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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ กษา 1) พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี ยวกั บ
บริ ษัท อลิ อันซ์ อยุ ธยา ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ ซือกรมธรรม์ ประกันชี วิ ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ ซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตทีแตกต่างกัน การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร
กับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของ
ผู้ ซือกรมธรรม์ประกันชี วิต ในเขตกรุ งเทพมหานคร 5) ความสัมพั นธ์ระหว่ างทัศนคติกับการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บ
ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวนทังหมด 400 คนทีเคยซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริ ษัท อลิอันซ์
อยุ ธ ยา ประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) ทีมี 2 กรมธรรม์ ขึ นไปใช้ ก ารสุ่ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการตัดสินใจซือ
โดยใช้ ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติเชิงอนุ มาน ค่าที (t-test
Independent Sample) ค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)
ทดสอบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’s method และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพั นธ์ของ เพี ยร์
สัน
ผลการศึ กษา พบว่ า พฤติก รรมการเปิ ดรั บข่ าวสารของผู้ ซื อกรมธรรม์ป ระกันชีวิต
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าทุกข้ ออยู่ในระดับมาก คือ การได้ รับความ
คุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากเข้ ารั กษาทีสถานพยาบาล โดยมีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ได้ รับการ
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บริ ก ารทีดี จ ากการเข้ า รั บ การรั ก ษาทีสถานพยาบาล และมีความสนใจในการติด ตามข่ า วสาร
เกียวกับบริษัทประกัน มีค่าคะแนนเฉลียน้ อยทีสุด
พฤติกรรมการตัดสินใจซือกรมธรรม์ อยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนใหญ่เลือกซือประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับ สาเหตุทตัี ดสินใจทําประกันชีวิตเพื อออม
เงิน ทราบข้ อมูลรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต มีระยะเวลาทีชําระเบียประกันชีวิต – ปี ส่ง
เบียประกันต่อเดือน ,
– , บาท ระยะเวลาคุ้มครองมากกว่ า ปี บุคคลทีมีผลต่อ
การทําประกันชีวิต ได้ แก่ ตัวเอง ได้ รับข้ อมูลประกันชีวิตจากตัวแทนจําหน่าย เบียประกันชีวิต
ชําระด้ วยเงิ นสด ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อ นแตกต่ างกัน การตัดสินใจซื อกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิตของ บริ ษัท อลิ อัน ซ์ อยุ ธยา
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทีระดับ
นัยสําคัญ . ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ าน
บุคคล ด้ านกายภาพ และด้ านกระบวนการ ของผู้ซือกรมธรรม์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทีระดับนัยสําคัญ .
ผลวิจัยจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ทลูี กค้ าจะได้ รับ วางแผนเพิมช่องทางการติดต่อ
บริหารจัดการการส่งเสริมการตลาด ลดขันตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีจะสร้ างความพึงพอใจ
และความประทับใจแก่ลูกค้ า
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซือ การประกันชีวิต
1.ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
บริ ษัทประกันชี วิ ตหลายๆ บริ ษัท เล็งเห็นความสําคัญจุ ดนี จึ งได้ พั ฒนากรมธรรม์
ประกันชีวิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าและเศรษฐกิจในปั จจุ บัน ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามา ส่งผลให้ ธุรกิจต้ องมีการปรับตัวให้ ทนั ตามการเปลียนแปลงทีรุดหน้ าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทีเข้ ามาปรั บเปลียนวิถีการดําเนินชีวิต ทังนีลูกค้ าจึงไม่ได้ ต้องการทีจะซื อ
ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองการลงทุนอืนทีได้ รับผลตอบแทนสูงอีกด้ วย ทําให้ มี
การทําโปรโมชัน ออกมาแข่งขันอย่างต่อเนือง เพือดึงดูดความสนใจของลูกค้ า และปั ญหาทีบริ ษัท
ประกันชีวิตหลายๆ บริษัท นอกจากจะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ เพือการปรับกลยุทธ์แล้ ว ยังมี
ปัญหาหลักอีกหลายด้ านทีผู้เอาประกันร้ องเรียนถึงบริษัทประกันชีวิต ซึงนํามาให้ เกิดความเสียหาย
ทังผู้ เอาประกันและบริ ษัทประกันชี วิ ต ปั จจุ บั นผู้ บริ โภคมีช่องทางในการเปิ ดรั บข่ าวสารหลาย
ช่องทาง ดังนัน ถ้ าบริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) รู้ถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับ
ข่าวสารของผู้บริ โภคย่อมทําให้ สามารถเลือกใช้ ช่องทางทีเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการรับรู้ถึงทัศนคติทมีี ต่อส่วนผสมทางการตลาดเป็ นอย่างไร การสือสารทางการตลาดของ



บริ ษั ท มี ป ระสิท ธิภ าพเพี ย งพอหรื อไม่ แ ละควรปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นใดบ้ า ง ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริ ษัท
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือนํา
ผลการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการสือสารการตลาดให้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึน

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
. เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกียวกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาพฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพือศึกษาการเปรียบเทียบการจําแนกลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตแตกต่างกันการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารกับการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างทัศนคติกับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ ประกันชีวิต
บริ ษัท อลิ อันซ์ อยุ ธยา ประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) ของผู้ ซือกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.วิธีการดําเนินการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ใช้ กลุ่ มตั ว อย่ า งที เป็ นผู้ ซื อกรมธรรม์ ตั งแต่ 2 กรมธรรม์ ขึ นไป ทีอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเป็ นผู้ทีมาใช้ บริ การ
บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ ตังแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม
1 จํานวน 400 คน และใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
แบ่งเป็ น 5 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปสําหรับผู้ทาํ แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบประเภทปลายเปิ ด จํานวน 6 ข้ อ
ส่วนที 2 พฤติกรรมการของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)



ส่วนที 3 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ในการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มี ระดับ คือ มากทีสุด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด จํานวน 8 ข้ อ
ส่ วนที 4 ทัศนคติทีมีต่อ สิน ค้ าและบริ การของ บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิ ต
จํา กัด (มหาชน) แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบของ
(Likert Scale) มี ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด จํานวน 29 ข้ อ
ส่วนที 5 การตัดสินใจซือกรมธรรม์ของผู้ซือกรมธรรม์ บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มี ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ทีสุด จํานวน 9 ข้ อ
การเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยตัวเอง โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้ซือกรมธรรม์ของบริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน
กรมธรรม์ขนไป
ึ จํานวน
ราย ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือ และขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทีศึ ก ษา ชี แจงให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก าร วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการทํา งานวิ จั ย ในครั งนี แล้ ว นํา
แบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างทีศึกษากรอกแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งทุกรายการ จากนัน
ตรวจแบบสอบถามทีได้ รับคืน คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีสมบูรณ์เพือทําการวิเคราะห์ ข้อมู ล
นําคะแนนทีได้ จัดพิ มพ์ ลงเครื องคอมพิ วเตอร์ เพื อเตรี ยมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป
4.ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เบืองต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ . เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ . มีอายุ 41– ปี
คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและมีบุตร คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ . ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ,
– , บาท คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจาํ นวนมากทีสุด คิดเป็ นร้ อย
ละ .
2. พฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า ผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วน
ใหญ่มีการเลือกซือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คิดเป็ นร้ อยละ 67.75 รองลงมาเลือก
ซือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คิดเป็ นร้ อยละ . และเลือกซือประกันชีวิตแบบเงินได้ มีจาํ นวน
น้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมามี ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ . และมีมากกว่า ฉบับ มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ
5.25 ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ทีตั ด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกั น ชี วิ ต เพื อเมื อเสี ย ชี วิ ต จะมี เ งิ น ก้ อ นไว้ ใ ห้



ครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา เพือเป็ นการ ออมเงิน คิดเป็ นร้ อยละ . เพือเป็ น
ค่ า รั ก ษาพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ . เพื อชดเชยรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ . เพื อเป็ น
ทุนการศึกษาสําหรับบุตร คิดเป็ นร้ อยละ . และเพือชีวิตหลังเกษียณ มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิด
เป็ นร้ อ ยละ . ส่ ว นใหญ่ ท ราบข้ อมู ล รู ป แบบกรมธรรม์ประกันชี วิ ต คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมาไม่ทราบข้ อมูล มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ มีวงเงินทีเอาประกัน
ของกรมธรรม์
, - ,
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา
, , ,
บาท คิดเป็ นร้ อยละ . และมากกว่า , ,
บาท มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิด
เป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทีชําระเบียประกันชีวิต – ปี คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมา – 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ . และ 6 – ปี มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ
24.00 ส่วนใหญ่ส่งเบียประกันต่อเดือน 1,000 – , บาท คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา
3,001 – ,
บาท คิดเป็ นร้ อยละ . มากกว่ า ,
บาท คิดเป็ นร้ อยละ . และ
5,001 – ,
บาท มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาคุ้มครอง
มากกว่ า ปี คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา 16 – ปี คิดเป็ นร้ อยละ . ระยะเวลา
คุ้มครอง 31 – ปี มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีบุคคลทีมีผลต่อการทํา
ประกันชีวิตได้ แก่ ตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาได้ แก่ สามี/ภรรยา คิดเป็ นร้ อยละ .
บิดา/มารดา คิดเป็ นร้ อยละ . ญาติ พีน้ อง คิดเป็ นร้ อยละ . และเพือนมีจาํ นวนน้ อยทีสุด
คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูลประกันชีวิตจากตัวแทนจําหน่าย คิดเป็ นร้ อยละ .
รองลงมาได้ รับข้ อมูลจากครอบครัว/ญาติ คิดเป็ นร้ อยละ . จากเพือนบอกต่อ คิดเป็ นร้ อยละ
12.50 และจากทีวี มีจาํ นวนน้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่ชาํ ระเบียประกันชีวิตด้ วย
เงินสด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางอืน คิดเป็ นร้ อย
ละ . ชําระด้ วย Credit Card คิดเป็ นร้ อยละ . และหักจากบัญชีธนาคารมีจํานวนน้ อย
ทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ .
. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =
3.80, S.D. = 0.35) เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ได้ รับความคุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากการเข้ า
รั กษาทีสถานพยาบาล มี ค่าเฉลี ยสูงทีสุด ( X = 4.16, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ได้ รั บ การ
บริการทีดีจากการเข้ ารับการรักษาทีสถานพยาบาล ( X = 3.93, S.D. = 0.56) และลําดับสุดท้าย
คือ มีความสนใจในการติดตามข่าวสารเกียวกับบริษัทประกัน มีค่าคะแนนเฉลียน้ อยทีสุด ( X =
3.61, S.D. = 0.56)
4. ทัศนคติทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม ด้ าน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = . )
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านกระบวนการ มีค่าเฉลียสูงทีสุด ( X =
3.82, S.D. = 0.34) ( X = 3.82, S.D. = 0.3 ) รองลงมาคือ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X



= 3.78, S.D. = 0.37) ด้ านราคา ( X = 3.77, S.D. = . ) และลําดับสุดท้าย คือ ด้ านงเสริม
การตลาด ด้ านบุคคล และด้ านกายภาพ มีค่าคะแนนเฉลียน้ อยทีสุด ( X = 3.74, S.D. = 0.41)
( X = 3.74, S.D. = 0.40) ( X = 3.74, S.D. = 0.36)
5. การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) ด้ านข้ อมูลข่าวสารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97 , S.D. = 0.26) เมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ า สิทธิประโยชน์ ทีจะได้ รับจากกรมธรรม์แต่ ละประเภทมีค่าเฉลี ยสูงทีสุด ( X =
4.37, S.D. = . ) รองลงมาคือ รายละเอียดของผลประโยชน์ทีจะได้ รับจากกรมธรรม์แต่ละ
ประเภท ( X = 4.27, S.D. = . ) และลําดับสุดท้ าย คือสถานพยาบาลทีสามารถใช้ บริการได้
มีค่าคะแนนเฉลียน้ อยทีสุด ( X = 3.78, S.D. = 0.56)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการเปรี ยบเทียบประชากรศาสตร์ ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต แตกต่างกัน
การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยที
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ เฉลี ยต่ อเดือนทีแตกต่ างกันมีการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชี วิ ต
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน สภานภาพกับระดับการศึกษา ที
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริ ษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารกับการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การติดตามข่าวสารบริษัทประกันชีวิต มีความสัมพันธ์
กับ ขั นตอนการทํา ประกัน ชี วิ ต ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ บริ ษั ท รายละเอี ย ดผลประโยชน์ ทีได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทได้
ี รับจากกรมธรรม์ การบริการหลังการขายของตัวแทน การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทน
มาบริการ รายละเอียดการติดต่อเคลมประกันสถานพยาบาลทีบริการได้ เมือเกิดเหตุการณ์ ในขณะ
ทีรายละเอียดกรมธรรม์แต่ละประเภท พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั
การให้ บริ การด้ วยทีมงานทีมี ความเชี ยวชาญ พบว่ า ไม่ มี ความสัมพั น ธ์กัน และนํา
เทคโนโลยี ทีทันสมั ยมาประยุ กต์ ใช้ เหมาะสมมีความสัมพั น ธ์กับ ขันตอนการทํา ประกัน ข้ อมู ล
เกียวกับบริษัท รายละเอียดผลประโยชน์ทได้
ี รับ สิทธิประโยชน์ทได้
ี รับจากกรมธรรม์ การบริการหลัง
การขายของตัวแทน การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริ การ รายละเอียดการติดต่อเคลมประกัน
สถานพยาบาลทีบริการได้ เมือเกิดเหตุการณ์ ทีระดับนัยสําคัญ . และรายละเอียดกรมธรรม์แต่
ละประเภท พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
การได้ รับบริ การทีดีจากการเข้ ารั บสถานพยาบาล พบว่ า มีความสัมพันธ์กับขันตอน
การทํา ประกั น การบริ ก ารหลั ง การขายของตั ว แทน และข้ อ มู ลเกี ยวกั บ บริ ษั ท รายละเอี ย ด
ผลประโยชน์ ทีได้ รับ สิทธิประโยชน์ ทีได้ รับจากกรมธรรม์ การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริ การ



รายละเอียดการติดต่อเคลมประกัน สถานพยาบาลทีบริการได้ เมือเกิดเหตุการณ์ และรายละเอียด
กรมธรรม์แต่ละประเภท พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ความประทับใจในการบริ การทีได้ รั บจากบริ ษั ทประกั น พบว่ า มี ความสัมพั น ธ์กั บ
ขันตอนการทําประกัน รายละเอียดกรมธรรม์แต่ละประเภท การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริการ
สถานพยาบาลทีบริ การได้ เมือเกิดเหตุการณ์ และประทับใจการบริ การทีได้ รับจากบริ ษัทประกัน มี
ความสัมพันธ์กับข้ อมูลเกียวกับบริษัท รายละเอียดผลประโยชน์ทได้
ี รับ สิทธิประโยชน์ทได้
ี รับจาก
กรมธรรม์ การชํา ระเงิน เมือไม่ มีตัวแทนมาบริ ก าร รายละเอียดการติดต่ อเคลมประกัน และ
สถานพยาบาลทีบริการได้ เมือเกิดเหตุการณ์
3. ผลการศึ ก ษาทัศ นคติ มีความสัมพั น ธ์ กับ การตั ดสิน ใจซื อกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต
บริ ษัท อลิ อัน ซ์ อยุ ธยา ประกัน ชี วิต จํา กัด (มหาชน) ของผู้ ซือกรมธรรม์ป ระกันชี วิต ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยที ขั นตอนในการทํา ประกั น ชี วิ ต ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต
รายละเอียดของกรมธรรม์ รายละเอียดของผลประโยชน์ ทีได้ รั บ การบริ การหลั งการขายของ
ตัวแทนประกันชีวิต รายละเอียดการชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาให้ บริการ และสถานพยาบาลที
สามารถใช้ บริการได้ เมือเกิดเหตุการณ์ พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย ด้ าน
ส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุ คคล ด้ านกายภาพ และด้ านกระบวนการ มีความ สัมพั นธ์กันทีระดับ
นั ยสํา คัญ . สิทธิป ระโยชน์ ทีจะได้ รั บ จากกรมธรรม์ รายละเอียดเกียวกับ การติ ดต่ อเคลม
ประกัน พบว่าด้ านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้ านการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล ด้ าน
กายภาพ และด้ านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กนั ทีระดับนัยสําคัญ .
5.อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารทัศนคติทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั งนี เป็ นเพราะมี ผ ล ตอบแทนที คุ้ ม ค่ า
ซึงสอดคล้ องกับ ณัฐดนย์ ธัญวงศ์ (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษา วิจัยเรือง ปั จจัยทีมีผลต่อผู้บริโภค
ในการเลือกซืออนุ สัญญาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จํากัด ในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก เพราะแบบประกันชีวิตมีหลายประเภท
คุ้มครองทัวถึงตรงกับความต้ องการ ทังนีเป็ นเพราะว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลายแบบให้ เลือก
มี สิทธิประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ สู งกว่ า อั ต ราดอกเบี ยเงิ น ฝาก และมี เ งือนไขผลประโยชน์ จ าก
รูปแบบของการคุ้มครองสามารถสร้ างเงินก้ อนไว้ เป็ นเงินทุน ลดภาษีเงินได้ รับค่าสินไหมทดแทน
กลับคืนมาจากการเจ็บป่ วย หรือเสียชีวิตอย่างคุ้มค่าในแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ด้านราคา พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็ นเพราะความคุ้มค่าระหว่างเบียประกันกับ
ความคุ้มครอง ซึงสอดคล้ องกับ วันชนะ ณ ลําปาง (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทีมี



อิทธิพลต่อการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ผลการวิจัยพบว่า
ด้ านราคา อยู่ในระดับมาก เพราะรูปแบบประกันชีวิตตรงกับความต้ องการคุ้มค่ากับผลตอบแทนที
ได้ รับ ทังนีเป็ นเพราะว่า มูลค่าของกรมธรรม์ทลูี กค้ าต้ องจ่ายมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองที
ได้ รับเมือนํามาเปรี ยบเทียบในแต่ละกรมธรรม์ และมีข้อเสนอให้ ลูกค้ าเลือกได้ หลายแบบตาม
ความเหมาะสม ซึงถือว่าเป็ นการเพิมโอกาสการตัดสินใจซือกรมธรรม์ของลูกค้ าได้ มากขึน
ด้านช่องทางการจัดจํ าหน่าย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็ นเพราะสามารถชําระเบีย
ประกันได้ หลายช่องทาง ซึงสอดคล้ องกับ กิตติพัทธ์ โอสถเยียมสิริ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย
เรือง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก เพราะสามารถชําระเบียประกันได้ หลายช่องทาง ทังนี
เป็ นเพราะว่า บริษัทมีการกําหนดให้ ชาํ ระเบียประกันได้ หลายแบบ เช่น รายเดือน รายสามเดือน
รายหกเดือ น และรายปี สามารถชํา ระได้ เป็ นเงิน สด หรื อบั ต รเครดิต เพื อเป็ นการเพิ มความ
สะดวกให้ ผ้ ูบริโภค และมีสาขาหลายแห่งเพือให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างทัวถึง
ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็ นเพราะมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการอย่างสมําเสมอ ซึงสอดคล้ องกับ เกรียงไกร ธนากรไพศาล (
:
บทคัดย่ อ) ศึ กษาวิ จัยเรื อง การเปรี ยบเทียบความพึ งพอใจของลู กค้ า ทีมี ต่อการซื อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า ด้ านส่งเสริมการตลาด อยู่ใน
ระดับมาก เพราะมีการส่งข้ อมูลข่าวสารถึงผู้รับบริการสมําเสมอ ทังนีเป็ นเพราะว่า บริษัทเน้ นถึง
การพัฒนาการสือสารโดยให้ ข้อมูลทีถูกต้ องและเป็ นจริงแก่ลูกค้ าทุกครัง รวมถึงการให้ คาํ แนะนําที
เป็ นประโยชน์ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่าง ๆ ของบริษัท เพือให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ด้านบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็ นเพราะพนักงานให้ การคําแนะนําได้ อย่างดี
ซึงสอดคล้ องกับ พิชญ์ชญาณิษฐ์ ซือภักดี (
: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ความพึ งพอใจทีมี
ต่อการบริการหลังการขายของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย
จํากัด ผลการวิจัยพบว่า ด้ านบุคคล อยู่ในระดับมาก เพราะว่ามีการคําแนะนําลูกค้ าได้ อย่างแม่นยํา
และถูกต้ อง ทังนีเป็ นเพราะว่า พนักงานมีความรอบรู้และมีจิตสํานึกในการต้ อนรับและบริการทีดี
มีไหวพริบ สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ และเอาใจใส่ต่อลูกค้ าทําให้ เกิดความประทับใจและ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
ด้า นกายภาพ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั งนี เป็ นเพราะเป็ นบริ ษั ท ขนาดใหญ่
ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัย ซึงสอดคล้ องกับ กรุณา วันดี (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการตัดสินใจเลื อกซือกรมธรรม์ประกันชี วิตของผู้ ทีมีกรมธรรม์
ประกันชีวิตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ด้ านกายภาพ อยู่ในระดับ มาก
เพราะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ทใช้
ี เทคโนโลยีททัี นสมัยมาใช้ ในการบริหารงาน ทังนีเป็ นเพราะว่า การ



ให้ บริการทางข้ อมูลแก่ลูกค้ าทีมีมาตรฐานโดยผ่านการใช้ หลักฐานทีมองเห็นได้ ชัดโดยมีรูปแบบการ
ให้ บริการทีสะดวกและรวดเร็วเพือสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า
ด้านกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็ นเพราะความถูกต้ องครบถ้ วนของ
กรมธรรม์ ซึ งสอดคล้ องกับ สุเมธ สุทธาวาสสุน ทร (2553 : บทคัดย่ อ) ศึ ก ษาวิ จั ยเรื อง การ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการตัดสิน ใจซื อกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ของบริ ษัท เอไอเอกับ บริ ษัท
ประกันของคนไทยของลูกค้ าในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้ านกระบวนการ อยู่ในระดับ
มาก ทังนีเป็ นเพราะขันตอนการทําประกันชีวิตไม่ยุ่งยากซับซ้ อน มีพนักงานหรือตัวแทนสอบถาม
ความต้ องการของลูกค้ าก่อนเสนอรูปแบบของกรมธรรม์ จึงมีความรวดเร็วและขันตอนต่าง ๆ ไม่
ยุ่งยากมากนัก
ผลการการศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเปิ ดรั บข่ าวสารทัศนคติทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ของ บริ ษั ท อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น ชี วิ ต จํา กั ด (มหาชน) ของ
ผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบประเด็นสําคัญทีควรนํามาอภิปราย ดังนี
1. ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ . ซึงสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ มณีรัตน์ บุญยงค์และคณะ (2556) ทีพบว่ า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิน ใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
ผู้หญิง คิดเป็ นร้ อยละ 62.5 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 มีอายุ 41 – ปี คิด
เป็ นร้ อยละ . รองลงมา มีอายุ – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ . มีสถานภาพสมรสและมี
บุตร คิดเป็ นร้ อยละ . ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ทิพย์สภุ า สุวรรณอทาน (2558) ที
พบว่ า ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันภัยรถยนต์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ซึ งพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.8 รองลงมาเป็ น
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 42.0 จากการศึกษาพบว่าอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อย
ละ . รองลงมามีอาชี พค้ าขาย จํานวน
ราย คิดเป็ นร้ อยละ . ซึ งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ มณีรัตน์ รั ตนพั นธุ์ (2561) ซึงพบว่ า ปั จจัยในการตัดสินใจซือประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 รองลงมาเป็ นอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 รวมทังจากการศึกษาพบว่า มีรายได้ ,
–
, บาท คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีรายได้ 30,001 – , บาท คิดเป็ นร้ อยละ
. ซึ งสอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ มณี รั ต น์ รั ต นพั น ธุ์ (2561) ซึ งพบว่ า ปั จ จั ย ในการ
ตัดสินใจซือประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา มีรายได้ ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 และจากการศึกษาพบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามีระดับการศึกษาปวช./ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ . ซึงสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ ทิพย์สุภา สุวรรณอทาน (2558) ทีพบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือประกันภัยรถยนต์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษา



ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ60.0 รองลงมาเป็ นระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 30.3 ดังนัน
จะเห็นได้ ว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต
จํากัด (มหาชน) กับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
เมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ได้ รับความคุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากเข้ ารั กษาทีสถานพยาบาล มี
ค่ า เฉลี ยสู ง ที สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาคื อ ได้ รั บ การบริ ก ารที ดี จ ากเข้ า รั บ การรั ก ษาที
สถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก และมีความสนใจในการติดตามข่าวสารเกียวกับบริษัทประกัน มี
ค่าคะแนนเฉลียน้ อยทีสุด ซึงแตกต่างกับผลการศึกษาของ เพ็จมาส ศิริกิจวัฒนา (2543) ซึงได้
ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การเปิ ดรั บข้ อมู ลข่ าวสารเกียวกับการทําประกันชีวิตมีความสัมพั นธ์เชิงบวกในระดับตํากับการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิต อาจเนืองมาจากการศึกษาของนักวิจัยดังกล่าวได้ ศึกษามาตังแต่ปี 2543
ซึงอาจทําให้ พฤติกรรมการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารมีการเปลียนแปลง
3. พฤติกรรมการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิลันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่ า โดยรวมมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ อยู่ในระดับมากทีสุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซือประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์ประกันชีวิตทังหมด ฉบับ สาเหตุททํี าให้ ตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิต
เพือเป็ นการออมเงิน ทราบข้ อมูลรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต มีระยะเวลาทีชําระเบียประกันชีวิต
11 – ปี ส่งเบียประกันต่อเดือน ,
– ,
บาท ระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า ปี
บุคคลทีมีผลต่อการทําประกันชีวิต ได้ แก่ ตัวเอง ได้ รับข้ อมูลประกันชีวิตจากตัวแทนจําหน่าย เบีย
ประกันชีวิตชําระด้ วยเงินสด ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุดใจ เดชธนมงคลชัย (2545) ได้
ศึกษาเรืองปั จจัยทีกําหนดการตัดสินใจทําประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงผล
การศึกษาพบว่ า ค่าเบียประกันภัยมีความสัมพั นธ์กับการตัดสินใจประกันชีวิตในทิศทางเดียวกันที
ระดับนัยสําคัญที .
4. ทัศนคติทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติทมีี ผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม ด้ าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมือพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ทุ กด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก กลุ่ มตัวอย่ า งมีทัศ นคติในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านกระบวนการ มีค่าเฉลี ยสูงทีสุด รองลงมาคือ ด้ านช่ องทางการจั ดจําหน่ าย ด้ าน
ราคา ด้ านส่ งเสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล และด้ า นกายภาพ มี ค่ า คะแนนเฉลี ยน้ อ ยทีสุ ด ซึ ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐา ประกอบทรัพย์ (2553) ได้ ศึกษาเรื อง พฤติกรรมและ
ปั จ จั ยทีส่ งผลต่ อ การตั ดสิน ใจ ทํา ประกัน ชี วิ ตผ่ า นธนาคารพาณิ ชย์ของผู้ บ ริ โภค อําเภอเมือ ง
จั ง หวั ด นครปฐม พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารทัง 7 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า น



ผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านราคา ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ าน
บุคลากร ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการ โดยมีความสัมพั นธ์กับทัศนคติของ
ผู้บริ โภคต่อการตัดสินใจทําประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผู้บริ โภค ในทิศทางเดียวกันที
ระดับนัยสําคัญที .
6.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา
ด้ านผลิตภัณฑ์ บริ ษัทควรคํานึงถึงความรวดเร็วในการจ่ ายผลประโยชน์ทีได้ รับจาก
กรมธรรม์แก่ลูกค้ า เงือนไขในการจ่ายผลประโยชน์ เพือให้ เกิดความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ ที
ได้ รับ รวมถึงการให้ สทิ ธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทีสูงกว่า
ด้ านราคา บริษัทควรกําหนดเบียประกันทีเหมาะสมกับผลตอบแทน เพิมผลตอบแทน
ให้ มากขึนเพือดึงดูดให้ ลูกค้ าเก่าซือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิมขึน
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย บริษัทมีการเพิมช่องทางในการติดต่อ ให้ มากขึน เพือให้
ลูกค้ าสามารถติดต่อได้ สะดวกในการใช้ บริการเมือมีเหตุสาํ คัญทีไม่ต้องเสียเวลาในการรอคําชีแจง
ด้ านส่งเสริ มการตลาด บริ ษัทควรมีการโฆษณาประชาสัมพั น ธ์ผ่านสือมวลชน เช่ น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ จัดรายการพิเศษเนืองในโอกาสสําคัญ ในการมอบ
ส่วนลดสําหรับการซือกรมธรรม์เพิมเติม มีมอบของขวัญในช่วงเทศกาล ต่างๆ
ด้ านบุคคล บริ ษัทควรอบรมเกียวกับกริ ยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย ของ
พนักงานให้ มากยิงขึน พนักงานดูแลผู้รับบริการอย่างสมําเสมอ เพือสร้ างความประทับใจกับลูกค้ า
ทีมารับบริการตลอดจนการให้ รายละเอียดเกียวกับกรมธรรม์ทลูี กค้ าสนใจทีชัดเจนถูกต้ อง
ด้ านกายภาพ บริ ษั ท ควรมี ป้ ายแนะนํ า บริ ก ารในจุ ด ต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจนเพื อ
ประชาสัมพันธ์ขนตอนการติ
ั
ดต่ออย่างชัดเจนแก่ลูกค้ า เพืออํานวยความสะดวกเมือติดต่อเกียวกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิต
ด้ านกระบวนการ บริษัทควรลดขันตอนของการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนของลูกค้ า
โดยให้ มีการเบิกจ่ ายทีรวดเร็ว การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก ลูกค้ าสามารถนําไปใช้
จ่ายได้ ตามต้ องการ
7.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป
1. ศึ กษาทั ศ น ค ติ ที มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื อ ก ร ม ธ ร ร ม์ ป ร ะ กั น ชี วิ ต ข อ ง
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเชิงคุณภาพเพือได้ ข้อมูลเชิงลึก สามารถ
นํามาเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
2. ศึกษากลุ่มตัวอย่างทังประเทศไทย เพือจะได้ ข้อมูลความคิดเห็นทีมีความครอบคลุม
มากยิงขึนและเพือใช้ ในการวางแผนการตลาดการให้ บริการกรมธรรม์ประกันชีวิต และนํามาสู่การ
บริหารงานทีมีคุณภาพยิงขึน
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