบสนองความตองการครอบคลุม 3 ดานคือคุมครองรายได
ในอนาคต ดูแลคารักษาพยาบาล และการทําประกันชีวิต
เพื่อปกปองทรัพยสิน ทั้งนี้ ผูเขียนยกตัวอยางการสรางคุณคา
ของแบบประกันชีวิตที่ผูเขียนยกตัวอยางเลือกแบบประกัน
ประเภทสามัญซึง่ ไดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ จากผูถ อื กรมธรรม
โดยเลือกขอดีและความเหมาะสมจากแบบประกันสามัญ
ทั้ง 5 ประเภท คือ แบบสะสมทรัพย แบบบํานาญ แบบควบ
การลงทุน แบบตลอดชีพและแบบชั่วระยะเวลา ดวยกรอบ
แนวคิดการสรางคุณคาแบงตามประเภทของคุณคา ทําใหได
แบบประกันทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ หมเหมาะสําหรับวัยสรางครอบครัว
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อายุ 31–40 ป มีเงินคืน (ปนผล) มีโอกาสไดรับผลตอบแทน
สูงกวาเพราะเงินบางสวนลงทุนผานกองทุนรวม เนนการ
ออมระยะยาวสรางเงินคุมครองวัยเกษียณอายุ ลดหยอน
ภาษีเงินไดสูงสุด 200,000 บาท และมีความยืดหยุนกําหนด
ความคุม ครองไดเอง โดยเบีย้ ประกันทีจ่ า ยในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ การสรางคุณคาใหกับลูกคาอาจไมใชเรื่องของการสราง
ผลิตภัณฑนําสมัย แตอาจเปนการสรางความรูสึกที่แตกตาง
จนทําใหลูกคาไดรับประสบการณใหมจนเกิดความพึงพอใจ
ในที่สุดการสรางคุณคาจะทําใหสินคามีคุณคาและราคาเปน
ของตนเอง (Katawandee, 2553)
กลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน คือ
การสรางความแตกตาง สรางแบบประกันใหมที่มีคุณสมบัติ
แตกตางจากคูแขง และมุงเฉพาะกลุม เพื่อคนหาคุณคาที่
เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย ในการนี้ การสรางคุณคา
เปนเรื่องระหวางลูกคาและผูผลิตสินคาหรือบริการ โดยธุรกิจ
ที่ ส ามารถสร า งคุ ณ ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ตอบสนองความ
พึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า เป า หมายได ม ากกว า คู แข ง จะกลาย
เปนความไดเปรียบทางการแขงขัน ทั้งนี้เพราะการคนหา
คุณคาจากการยึดลูกคาเปนศูนยกลางจะชวยลดปญหาหรือ
ประสบการณทไ่ี มดหี ลังจากเลือกใชสนิ คาและบริการตอลูกคาได
ดังนัน้ หากธุรกิจประกันชีวติ นําคุณสมบัตขิ องประกัน ดังกลาว
ไปพัฒนาตอยอดสรางเปนสินคาและบริการมาสูป ระชาชน จะ
เปนการชวยเหลือใหคนไทยมีหลักประกันชีวติ ทีม่ นั่ คงไดสว นหนึ่ง ดีกวาปลอยใหชองวางทางความคุมครองเพิ่มสูงขึ้นจน
เกินที่รัฐบาลจะดูแลซึ่งจะนําไปสูปญหาทางสังคมตอไป
สําหรับขอเสนอแนะทางวิชาการ บทความวิชาการ
นี้จํากัดการวิเคราะหเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายชวงวัยสราง
ครอบครัว อายุ 31–40 ป และเปนเพียงการนําแบบประกันชีวิตเฉพาะประเภทสามัญมาพิจารณา ทั้งนี้ เครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงดานการประกันภัยมีหลากหลาย เชน ประกัน
วินาศภัยหรือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ในอนาคตจึงควร
พิ จ ารณาเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อตอยอดการสรางคุณคาของสินคา
ประกันชีวิตในระยะยาว
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khō̜ n g patč hai thī song phon tō̜
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