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บทคดัย่อ 

การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกียวกับ  
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) พฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต 
จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตทแีตกต่างกัน การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
กับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ของ
ผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 5) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ของผู้ซือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเกบ็
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวนทังหมด 400 คนทีเคยซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท อลิอันซ์ 
อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทีมี 2 กรมธรรม์ขึนไปใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการตัดสินใจซือ
โดยใช้ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ค่าที (t-test 
Independent Sample) ค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’s method และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ เพียร์
สนั  

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ การได้รับความ
คุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากเข้ารักษาทีสถานพยาบาล โดยมีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ได้รับการ
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บริการทีดีจากการเข้ารับการรักษาทีสถานพยาบาล และมีความสนใจในการติดตามข่าวสาร
เกยีวกบับริษัทประกนั มีค่าคะแนนเฉลียน้อยทสีดุ  

พฤติกรรมการตัดสินใจซือกรมธรรม์ อยู่ในระดับมากทสีุด ส่วนใหญ่เลือกซือประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มีกรมธรรม์ประกันชีวิต  ฉบับ สาเหตุทตีัดสินใจทาํประกันชีวิตเพือออม
เงิน ทราบข้อมูลรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีระยะเวลาทชีาํระเบียประกนัชีวิต  –  ปี ส่ง
เบียประกันต่อเดือน ,  – ,  บาท ระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า  ปี บุคคลทีมีผลต่อ
การทาํประกันชีวิต ได้แก่ ตัวเอง ได้รับข้อมูลประกันชีวิตจากตัวแทนจาํหน่าย เบียประกันชีวิต
ชําระด้วยเงินสด ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ทีระดับ
นัยสาํคัญ .  ทศันคติด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ของผู้ซือกรมธรรม์ มีความสัมพันธ์กบัการตัดสนิใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ทรีะดับนัยสาํคัญ .  
ผลวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสทิธปิระโยชน์ทลูีกค้าจะได้รับ วางแผนเพิมช่องทางการติดต่อ 
บริหารจัดการการส่งเสริมการตลาด ลดขันตอนการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนทจีะสร้างความพึงพอใจ
และความประทบัใจแก่ลูกค้า 
 
คําสําคญั: พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ การตัดสนิใจซือ การประกนัชีวิต  
 
1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

บริษัทประกันชีวิตหลายๆ บริษัท เล็งเห็นความสาํคัญจุดนี จึงได้พัฒนากรมธรรม์
ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทนัตามการเปลียนแปลงทรุีดหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทีเข้ามาปรับเปลียนวิถีการดาํเนินชีวิต ทังนีลูกค้าจึงไม่ได้ต้องการทีจะซือ
ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองการลงทุนอืนทไีด้รับผลตอบแทนสูงอีกด้วย ทาํให้มี
การทาํโปรโมชัน ออกมาแข่งขันอย่างต่อเนือง เพือดึงดูดความสนใจของลูกค้า และปัญหาทบีริษัท
ประกันชีวิตหลายๆ บริษัท นอกจากจะมีการนาํเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพือการปรับกลยุทธ์แล้ว ยังมี
ปัญหาหลักอกีหลายด้านทผู้ีเอาประกนัร้องเรียนถึงบริษัทประกนัชีวิต ซึงนาํมาให้เกดิความเสียหาย
ทังผู้เอาประกันและบริษัทประกันชีวิต ปัจจุบันผู้บริโภคมีช่องทางในการเปิดรับข่าวสารหลาย
ช่องทาง ดังนัน ถ้าบริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) รู้ถึงพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารของผู้บริโภคย่อมทาํให้สามารถเลือกใช้ช่องทางทีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการรับรู้ถึงทศันคติทมีีต่อส่วนผสมทางการตลาดเป็นอย่างไร การสือสารทางการตลาดของ



บริษัท มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และควรปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติทมีีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท 
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด(มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพือนาํ
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการสือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมาก
ขนึ 
 
 
2.วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 . เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกียวกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จาํกดั (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพือศึกษาพฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3. เพือศึกษาการเปรียบเทยีบการจาํแนกลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตแตกต่างกันการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 . เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ ประกันชีวิต 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.วิธีการดําเนนิการศึกษา 

ผู้ วิ จัยใช้กลุ่มตัวอย่างทีเป็นผู้ซือกรมธรรม์ ตังแต่ 2 กรมธรรม์ขึนไป ทีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเป็นผู้ทีมาใช้บริการ
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ ตงัแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 1 จาํนวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวมรวมข้อมูล
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี  

ส่วนที 1 ข้อมูลทวัไปสาํหรับผู้ทาํแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประเภทปลายเปิด จาํนวน 6 ข้อ 

ส่วนที 2 พฤติกรรมการของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกัน
ชีวิต จาํกดั (มหาชน) 



ส่วนที 3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกัน
ชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มี  ระดับ คือ มากทีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสีดุ จาํนวน 8 ข้อ 

ส่วนที 4 ทัศนคติทีมีต่อสินค้าและบริการของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ 
(Likert Scale) มี  ระดับ คือ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสีดุ จาํนวน 29 ข้อ 

ส่วนที 5 การตัดสนิใจซือกรมธรรม์ของผู้ซือกรมธรรม์ บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนั
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มี  ระดับ คือ มากทสีุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทสีดุ จาํนวน 9 ข้อ  

การเกบ็กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยทาํการเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากผู้ซือกรมธรรม์ของบริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
 กรมธรรม์ขึนไป จาํนวน  ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ และขอความร่วมมือจากกลุ่ม

ตัวอย่างทีศึกษา ชีแจงให้ทราบถึงวิธีการ วัตถุประสงค์ของการทาํงานวิจัยในครังนี แล้วนํา
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทศึีกษากรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกรายการ จากนัน
ตรวจแบบสอบถามทไีด้รับคืน คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทสีมบูรณ์เพือทาํการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําคะแนนทีได้จัดพิมพ์ลงเครืองคอมพิวเตอร์ เพือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาํเรจ็รูป 
 
4.ผลการศึกษา  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ 41–  ปี  
คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและมีบุตร คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ .  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ,  
– ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจาํนวนมากทสีดุ คิดเป็นร้อย
ละ .   

2. พฤติกรรมของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า ผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ส่วน
ใหญ่มีการเลือกซือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมาเลือก
ซือประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ คิดเป็นร้อยละ .  และเลือกซือประกนัชีวิตแบบเงินได้ มีจาํนวน
น้อยทสีุด คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกนัชีวิต  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมามี  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ .  และมีมากกว่า  ฉบับ มีจาํนวนน้อยทสีดุ คิดเป็นร้อยละ 
5.25 ส่วนใหญ่มีสาเหตุทีตัดสินใจเลือกทาํประกันชีวิตเพือเมือเสียชีวิตจะมีเงินก้อนไว้ให้



ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา เพือเป็นการ ออมเงิน คิดเป็นร้อยละ .  เพือเป็น
ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ .  เพือชดเชยรายได้ คิดเป็น ร้อยละ .  เพือเป็น
ทุนการศึกษาสาํหรับบุตร คิดเป็นร้อยละ .  และเพือชีวิตหลังเกษียณ มีจาํนวนน้อยทสีุด คิด
เป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาไม่ทราบข้อมูล มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีวงเงินทีเอาประกัน
ของกรมธรรม์ , - ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา , -
, ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และมากกว่า , ,  บาท มีจาํนวนน้อยทีสุด คิด

เป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทชีาํระเบียประกนัชีวิต  –  ปี คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมา  – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ .  และ 6 –  ปี มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 
24.00 ส่วนใหญ่ส่งเบียประกันต่อเดือน 1,000 – ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา 
3,001 – ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  มากกว่า ,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และ 
5,001 – ,  บาท มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาคุ้มครอง 
มากกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา 16 –  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลา
คุ้มครอง 31 –  ปี มีจาํนวนน้อยทสีุด คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีบุคคลทมีีผลต่อการทาํ
ประกนัชีวิตได้แก่ ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาได้แก่ สามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ .  
บิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ .  ญาติ พีน้อง คิดเป็นร้อยละ .  และเพือนมีจาํนวนน้อยทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลประกันชีวิตจากตัวแทนจาํหน่าย คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาได้รับข้อมูลจากครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ .  จากเพือนบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 
12.50 และจากทีวี มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ชาํระเบียประกันชีวิตด้วย
เงินสด คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาชาํระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางอนื คิดเป็นร้อย
ละ .  ชําระด้วย Credit Card คิดเป็นร้อยละ .  และหักจากบัญชีธนาคารมีจํานวนน้อย
ทสีดุ คิดเป็นร้อยละ .   

. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จาํกัด (มหาชน) ตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.80, S.D. = 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับความคุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากการเข้า
รักษาทีสถานพยาบาล มีค่าเฉลียสูงทีสุด ( X  = 4.16, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ได้รับการ
บริการทดีีจากการเข้ารับการรักษาทสีถานพยาบาล (X  = 3.93, S.D. = 0.56) และลาํดับสดุท้าย
คือ มีความสนใจในการติดตามข่าวสารเกียวกับบริษัทประกัน มีค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด ( X  = 
3.61, S.D. = 0.56) 

4. ทศันคติทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในภาพรวม  ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, S.D. = . ) 
เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลียสูงทีสุด ( X  = 
3.82, S.D. = 0.34) (X  = 3.82, S.D. = 0.3 ) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (X  



= 3.78, S.D. = 0.37) ด้านราคา (X  = 3.77, S.D. = . ) และลาํดับสดุท้าย คือ ด้านงเสริม
การตลาด ด้านบุคคล และด้านกายภาพ มีค่าคะแนนเฉลียน้อยทสีุด ( 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 จาํกัด 
(มหาชน) ด้านข้อมูลข่าวสารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 3.97 , S.D. = 0.26) เมือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า สิทธิประโยชน์ทีจะได้รับจากกรมธรรม์แต่ละประเภทมีค่าเฉลียสูงทีสุด ( X  = 
4.37, S.D. = . ) รองลงมาคือ รายละเอียดของผลประโยชน์ทีจะได้รับจากกรมธรรม์แต่ละ
ประเภท ( X  = 4.27, S.D. = . ) และลาํดับสุดท้าย คือสถานพยาบาลทสีามารถใช้บริการได้ 
มีค่าคะแนนเฉลียน้อยทสีดุ (X  = 3.78, S.D. = 0.56) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตแตกต่างกัน 

การตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) โดยที
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั สภานภาพกบัระดับการศึกษา ที
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั  

2. ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกบัการตัดสนิใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การติดตามข่าวสารบริษัทประกันชีวิต มีความสัมพันธ์
กับขันตอนการทาํประกันชีวิต ข้อมูลเกียวกับบริษัท รายละเอียดผลประโยชน์ทีได้รับ สิทธิ
ประโยชน์ทไีด้รับจากกรมธรรม์ การบริการหลังการขายของตัวแทน การชาํระเงินเมือไม่มีตัวแทน
มาบริการ รายละเอยีดการติดต่อเคลมประกนัสถานพยาบาลทบีริการได้เมอืเกดิเหตุการณ์ ในขณะ
ทรีายละเอยีดกรมธรรม์แต่ละประเภท พบว่า ไม่มีความสมัพันธก์นั 

การให้บริการด้วยทีมงานทีมีความเชียวชาญ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน และนํา
เทคโนโลยีทีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับขันตอนการทาํประกัน ข้อมูล
เกยีวกบับริษัท รายละเอยีดผลประโยชน์ทไีด้รับ สทิธปิระโยชน์ทไีด้รับจากกรมธรรม์ การบริการหลัง
การขายของตัวแทน การชาํระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริการ รายละเอียดการติดต่อเคลมประกัน 
สถานพยาบาลทบีริการได้เมือเกดิเหตุการณ์ ทรีะดับนัยสาํคัญ .  และรายละเอียดกรมธรรม์แต่
ละประเภท พบว่าไม่มีความสัมพันธก์นั 

การได้รับบริการทีดีจากการเข้ารับสถานพยาบาล พบว่า มีความสัมพันธ์กับขันตอน
การทําประกัน การบริการหลังการขายของตัวแทน และข้อมูลเกียวกับบริษัท รายละเอียด
ผลประโยชน์ทีได้รับ สิทธิประโยชน์ทีได้รับจากกรมธรรม์ การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริการ 



รายละเอยีดการติดต่อเคลมประกนั สถานพยาบาลทบีริการได้เมือเกดิเหตุการณ์ และรายละเอียด
กรมธรรม์แต่ละประเภท พบว่า ไม่มีความสมัพันธก์นั 

ความประทับใจในการบริการทีได้รับจากบริษัทประกัน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
ขนัตอนการทาํประกนั รายละเอยีดกรมธรรม์แต่ละประเภท การชาํระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริการ 
สถานพยาบาลทีบริการได้เมือเกิดเหตุการณ์ และประทับใจการบริการทไีด้รับจากบริษัทประกัน มี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลเกียวกับบริษัท รายละเอียดผลประโยชน์ทไีด้รับ สิทธิประโยชน์ทไีด้รับจาก
กรมธรรม์ การชําระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาบริการ รายละเอียดการติดต่อเคลมประกัน และ
สถานพยาบาลทบีริการได้เมือเกดิเหตุการณ์  

3. ผลการศึกษาทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทีขันตอนในการทําประกันชีวิต  ข้อมูลเกียวกับบริษัทประกันชีวิต 
รายละเอียดของกรมธรรม์ รายละเอียดของผลประโยชน์ทีได้รับ การบริการหลังการขายของ
ตัวแทนประกันชีวิต รายละเอียดการชาํระเงินเมือไม่มีตัวแทนมาให้บริการ และสถานพยาบาลที
สามารถใช้บริการได้เมือเกดิเหตุการณ์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความ สัมพันธ์กันทีระดับ
นัยสาํคัญ .  สิทธิประโยชน์ทีจะได้รับจากกรมธรรม์ รายละเอียดเกียวกับ การติดต่อเคลม
ประกนั พบว่าด้านผลิตภัณฑด้์านราคาด้านการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กายภาพ และด้านกระบวนการ ไม่มีความสมัพันธก์นัทรีะดับนัยสาํคัญ .  
 
5.อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทศันคติทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ของผู้ซือกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทังนีเป็นเพราะมีผล ตอบแทนทีคุ้มค่า  
ซึงสอดคล้องกับ ณัฐดนย์ ธัญวงศ์ (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษา วิจัยเรือง ปัจจัยทมีีผลต่อผู้บริโภค
ในการเลือกซืออนุสัญญาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จาํกัด ในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ ์อยู่ในระดับมาก เพราะแบบประกนัชีวิตมีหลายประเภท
คุ้มครองทวัถึงตรงกับความต้องการ ทงันีเป็นเพราะว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิตมีหลายแบบให้เลือก 
มีสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝาก และมีเงือนไขผลประโยชน์จาก
รูปแบบของการคุ้มครองสามารถสร้างเงินก้อนไว้เป็นเงินทุน ลดภาษีเงินได้ รับค่าสินไหมทดแทน
กลับคืนมาจากการเจบ็ป่วย หรือเสยีชีวิตอย่างคุ้มค่าในแต่ละรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

ดา้นราคา พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงันีเป็นเพราะความคุ้มค่าระหว่างเบียประกันกับ
ความคุ้มครอง ซึงสอดคล้องกบั วันชนะ ณ ลาํปาง (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยทมีี



อิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ผลการวิจัยพบว่า
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก เพราะรูปแบบประกนัชีวิตตรงกบัความต้องการคุ้มค่ากบัผลตอบแทนที
ได้รับ ทงันีเป็นเพราะว่า มูลค่าของกรมธรรม์ทลูีกค้าต้องจ่ายมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองที
ได้รับเมือนํามาเปรียบเทียบในแต่ละกรมธรรม์ และมีข้อเสนอให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบตาม
ความเหมาะสม ซึงถือว่าเป็นการเพิมโอกาสการตัดสนิใจซือกรมธรรม์ของลูกค้าได้มากขึน 

ดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงันีเป็นเพราะสามารถชาํระเบีย
ประกนัได้หลายช่องทาง ซึงสอดคล้องกบั กติติพัทธ ์โอสถเยียมสริิ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย
เรือง ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย อยู่ในระดับมาก เพราะสามารถชาํระเบียประกนัได้หลายช่องทาง ทงันี
เป็นเพราะว่า บริษัทมีการกาํหนดให้ชาํระเบียประกันได้หลายแบบ เช่น รายเดือน  รายสามเดือน 
รายหกเดือน และรายปี สามารถชําระได้เป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต เพือเป็นการเพิมความ
สะดวกให้ผู้บริโภค และมีสาขาหลายแห่งเพือให้บริการลูกค้าได้อย่างทวัถึง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงันีเป็นเพราะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการอย่างสมาํเสมอ ซึงสอดคล้องกับ เกรียงไกร ธนากรไพศาล (  : 
บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อการซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ใน
ระดับมาก เพราะมีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับบริการสมาํเสมอ ทงันีเป็นเพราะว่า บริษัทเน้นถึง
การพัฒนาการสอืสารโดยให้ข้อมูลทถูีกต้องและเป็นจริงแก่ลูกค้าทุกครัง รวมถึงการให้คาํแนะนาํที
เป็นประโยชน์ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่าง ๆ ของบริษัท เพือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สงูสดุ 

ดา้นบุคคล พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงันีเป็นเพราะพนักงานให้การคาํแนะนาํได้อย่างดี 
ซึงสอดคล้องกับ พิชญ์ชญาณิษฐ์ ซือภักดี (  : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ความพึงพอใจทีมี
ต่อการบริการหลังการขายของผู้ซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 
จาํกดั ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก เพราะว่ามีการคาํแนะนาํลูกค้าได้อย่างแม่นยาํ
และถูกต้อง ทงันีเป็นเพราะว่า พนักงานมีความรอบรู้และมีจิตสาํนึกในการต้อนรับและบริการทดีี 
มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเอาใจใส่ต่อลูกค้าทาํให้เกิดความประทบัใจและ
ตัดสนิใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ด้านกายภาพ พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ทังนีเป็นเพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่   
ใช้เทคโนโลยีทนัสมัย ซึงสอดคล้องกบั กรุณา วันดี (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ทีมีกรมธรรม์
ประกันชีวิตในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก 
เพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทใีช้เทคโนโลยีททีนัสมัยมาใช้ในการบริหารงาน ทงันีเป็นเพราะว่า การ



ให้บริการทางข้อมูลแก่ลูกค้าทมีีมาตรฐานโดยผ่านการใช้หลักฐานทมีองเหน็ได้ชัดโดยมีรูปแบบการ
ให้บริการทสีะดวกและรวดเรว็เพือสร้างคุณค่าให้กบัลูกค้า 

ดา้นกระบวนการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทงันีเป็นเพราะความถูกต้องครบถ้วนของ
กรมธรรม์ ซึงสอดคล้องกับ สุเมธ สุทธาวาสสุนทร (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรือง การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมในการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท  เอไอเอกับบริษัท
ประกันของคนไทยของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ
มาก ทงันีเป็นเพราะขันตอนการทาํประกนัชีวิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีพนักงานหรือตัวแทนสอบถาม
ความต้องการของลูกค้าก่อนเสนอรูปแบบของกรมธรรม์ จึงมีความรวดเรว็และขันตอนต่าง ๆ ไม่
ยุ่งยากมากนัก 

ผลการการศึกษาเรือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัศนคติทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) ของ  
ผู้ซือกรมธรรม์ประกนัชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบประเดน็สาํคัญทคีวรนาํมาอภิปราย ดังนี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ .  ซึงสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ มณีรัตน์ บุญยงค์และคณะ (2556) ทีพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีอายุ 41 –  ปี คิด
เป็นร้อยละ .  รองลงมา มีอายุ  – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรสและมี
บุตร คิดเป็นร้อยละ .  ซึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ทพิย์สภุา สวุรรณอทาน (2558) ที
พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือประกันภัยรถยนต์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ซึงพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาเป็น
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 42.0 จากการศึกษาพบว่าอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตัว คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมามีอาชีพค้าขาย จํานวน  ราย คิดเป็นร้อยละ .  ซึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มณีรัตน์ รัตนพันธุ์ (2561) ซึงพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา มีอาชีพธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาเป็นอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.50 รวมทงัจากการศึกษาพบว่า มีรายได้ ,  – 

,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีรายได้ 30,001 – ,  บาท คิดเป็นร้อยละ 
.  ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ มณีรัตน์  รัตนพันธุ์ (2561) ซึงพบว่า ปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.50 และจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามีระดับการศึกษาปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ .  ซึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ทพิย์สุภา สุวรรณอทาน (2558) ทพีบว่า ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือประกนัภัยรถยนต์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษา



ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ60.0 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.3 ดังนัน
จะเหน็ได้ว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต 

2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต 
จาํกัด (มหาชน) กับการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  
เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับความคุ้มครองทีคุ้มค่าหลังจากเข้ารักษาทีสถานพยาบาล มี
ค่าเฉลียสูงทีสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับการบริการทีดีจากเข้ารับการรักษาที
สถานพยาบาล อยู่ในระดับมาก และมีความสนใจในการติดตามข่าวสารเกียวกับบริษัทประกัน มี
ค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด ซึงแตกต่างกับผลการศึกษาของ เพ็จมาส ศิริกิจวัฒนา (2543) ซึงได้
ศึกษาปัจจัยทมีีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจทาํประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการทาํประกันชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตาํกับการ
ตัดสินใจทาํประกันชีวิต อาจเนืองมาจากการศึกษาของนักวิจัยดังกล่าวได้ศึกษามาตังแต่ปี 2543 
ซึงอาจทาํให้พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีการเปลียนแปลง 

3. พฤติกรรมการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิลันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จาํกัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยรวมมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือกรมธรรม์ อยู่ในระดับมากทสีุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์ประกนัชีวิตทงัหมด  ฉบับ สาเหตุททีาํให้ตัดสนิใจเลือกทาํประกันชีวิต
เพือเป็นการออมเงิน ทราบข้อมูลรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต มีระยะเวลาทชีาํระเบียประกันชีวิต 
11 –  ปี ส่งเบียประกันต่อเดือน ,  – ,  บาท ระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า  ปี 
บุคคลทมีีผลต่อการทาํประกนัชีวิต ได้แก่ ตัวเอง ได้รับข้อมูลประกนัชีวิตจากตัวแทนจาํหน่าย เบีย
ประกันชีวิตชาํระด้วยเงินสด ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดใจ เดชธนมงคลชัย (2545) ได้
ศึกษาเรืองปัจจัยทกีาํหนดการตัดสินใจทาํประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงผล
การศึกษาพบว่า ค่าเบียประกันภัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจประกันชีวิตในทิศทางเดียวกันที
ระดับนัยสาํคัญท ี .  

4. ทศันคติทมีีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน)  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติทมีีผลต่อการตัดสินใจซือกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในภาพรวม  ด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้าน
ราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านกายภาพ มีค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด ซึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฏฐา ประกอบทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมและ
ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจ ทาํประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค อาํเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน



ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจทาํประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภค ในทิศทางเดียวกันที
ระดับนัยสาํคัญท ี .  
 
6.ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษา  

ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทควรคาํนึงถึงความรวดเร็วในการจ่ายผลประโยชน์ทีได้รับจาก
กรมธรรม์แก่ลูกค้า เงือนไขในการจ่ายผลประโยชน์ เพือให้เกิดความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที
ได้รับ รวมถึงการให้สทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตทสีงูกว่า  

ด้านราคา บริษัทควรกาํหนดเบียประกันทเีหมาะสมกับผลตอบแทน เพิมผลตอบแทน
ให้มากขึนเพือดึงดูดให้ลูกค้าเก่าซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตเพิมขึน  

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย บริษัทมีการเพิมช่องทางในการติดต่อให้มากขึน เพือให้
ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวกในการใช้บริการเมือมีเหตุสาํคัญทไีม่ต้องเสียเวลาในการรอคาํชีแจง  

ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสือมวลชน เช่น 
โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เนต็ ฯลฯ จัดรายการพิเศษเนืองในโอกาสสาํคัญ ในการมอบ
ส่วนลดสาํหรับการซือกรมธรรม์เพิมเติม มีมอบของขวัญในช่วงเทศกาล ต่างๆ 

ด้านบุคคล บริษัทควรอบรมเกียวกับกริยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ของ
พนักงานให้มากยิงขึน พนักงานดูแลผู้รับบริการอย่างสมาํเสมอ เพือสร้างความประทับใจกับลูกค้า
ทมีารับบริการตลอดจนการให้รายละเอยีดเกยีวกบักรมธรรม์ทลูีกค้าสนใจทชัีดเจนถูกต้อง  

ด้านกายภาพ  บริษัทควรมีป้ายแนะนําบริการในจุดต่างๆ  อย่างชัดเจนเพือ
ประชาสมัพันธข์นัตอนการติดต่ออย่างชัดเจนแก่ลูกค้า เพืออาํนวยความสะดวกเมือติดต่อเกียวกับ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ด้านกระบวนการ บริษัทควรลดขันตอนของการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนของลูกค้า 
โดยให้มีการเบิกจ่ายทีรวดเร็ว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก ลูกค้าสามารถนาํไปใช้
จ่ายได้ตามต้องการ 
 
7.ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาครงัต่อไป 

1.  ศึ กษาทั ศ นคติ ที มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื อ ก ร มธ ร ร ม์ป ร ะ กั น ชี วิ ต ข อ ง 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ในเชิงคุณภาพเพือได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถ
นาํมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

2. ศึกษากลุ่มตัวอย่างทงัประเทศไทย เพือจะได้ข้อมูลความคิดเหน็ทมีีความครอบคลุม
มากยงิขนึและเพือใช้ในการวางแผนการตลาดการให้บริการกรมธรรม์ประกนัชีวิต และนาํมาสู่การ
บริหารงานทมีีคุณภาพยิงขึน 
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