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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในการวจิยั 
คือ ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) 
หาค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1) ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 ส่วนใหญ่มีระดบั
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การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  
 2) กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการประเมินผลทางเลือก และดา้นการรับรู้ปัญหา ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นพฤติกรรม
หลงัการซ้ือ ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล ตามล าดบั 
 
ABSTRACT 
 The research of Decision-Making process on buying life Assurance Muang Thai Life Assurance 
Public Company Limited of customers in Bangkok Aera. The objective is to study Decision-Making process 
on buying life assurance Muang Thai Life Assurance Public Company Limited of customers in Bangkok Aera. 
Decision- Making process of research include Problem recognition, Information search, Evaluation of 
alternatives, Purchase decision and Postpurchase behavior. That classified by Personal factors were including 
sex, age, Education, status, Occupation and Average monthly income.The research population is customers in 
Bangkok Area.  The sample group of 400  questionnaires was used for data collection tools, questionnaires, 
data analysis using computer software program (SPSS) , determination of Frequencies, Percentage, Mean 
�̅� Standard deviation (SD) 
 The research results were found that 
  1 )  Customers in Bangkok Area Respondents 400  people, most of whom are female, 249, 62 .25 
percent, and most are aged 20-30 years, 209 people or 52.25 percent. Most of the 271 people with bachelor's 
degree education, people were single, 296 people, accounting for 74.00 percent. Private company employees 
of 254 people, accounted for 63.50. Most of the average monthly income 20,001 - 30,000 baht, 104 people, 
representing 26.00 percent 
 2)  Decision-Making process buying life Assurance Muang Thai Life Assurance Public Company 
Limited of customers in Bangkok Aera. Overall at the highest level When considering each aspect it was found 
that the side at the highest level was the alternative evaluation and Problem recognition  and the aspect at a 
high level was Postpurchase behavior, Purchase decision and Information search respectively. 
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บทน า 

ในการด ารงชีวติของมนุษย ์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่แน่นอนและความเส่ียงตลอดเวลา เช่น ภยั
ธรรมชาติ อุบติัเหตุ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทั้งสภาพอากาศ ส่ิงแวดลอ้มและโรคภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สามารถคาดเดา
ได ้ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานทางการแพทย์พบเช้ือโรคเกิดข้ึนใหม่ คือ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในด ารงชีวิต ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การสูญเสียทรัพยสิ์น สูญเสียทุพพลภาพ และการสูญเสียก่อนวยัอนัควร ธุรกิจประเภทการประกนัชีวติ จึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อสังคมมนุษย ์ช่วยลดความเส่ียงและบรรเทาความเสียหายแก่ชีวิตไดใ้นการ
ด าเนินชีวิตผ่านธุรกิจประกนัชีวิต ประกนัชีวิตเป็นสินคา้ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ท่ีให้ความคุม้ครองชีวติ 
สร้างวนิยัการออม เป็นสินทรัพยใ์หก้บัครอบครัวทนัทีในเวลาท่ีเกิดเหตุไม่คาดฝัน เพราะฉะนั้นทุกคนจึงควร
เห็นถึงความส าคญัของการวางแผนทางการเงินและการกระจายความความเส่ียง เพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวติได้
อย่างราบร่ืนไปจนถึงชีวติช่วงวยัเกษียณ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัประกนัชีวิตชั้นน าของประเทศไทยด าเนิน
กิจการดา้นธุรกิจประกนัชีวติ เพ่ือใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความซ่ือสัตย ์ยุติธรรมและมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจให้
มัน่คงตลอดระยะเวลากว่าคร่ึงศตวรรษ จากความโดดเด่นดา้นการบริหารงานจนท าให้ไดรั้บรางวลับริษทั
ประกนัชีวติท่ีมีการบริหารงานดีเด่น อนัดบัท่ี 1  

การท าประกนัชีวิตจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยลดความเส่ียงและบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือ
เกิดความเสียหายแก่ชีวติไดแ้ละปัจจุบนัมีบริษทัประกนัชีวติอื่น ๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย ในตลาดการแข่งขนัเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นยอดขายของธุรกิจประกันชีวิตให้เติบโตข้ึน ดังนั้นผู ้วิจยัจึงมีความสนใจท าการศึกษา
กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือจากปัจจยัดา้นประชากร เพ่ือเป็นแนวทางให้

ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน น ามาซ่ึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินชีวิตของลูกคา้ท่ีตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมถึงการสร้างความ
มัน่คงใหก้บัชีวติในอนาคต 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ของ
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ตวัแปรอสิระ คือ  
 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย     
ต่อเดือน 

 ตวัแปรตาม คือ  
 กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย (1.) ด้านการรับรู้ปัญหา (2.) ด้านการแสวงหาข้อมูล (3.) ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก (4.) ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (5.) ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

    ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    การศึกษาวจิยัฉบบัน้ีจะท าการวจิยั ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 

 1. เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือน าผลวจิยัท่ีได ้ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

   ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 แนวคดิและ ทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ความหมายของการตัดสินใจ 
 (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ให้ความหมายของการตดัสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการใน
การเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ  
ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

 ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) 

 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็น

ขั้นตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเขามีอยู่กบั

ส่ิงท่ีเขาตอ้งการ (Kerin, Hartley, & Rudelius,2004, p. 100) ซ่ึงเกิดจาก ตวัแปรภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ  

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 

(มหาชน) 

1. ดา้นการรับรู้ปัญหา 
2. ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
3. ดา้นการประเมินผลทางเลือก 
4. ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

5. ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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ตวัแปรภายนอก หรือปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคมวฒันธรรม ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิงครอบครัว  ชั้นทางสังคม 

วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการก าหนดความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

 2. การค้นหาข้อมูล (Search for information) หรือการคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ (Prepurchase search) 

เม่ือบุคคลไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการแลว้เขาจะคน้หาวธีิการท่ีจะท าใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดรั้บการตอบสนอง 

ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้  

 3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation) หลงัจากท่ีไดค้น้หาขอ้มูลแลว้ผูบ้ริโภคตอ้งท า

การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ก่อนท าการตดัสินใจในขั้นน้ีผูบ้ริโภคต้องก าหนดเกณฑ์การ

พิจารณาท่ีจะใชส้ าหรับการประเมินผล ซ่ึงเกณฑก์ารพิจารณาเป็นเร่ืองของเหตุผลท่ีมองเห็น เช่น ราคาความ

คงทน หรือคุณสมบติัของสินคา้ เป็นตน้ หรือเป็นเร่ืองของความพอใจส่วนบุคคลเช่น ช่ือเสียงของตราสินคา้ 

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) หลงัจากการประเมินผลทางเลือกแลว้ จะเป็นขั้นตอนท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือการซ้ือโดยทัว่ไปเกิดข้ึนในร้านคา้ปลีกแต่อยา่งไรกต็าม อาจเกิดข้ึนในบา้นหรือส านกังาน

ของลูกคา้ก็ได ้

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behaviour) หรือผลลพัธ์ภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase 

outcome) ในขั้นน้ีผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีได้รับจริง (Perceived value) จากการบริโภคหรือใช้

ผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงั (Expectation) ถา้คุณค่าไดรั้บมากกวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfied) แต่ถา้คุณค่าท่ีไดรั้บจริงต่ ากว่าความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะมีการจดัการผลิตภณัฑน์ั้นหลายวธีิไดแ้ก่

ก าจดัท้ิงรีไซเคิลเป็นตน้ 
 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
 

 วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมัน่เป็นคู่คิดท่ีลูกคา้วางใจ ผ่านนวตักรรมเพ่ือตอบสนองทุกความตอ้งการ ดว้ยการท างานท่ีมี
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 

 พันธกิจ 

 เราคือผูน้  าการประกนัชีวติในระดบัภูมิภาค ท่ีมีความแขง็แกร่งทั้งทางดา้นการเงิน การบริการ และ
ภาพลกัษณ์ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและ ระบบการบริหารความเส่ียง ระดบัมาตรฐานสากล เราเขา้ใจความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้อย่างลึกซ้ึง เพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมในการสร้างความมัน่คง
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ทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต เราให้ความส าคญักบัความย ัง่ยืนใน
ระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบความสุขแก่ลูกคา้ พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูถ้ือหุน้ และสังคม 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ณัฏฐา ประกอบทรัพย์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติ

ผ่านธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีท าประกนัชีวติธนาคารพาณิชย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 58.20 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.20 มีอายุระหว่าง 30 - 40 คิดเป็นร้อยละ 40.00 อาชีพ
พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 35.50 ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีรายไดฉ้ลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20 
000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.80 พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ พบว่าเหตุผลการ

ตดัสินใจท าประกนัชีวติ คือตอ้งการความคุม้ครองและสะสมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.75 รูปแบบของ
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62.25 ตนเองป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท าประกนัชีวิด คิดเป็นร้อยละ 46.25 และแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อแนวโนม้ต่อการท าประกนัชีวติมาก
ท่ีสุด คือ พนกังานธนาคารคิดเป็นร้อยละ 55.25 

 ตติยา ตาแก้ว (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตสะสม

ทรัพย์เกนเฟิสต ์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดดงัน้ี ดา้นเหตุจูงใจในการซ้ือประกนัชีวติสะสมทรัพย์
เกนเฟิสต์ ได้แก่ ต้องการสร้างหลกัประกันความมัน่คงแก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต รองลงมาคือ 
ตอ้งการมีเงินสะสมไวใ้ชเ้ม่ือยามเกษียณ มีการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตสะสมทรัพยเ์กน
เฟิสต์จากเพ่ือนหรือญาติท่ีเคยซ้ือประกนั เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์คือ 
อตัราเบ้ียประกนัอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถจ่ายได ้ดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตสะสมทรัพย์เกน
เฟิสตคื์อ ตอ้งการใหค้รอบครัวมัน่คง ดา้นพฤติกรรมหลงัซ้ือ คือตอ้งการซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือมีรายไดม้ากข้ึน 

 ชุติญา จิรกฤตยากุล (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัสุขภาพ ของบริษทั 

เอไอเอ จ ากดั พบว ่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 -35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้10,001-20,000 บาทสาเหตุท่ีไม่ตดัสินใจซ้ือประกนัสุขภาพพราะมีสวสัติ
การประกนัสุขภาพของท่ีท างานแลว้ ไม่ตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัจิตวิทยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสุขภาพ
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โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จ ากดั พบวา่ จะ
เลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรมป์ระเภทสะสมทรัพย ์มีเหตุผลท่ีจะเลือกซ้ือเพราะช่ือเสียงบริษทัและฐานะคารเงินท่ี
มัน่คงของบริษทั ซ่ึงจะเลือกซ้ือผ่านตวัแทนของบริษทั โดยจะซ้ือในจ านวนเงิน 5,000-10,000 บาท และมีผูท่ี้มี
อิทธิพลในการตดัสินใจจะเลือกซ้ือ คือตนเอง 

 มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษา ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นเบ้ียประกนัภยั ดา้นตวัแทนประกนัชีวติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั ดา้นรูปแบบกรมธรรม ์ดา้นช่องทางการซ้ือประกนัชีวติ ดา้นสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อายุต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตใน

ภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
วธิีด าเนินการวจิยั 
 เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวจิยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ีงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้สูตรซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน
ประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคลื่อน ± 5% ดงันั้น 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้จิยัจะเลือกใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
โดยใช ้Google Form 
 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวเิคราะห์ 
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 การวเิคราะห์ข้อมลู 
 ผู ้วิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 

 สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 
1. ค่าร้อยละ( Percentage ) ส าหรับการวเิคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) ส าหรับวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษทั 

เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และเพศชาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.75 ส่วนใหญ่ มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ 31 – 40 ปีจ านวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.75, 41 - 50 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50,  ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.00 และ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ
ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 79  คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ สถานภาพ หย่าร้าง /แยกกนั
อยู่ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.50,รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50, ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 40 
คน คิดเป้นร้อยละ 10.00, นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25, และ อื่น ๆจ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ  26.00 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ  24.25, 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ15.75, 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ15.75, มากกวา่ 50,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 12.25 และไม่เกิน 10,000 บาทจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ตามล าดบั 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 5 ดา้น โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ย
ค่าเฉลี่ย (�̅� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.27) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการประเมินผลทางเลือก และดา้นการรับรู้ปัญหา 
(�̅� = 4.48, �̅� = 4.47) ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล (�̅� = 4.15, �̅� = 4.14, �̅� = 4.08) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจิยั 
  

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และเพศชาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 ส่วนใหญ่ มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 
209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ 31 – 40 ปีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75, 41 - 50 ปี จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50,  ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 
รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ สมรส 
จ านวน 79  คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ สถานภาพ หย่าร้าง /แยกกนัอยู่ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50,รองลงมาคือ ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50, ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 40 คน คิดเป้นร้อยละ 10.00, นกัเรียน/
นกัศึกษาจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25, และ อื่น ๆจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25, 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ15.75, 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75, มากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 
12.25 และไม่เกิน 10,000 บาทจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
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 กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ของลกูค้า

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

การประเมินผลทางเลือก  และด้านการรับรู้ปัญหา ตามล าดับ และด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล   
 

 1. ด้านการรับรู้ปัญหา 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดบัมากท่ีสุด คือ 
ต้องการความมัน่คงให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต ต้องการความคุ ้มครองและรักษาพยาบาลเม่ือ
เจบ็ป่วย ลดความเส่ียงและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีจะเกิดข้ึน มีเงินสะสมไวใ้ชเ้ม่ือเกษียณอายุ และไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามล าดบั ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ เลือกซ้ือประกันชีวิตเพราะ

ค าแนะน าจากบุคคลใกลต้วั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฏฐา ประกอบทรัพย์. (2553) ศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติผ่านธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค 

 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล  

 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ศึกษาขอ้มูลจากตวัแทนประกนัชีวติ และศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต  ตามล าดบั 
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก คือ ใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตเลือกซ้ือประกนัชีวิต ศึกษาหา
ขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์เช่น โทรทศัน์ วทิยุ อินเตอร์เน็ต ศึกษาขอ้มูลจากข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆและศึกษาขอ้มูลจากเพ่ือนหรือญาติท่ีเคยซ้ือประกนัชีวิตแลว้ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ตติยา ตาแก้ว (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติสะสม

ทรัพยเ์กนเฟิสต ์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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 3. ด้านการประเมินผลทางเลือก 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 

เปรียบเทียบเบ้ียประกนัของแต่ละบริษทั  เปรียบเทียบประโยชน์ดา้นความคุม้ครอง เปรียบเทียบกรมธรรม์แต่
ละบริษทัประกนัชีวติท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีสุด เปรียบเทียบดา้นช่ือเสียง และประวติัผลการด าเนินงานของ
บริษทั เปรียบเทียบจากการบริการของตวัแทน และ เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขาย ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติญา จิรกฤตยากุล (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนั

สุขภาพ ของบริษทั เอไอเอ จ ากดั 

 4. ด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโดยพิจารณาอตัราเบ้ียประกนั และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็น อยู่
ในระดบัมาก คือ ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเพราะการให้บริการของพนกังานขาย จากการแนะน าของตวัแทน
บริษทั รายการส่งเสริมการขาย จากการหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ และตามค าแนะน าจากผูอ้ื่น ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษา ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัสงขลา 

 5. ด้านพฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ซ้ือ
กรมธรรมเ์พ่ิมเม่ือมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน และพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติของบริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวิต  ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ จะแนะน ากรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษทั
เมืองไทยประกนัชีวติใหก้บัผูอ้ื่น เขา้ใจในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและเง่ือนไขต่าง ๆ  ของกรมธรรม ์หากไม่พึง

พอใจในการบริการหลงัการขายจะบอกต่อในทางลบใหก้บัผูอ้ืน่ทราบ และหากไม่พึงพอใจในการบริการจะไม่

กลบัมาใช้บริการอีก ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตติยา ตาแก้ว (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั   

 

 ด้านการรับรู้ปัญหา  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตอ้งการความมัน่คงให้กบัตนเองและครอบครัวในอนาคต กล่าวคือ บริษทั

เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ควรมีรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยท่ี์หลากหลายและตอบสนอง
กับความต้องการของลูกค้าเ พ่ือเป็นเงินออมในอนาคตเพ่ือความมั่นคง , ต้องการความคุ ้มครองและ
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย ควรจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เพ่ิมการดูแลสุขภาพเขา้ไปให้หลากหลายเพ่ิมข้ึน การ
ประกนัสุขภาพโรคติดต่อที่พบใหม่ (ประกนัโควดิ-19) เป็นตน้, ลดความเส่ียงและบรรเทาความเดือดร้อนท่ีจะ
เกิดข้ึน ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือใหม้ากข้ึน ถึงประโยชน์และความคุม้ครองของประกนัชีวติ เพ่ือแสดง
ใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ใจถึงประโยชน์และการบรรเทาความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ด้านการแสวงหาข้อมูล  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ลูกคา้ศึกษาขอ้มูลจากตวัแทนประกนัชีวิต กล่าวคือ บริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) ควรจดัให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถแก่พนกังานตวัแทนประกนัชีวิต 
อย่างสม่่าเสมอใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีและขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นใหก้บัลูกคา้, ศึกษา
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องบริษทั ควรท าเวบ็ไซต์ให้เขา้ถึงการดูรายละเอียดขอ้มูลของประกนัชีวติแต่ละประเภท

ไดง่้าย, ศึกษาหาขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต บริษทัควรใหค้วามส าคญักบัการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโดยมีการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย ละเอียดและชดัเจนในประโยชน์และเง่ือนไข       
ต่าง ๆ ของประกนัชีวติแต่ละรูปแบบ 

 ด้านการประเมนิผลทางเลือก   
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การเปรียบเทียบเบ้ียประกนัของแต่ละบริษทั กล่าวคือ บริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวติ จ ากดั (มหาชน) ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัผลประโยชน์ของกรมธรรมท่ี์ออกจ าหน่าย เพ่ือใหลู้กคา้รับรู้
ถึงความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ, เปรียบเทียบประโยชน์ดา้นความคุม้ครอง ควรมีการอธิบายรายละเอยีดการคุม้ครองท่ี
ชดัเจนและครบถว้นให้ลูกคา้ไดท้ราบ,เปรียบเทียบกรมธรรม์แต่ละบริษทัประกนัชีวติท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ท่ีสุด ควรให้ความส าคญักบัรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกรมธรรมไ์ดต้ลอด ตามความประสงคข์องลูกคา้ 
 
 



 
14 

 

 ด้านกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโดยพิจารณาอตัราเบ้ียประกนัและผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ กล่าวคือ ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกนัชีวิต รวมถึงมีตั้งราคาให้มี
ความหลากหลายช่วงอายุ และตอ้งตั้งราคาให้สอดคลอ้งกบัราคาของ คู่แข่งขนัเพ่ือไม่ให้ลูกคา้มองว่าสินคา้
ราคาสูงหรือต ่าไปเม่ือเทียบกบับริษทัประกนัชีวติอื่น , จากการใหบ้ริการของพนกังานขาย พนกังานทุกคนควร
ยิ้มแยม้แจ่มใส และมีความพร้อมในการใหบ้ริการ พนกังานตอ้งมีใจรักในการใหบ้ริการและใส่ใจรายละเอียด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด, จากการแนะน าของตวัแทนบริษทั ตวัแทน
ประกนัชีวติของบริษทั ตอ้งห่วงใยและใส่ใจลูกคา้ อธิบายใหเ้ห็นถึงประโยชน์และความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ อย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจน 

 ด้านพฤตกิรรมหลงัการซ้ือ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ลูกคา้จะซ้ือกรมธรรม์เพ่ิมเม่ือมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ บริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ควรเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเสนอแนะจ าหน่ายประกนัชีวิตมากข้ึน ใหบ้ริการกบั
ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า คอยดูแลและใส่ใจลูกคา้อยู่เสมอ, พึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวิตของบริษทั ควรมีบริการหลงัการขายท่ีดี คอยดูแลและต่ออายุกรมธรรม์ให้ลูกคา้ตรงเวลาเพ่ือให้ลูกคา้
ประทบัใจแลว้กลบัมาใชบ้ริการอีก, ลูกคา้จะแนะน ากรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวติ
ให้กบัผูอ้ื่น บริษทัควรสร้างภาพลกัษณ์ ความคุม้ค่าของกรมธรรม์ และอบรมพนกังานขายให้มีการบริการท่ีดี
อยู่เสมอเพ่ือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ในอนาคต  
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