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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจทำประกันชีวิต และศึกษาการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทำประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์ มีระยะเวลาการทำสัญญาประกันชีวิตต่ำกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ปี จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อปี 15,001 – 20,000 บาท ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ทำประกันชีวิตโดย
มีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ทำประกันชีวิตและติดต่อบริษัทผ่านตัวแทนประกันชีวิต ส่วนการบริหารความ 
สัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยการรักษาลูกค้า และการสื่อสารกับลูกค้า ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มากที่สุด รองลงมาคือ การ
สร้างความสัมพันธ์  และน้อยที่สุดคือ การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ 
คำสำคัญ: การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, การเติบโตอย่างยั่งยืน, ประกันชีวิต 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the decision making behavior of life insurance 

and to study the customer relationship management affecting the sustainable growth in the case 
of life insurance companies in Phuket. The sample consisted of 400 people who were consumers 
of life insurance companies in Phuket. Questionnaires were used to collect data. The data was 
analyzed and results were shown as frequency, percentages, means, standard deviation and the 
hypothesis testing by one-way ANOVA. The results of the analysis were as follows: The Life 
insurance decision-making behavior found that most respondents have only 1 life insurance with 
endowment policy and a life insurance contract of less than or equal to 10 years, paying annual 
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premiums 15,001 - 20,000 baht, paying annual premiums Life insurance for a 1 years annuity, period 
of 10 years or more and most of them bought the life insurance by contacting the company through 
a life insurance agent. And the customer relationship management affecting the sustainable growth 
in the case of life insurance companies in Phuket in the overall were at a high level. The most 
factors affecting sustainable growth in the case of life insurance companies in Phuket were 
customers retention and communication, followed by the customer relationship building. And the 
least was the useful suggesting. 

Keyword: Customer relationship management, The sustainable growth, Life insurance 
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1. บทนำ 
ธุรกิจประกันชีวิต ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในฐานะที่เป็น

สถาบันที่ให้หลักประกันและความมั่นคงแก่ครอบครัวของผู้เอาประกันภัย (หรือผู้รับประโยชน์) โดยการทำประกันชีวิตจะทำให้
ผู้ทำประกันเกิดความมั่นใจว่าเมื่อประสบเคราะห์กรรมถึงแก่เสียชีวิต เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามที่
กำหนดไว้ในการทำประกัน หรือหากมีชีวิตยืนยาวจนครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งซึ่งถือเป็นผลตอบแทนจาก
การออมของผู้ทีท่ำประกันกับบริษัทประกันชีวิตเหล่านั้น นอกจากน้ันธุรกิจประกันชีวิตยังมีบทบาทในการระดมเงินออมระยะ
ยาวจากประชาชนซึ่งเป็นตัวกลางในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเศรษฐกิจที่มีเงินเหลือ  ไปยังภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลน
เงินทุนเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น จึงมีส่วนช่วยลดการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ และกระตุ้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆ กัน (ปัญจลักษณ์ สุรีย์ชัยนิรันดร์, 2550 : 1) 

ปัจจุบันเนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตมีการแข่งขันสูงการรักษาฐานลูกค้าเก่า และสรา้งฐานลูกค้าใหมจ่ึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งของธุรกิจประกันชีวิต และยิ่งกว่านั้นการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อให้ลูกค้าเกดิความภักดีในบริการของธุรกิจ
ประกันชีวิตเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ธุรกิจประกันชีวิตจะสามารถรักษา และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้ อีกทั้งในปัจจุบัน
การแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตมมีากข้ึน และโดยส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจประกันชีวิตจะนยิมใช้กลยุทธ์การบริหารที่มุ่งเน้นใน
การสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ เพราะธรุกิจประกันชีวิตเป็นการขายบริการไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ ธุรกิจประกัน
ชีวิตเป็นการขายอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจประกันชีวติจะต้องกำหนด และคดิค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำให้
ลูกค้าเกิดความภักดีในบริการของธุรกิจประกันชีวิตของตน และเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของธุรกิจในการต่อสู้กับ
คู่แข่ง เพื่อผลกำไรในธุรกิจให้มเีพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด และความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ข้อจำกัดในการเลือกและเข้าถึงสินค้าและบริการของลูกคา้ลดลงและหมดไป ปัจจัยเหล่านี้เป็น
สาเหตุสำคญัที่ส่งเสรมิให้ลูกค้ามีอำนาจมากขึ้นลูกคา้ สามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากท่ีหนึง่ไปอีกท่ีหนึ่งได้ง่ายและ
ลูกค้ายังคาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รบัการเสนอขายสินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนต้องการ (Personalized or Customized) 
มีคุณค่าทีสู่งขึ้น แต่ก็ไมเ่ต็มใจท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ผู้บริหารธรุกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจประกันชีวิตที่ต้องการก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงนี ้ต่างแสวงหาความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าว การบริหารลูกค้าสมัพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญใน
องค์การ ในการสร้างความได้เปรยีบเชิงแข่งขัน และก่อให้เกิดผลกำไรที่ยั่งยืนระยะยาวให้องค์การ (สมเจตน์ อิงคธีรวัฒน์, 
2550) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษา การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกัน
ชีวิตในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะได้ข้อมูลเป็นฐานในการปรับปรุง พัฒนา แนวทางในการวางกลยุทธ์ของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ  เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น สามารถหาแนวทางการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันแนวใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจในการซื้อประกันชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การทำธุรกิจ  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจทำประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต   
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัด

ภูเก็ต 
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3. สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอยา่ง

ยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดสำหรับธุรกิจ 

การวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อให้
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งคำตอบทีไ่ด้จะช่วยให้ นักการตลาดสามารถ
จัดการกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552 :100-110) 

1.  การค้นหาลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภค มักใช้คำถามต่างๆ ทีน่ิยมไดแ้ก ่6W และ 1H ดังนี ้
  1.1 ใครอยู่ในการตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เปน็คำถามท่ีต้องการทราบลักษณะของ

ผู้บริโภคเป้าหมาย 
  1.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the Customer?) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 

หรือสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจากสินค้า 
  1.3 ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does) 
  1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซื้อ (Who Participates in the Buying?) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึง

บทบาทของกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าของผู้บรโิภค 
  1.5 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the Customer Buy?) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงโอกาส (Occasions) 

ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
  1.6 ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the Customer Buy?) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงช่องทางหรือร้านค้า 

(Outlets) ที่ผู้บริโภคต้องการไปซือ้สินค้า 
  1.7 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the Customer Buy?) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
2. สิ่งกระตุ้นหรือเหตจุูงใจการซื้อในท่ีนี้สิ่งกระตุ้น (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือ

ตัดสินใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้ซื้อสินค้า นักการ
ตลาดอาจใช้สิ่งกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุผลจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) กไ็ด้ โดยสิ่งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 2.1 สิ่งกระตุ้นทางด้านการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้
มีขึ้น เพราะจะสร้างให้เกิดความตอ้งการผลติภณัฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกันส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) 3) สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) และ 4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 2.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทไม่
สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหลา่นี้ ได้แก่ 1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บรโิภค 
สิ่งเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านการฝาก
ถอนเงินอัตโนมัตสิามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ้น และ 3) สิ่งกระตุ้นทางวฒันธรรม (Culture) 
เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณไีทยในเทศกาลต่างๆจะมผีลกระตุ้นใหผู้้บริโภคเกดิความต้องการซื้อสินคา้ในเทศกาล 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยส่วน

บุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยปัจจยัทางด้านวัฒนธรรมเปน็ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคมาก
ที่สุด 

1.  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) ประกอบด้วย 
  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขั้นพ้ืนฐานในด้านความต้องการและ

พฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ ค่านยิม การรับรู้ ความชอบและพฤติกรรมของสังคม 
  1.2 วัฒนธรรมกลุม่ย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุม่ที่มลีักษณะเฉพาะแตกต่างกันที่มีอยู่ใน

สังคมขนาดใหญ่และมีความซบัซ้อน วัฒนธรรมกลุม่ย่อยประกอบด้วยกลุ่มย่อยทีม่ีสญัชาติเดยีวกัน นับถือศาสนาเดยีวกัน มี
เชื้อชาติเดียวกันและอยู่ในเขตภูมศิาสตร์เดยีวกัน 

  1.3 ขั้นของสังคม (Social Class) บุคคลที่อยู่ในวรรณะเดียวกันหรือช้ันของสังคมเดียวกันจะมีค่านิยม ความสนใจ 
และพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน ปัจจบุันช้ันของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ การศึกษา ค่านิยม พื้นที่อยู่อาศัย เป็นต้น บุคคลที่อยู่
ในช้ันของสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมต่างกัน และในช่วงชีวิตหนึ่งของบุคคลอาจอยู่ในช้ันของสังคมในระดับท่ีสูงขึ้นหรือต่ำลง
ได้ ความแตกต่างของช้ันทางสังคม ส่งผลถึงความพอใจผลติภณัฑ์และตรายี่ห้อตา่งกัน เช่น เสื้อผา้ อุปกรณ์แต่งบ้าน 
ยานพาหนะ สื่อท่ีใช้ในการสื่อสาร เป็นต้น 

  1.4 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไดแ้ก ่
กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ครอบครัว (Family) และบทบาทและสถานทางสังคม (Role and Status)  

2.  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ได้แก ่
  2.1 อายุและขั้นตอนในวัฏจักรชีวิต (Age and Stage in the Life Cycle) บุคคลที่มีอายุต่างกันจะมคีวาม

ต้องการผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัฏจักรของชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับความสนใจในผลติภณัฑ์และสถานภาพทางการเงิน
ขณะนั้นด้วย 

  2.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพมีผลต่อการเลือกรูปแบบในการบรโิภค เช่น พนักงานปฏิบัติการเลือก
รับประทานอาหารกล่อง ในขณะที่ผู้บริหารจะรับประทานอาหารในภัตตาคาร 

  2.3 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) ไดแ้ก ่รายได้ เงินออมและทรัพยส์ิน หนี้สิน 
ความสามารถในการยืม และทัศนคติในการใช้จ่ายและการออม สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าค่อนข้างมาก 

  2.4 รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ได้แก ่การแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ความสนใจและความคดิเห็นในการ
ดำเนินชีวิตในโลกปจัจุบันของผู้บรโิภค 

  2.5 บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self-Concept) ผู้บรโิภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มี
ภาพพจน์เข้ากับบุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง 

3.  ปัจจัยทางด้านจติวิทยา(Psychological Factors) ได้แก ่
  3.1 การจูงใจ (Motivation) ได้แก่ความต้องการด้านต่างๆ ของมนษุย์ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีจะเสาะหาสินค้ามาบำบัด

ความต้องการของตนตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์
  3.2 การรับรู้(Perception) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลได้คดัเลือกจดัระเบียบและแปลงผลข้อมูลออกมาเป็นภาพท่ี

มีความหมาย เป็นกระบวนการซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความต้องการ เป็นต้น และยังข้ึนกับ
ปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น การรบัรู้จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจเลือกซื้อสินค้า 
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  3.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมของบคุคลอันเนื่องมาจากประสบการณ์ ซึ่งบุคคลได้
เรียนรูโ้ดยผ่านสิ่งที่มากระตุ้นผลทีไ่ด้รับและสิ่งที่มีอิทธิพลเสริมอื่นๆ 

  3.4 ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) ความเชื่อของผูบ้ริโภค เป็นความคดิที่บุคคลยึดถอืกันเป็นผล
จากประสบการณ์ในอดีต ส่วนทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคดิ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงความโนม้เอียงที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่ำเสมอ ความเช่ือและทัศนคติจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

กลยุทธ์การตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดนอกเหนือจากการพิจารณา ส่วนประสมทางการตลาดใน 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ให้บริการ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แล้วจำเป็นต้องมีกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานผู้ให้บริการ (People) ซึ่งต้องเป็นผู้สร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการให้บริการ (Physical Evidence) เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริการ และขบวนการให้บริการ 
(Process) ซึ่งมีความถูกต้อง ทันเวลาและมีความสม่ำเสมอ ในการให้บริการ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจนอกจากจะต้องการตลาด
ภายนอก (External Marketing) กับการค้าแล้วยังจำเป็นต้องทำการตลาดภายใน (Internal Marketing) สำหรับพนักงานเพื่อ
กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในการบริการให้แตกต่างจาก
คู่แข่งในด้านต่างๆ ได้แก ่สิ่งที่นำเสนอ (Offering) เวลา และคุณภาพของการส่งมอบบริการ ภาพลักษณ์ เป็นต้น การควบคุมคุณภาพ
การบริการ (Service Quality) เนื่องจากผู้บริโภคมักจะเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพการบริการที่ได้รับ กับการบริการที่คาดหวัง 
ดังนั้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องควบคุม คุณภาพการบริการใหส้ามารถเช่ือถือได้ มีความเต็มใจในการบริการ มีการรับประกันคุณภาพ
การบริการ ใส่ใจในการบริการ และพยายามสร้างการบริการให้สามารถจับต้องได้โดยผ่านเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการและสิ่งที่
ใช้สื่อสารกับลูกค้าการควบคุมคุณภาพอาจทำได้โดยการสร้างกลยุทธ์ การตั้งมาตรฐานการบริการ ระบบการตรวจสอบการ
บริการ และการพิจารณาตามระดับความพึงพอใจของลูกค้า และการสร้างคุณภาพการบริการทำได้โดยการฝึกฝนทักษะการ
ให้บริการ เพิ่มปริมาณการให้บริการ ให้บริการในระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
Anderson & Kerr (2002) ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสมัพันธ์คือ วิธีทางที่ครบเครื่องในการสร้าง การ

ธำรงรักษา และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีต่อธุรกิจและลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่
สำคัญเกี่ยวกับความชอบและพฤตกิรรมของลูกค้าสรา้งและพัฒนาสมัพันธภาพกับลูกค้า ยกระดบัการบริการลูกค้าท่ีดีกว่า 
สร้างความภักดีของลูกค้า สร้างผลประโยชน์ท่ีแน่นอน ดึงดูดลูกค้าทั้งเก่าและใหม่โดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง เพิ่มโอกาสใน
การสร้างยอดขายต่อลูกค้าแตล่ะราย ลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ช่วยให้องค์การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ทีไ่ม่คาดคิด 
การแบ่งข้อมูลทั่วทั้งองค์การทำให้เกิดภาพรวมที่สมบูรณ์ของลูกค้า เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง การให้บริการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน บูรณาการสัมพันธภาพกับลกูค้าเข้าด้วยกัน ได้ในสิ่งท่ีตรงกับความต้องการของ พวกเขามากยิ่งข้ึน สะดวกประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่าย ได้รับข้อมลูที่ดี ลูกค้าไดร้ับความพึงพอใจจากการบรกิารที่ดีในระยะยาว 

การบริหารลูกคา้สัมพันธ์ (CRM) เป็นระบบที่จัดทำขึ้นมาเพื่อมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กับ Technology โดยมี
องค์ประกอบหลัก 4 ประเด็น คือ 1) Information ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 2) Process กระบวนการในการใช้งาน 3) 
Technology ที่เกี่ยวข้อง และ 4) People คน โดยทั้ง 4 ส่วน นำมารวมกัน ใช้สำหรับการทำข้อมูลสง่เสริมความสมัพันธ์
ระหว่างลูกค้ากบัองค์กรให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว เช่น ส่วนแบ่งการตลาด การทำให้ลูกค้ามั่นใจมาก
ขึ้น ทำให้ลูกค้าเปลีย่นใจไมไ่ปใช้ Product อื่น เป็นต้น  
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ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้าใหม่ (New Customer Acquisition) นั้นมีวัตถุประสงคส์ำคัญคือ เพื่อ
ค้นหาผู้ที่จะเป็นลูกคา้คาดหวังของบริษัทได้ (Lead Generation) เพื่อค้นหาลูกค้าคาดหวังท่ีมีคุณสมบัติน่าจะเป็นลูกค้าของ
บริษัทได้ (Lead Qualification) และเพื่อชักจูงให้ลูกค้าคาดหวังกลายมาเป็นลูกค้าในท่ีสดุ (Account Conversion) ซึ่งมี
วิธีการดำเนินการ (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2550) ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ตลาด และค้นหาโอกาสทางการตลาด ตามแนวคิดการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการ
วางตำแหน่งผลติภณัฑ์ในตลาด (STP Marketing) โดยมเีป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าคาดหวังที่แท้จริง เพื่อผลักดันให้ไปสู่การซื้อ
จนกลายเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในระดับที่สูงขึ้นไป 

2.  สร้างกลยุทธ์ที่โดดเด่นทั้ง 7P’s และ 4C’s แต่สิ่งสำคัญคือผลติภณัฑ์ (P – Product) ต้องมีลักษณะแตกต่างและ
สร้างคุณค่าเพิ่ม และการส่งเสริมการตลาด (P – Promotion) เน้นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นใหม้ีการทดลองใช้การ
สะสมยอดซื้อในครั้งต่อไป การจัดตั้งฝ่ายลูกค้าสมัพันธ์ Call Center โดยเน้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมาประยุกต์ใช้
ร่วมกันได ้

3.  เมื่อมีการสื่อสารกับลูกค้า (Contact Points) สรา้งฐานข้อมูล (Database) ของลูกค้าด้วย 
4.  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ ให้เลือกช่วงเวลาและสร้างการตลาดภายในให้พร้อมเสียก่อน 
5.  การวัดและประเมินผล สิ่งที่สนใจคือการซื้อซ้ำอีกในอนาคตและทัศนคติที่ด ี

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ในจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 2559 ซึ่งมี
จำนวน 202,491 คน (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.), 2560) ผู้วิจัยจึง
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณจากสูตรที่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554 : 26) โดย
กำหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยหลักการคำนวณของ Yamane’s ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงไปที่กลุ่มลูกค้าที่ทำประกันชีวิตกับ
บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต โดยจะเลือกกลุ่มลูกค้าแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งจะเน้นเก็บ
ข้อมูลจากลูกค้าที่สะดวกเต็มใจ และยินดีให้ข้อมูล 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 

ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำประกันชีวิต  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจทำประกันชีวิต ประกอบด้วย  จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำ รูปแบบการทำ

ประกันชีวิต ระยะเวลาการทำสัญญาประกันชีวิต จำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายต่อปี วิธีการชำระเบี้ยประกันชีวิต ระยะเวลาที่ทำ
ประกันชีวิต ช่องทางในการทำประกันชีวิต และวิธีการติดต่อกับบริษัท 

ตอนที่ 3 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัด
ภูเก็ต ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า การรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกค้า การเสนอแนะบริการที่
เป็นประโยชน์ การสื่อสารกับลูกค้า และช่องทางในการบริการ 
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ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาดังน้ี 
1.  ศึกษาตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพือ่กำหนดขอบเขตของการศึกษา และ

สร้างเครื่องมือในการศึกษาให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้ทำการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
2.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาให้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมาย

การศึกษายิ่งขึ้น 
3.  นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา กาญจน
เมธากุล เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือได้  เพื่อให้ได้คำตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.99 

4.  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนนำไปทดสอบ (Try Out) 

5.  การทดสอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการทดสอบก่อนนำไปใช้ (Pre-test) กับผู้ที่
ทำประกันชีวิต ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 

6.  วิเคราะห์ความเชื ่อถือได้ และหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อ ัลฟ่า (Alpha 
Cronbach Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.877 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ขอหนังสือรับรองและแนะนำตัวผู้ศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามพร้อมให้คำแนะนำในการตอบแบบสอบถามแก่ลูกค้า

ของบริษัทฯ ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 
3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแล้วทั้งหมด เพื่อดำเนินการขั้นตอนการศึกษาต่อไป 

4.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ ดำเนินการดังนี้ 
1.  การตรวจสอบข้อมูล (Edition) ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถาม 

ที่ไม่สมบูรณ์ออก  
2.  การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้กำหนดไว้ สำหรับแบบสอบถาม

ที่เป็นปลายปิด (Close-ended) 
3.  การประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป  
  ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการตัดสินใจทำประกันชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  
  ตอนที ่3 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOWA โดยการทดสอบ 

ค่าที (t-test) สำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) สำหรับเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ณ ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 พฤติกรรมการตัดสินใจทำประกันชีวิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์ 

มีระยะเวลาการทำสัญญาประกันชีวิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อปี 15,001 – 20,000 บาท ชำระเบี้ย
ประกันชีวิตแบบรายปี โดยมีระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่ทำประกันชีวิตผ่านตัวแทน และติดต่อบริษัทผ่านตัวแทน
ประกันชีวิต  

5.2 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต พบว่า  
 5.2.1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยการรักษาลูกค้า และการสื่อสารกับลูกค้า  ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด มี รองลงมาคือ การสร้างความสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือ การเสนอแนะ
บริการที่เป็นประโยชน์  

 5.2.2 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการให้โบนัสพิเศษ ช่วยทำให้
ท่านประทับใจบริษัท ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ การมี
ของสมนาคุณมอบให้ลูกค้าตัดสินใจทำประกันกับบริษัทเป็นครั้งแรก ทำให้ท่านรู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และน้อยที่สุด
คือ การมีสินค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรโมช่ันกับบริษัทมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับท่าน  

 5.2.3 ด้านการรักษาลูกค้า อยู่ในระดับมาก โดยท่านได้รับทราบข้อมูลการจ่ายเบี้ยประกันคืนให้กับลูกค้าถูกต้อง และเป็น
ธรรม ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานเอาใจใส่ท่าน
เสมือนเป็นบุคคลพิเศษ และน้อยที่สุดคือ ของที่ระลึกแจกลูกค้าในช่วงเทศกาล เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น 

 5.2.4 ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยบริษัทมีระบบรับโทรศัพท์อัตโนมัติให้ท่านบันทึกข้อมูล
เพื่อการติดต่อกลับภายหลังในวันหยุดทำการ ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มาก
ที่สุด มี รองลงมาคือ ระบบ Call center ของบริษัทสามารถติดต่อได้ง่าย และน้อยที่สุดคือ บริษัทมีการใช้คำแนะนำของลูกค้า
มาเป็นแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกรมธรรม์  

 5.2.5 ด้านการติดตามลูกค้า อยู่ในระดับมาก โดยมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจของท่านภายหลังจากที่ได้รับ
บริการ ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ มีการเก็บข้อมูลความ
ต้องการรูปแบบของกรมธรรม์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปพัฒนากรมธรรมอย่างต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ การสอบถามถึงปัญหา
ของการใช้บริการเพื่อบริษัทจะได้นำไปแก้ไข  

 5.2.6 ด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก โดยมีการแจกเอกสารข่าว (ใบปลิว แผ่นพับ) เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของรูปแบบการประกันชีวิตใหม่ๆ และการแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง ส่งผล
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ การแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าโดยการ
ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้ท่านทราบข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ และน้อยที่สุดคือ มีจดหมายตรงหรือสิ่งพิมพ์ทางไปรษณยี์
ที่ส่งให้ท่าน  

  5.2.7 ด้านการสื่อสารกับลูกค้า อยู่ในระดับมาก มี โดยข้อมูลบริษัทที่นำเสนอทางเว็บไซต์มีความชัดเจนถูกต้องส่งผล
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบ Call center ของบริษัทให้
ข้อมูลอย่างชัดเจน และน้อยที่สุดคือ การโทรเข้าระบบ Call center ของบริษัทมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม  

 5.2.8 ด้านช่องทางในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่านทางสาขาธนาคาร และ
จุดรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด 
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รองลงมาคือ สามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง และน้อยที่สุดคือ สถานที่รับรองลูกค้าสะอาด กว้างขวาง และมีที่นั่ง
เพียงพอ  

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน  

  1) เพศที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสร้างความสมัพันธ์ และการตดิตามลูกค้า อย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

  2) อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น การติดตามลูกค้า การเสนอแนะ
บริการที่เป็นประโยชน์ การสื่อสารกับลูกค้า และช่องทางในการบริการ อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

  3) สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ การรักษาลกูค้า การรับฟังความ
คิดเห็น การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ และการสื่อสารกับลูกคา้ อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

  4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดบัความคดิเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ ์การรักษาลูกค้า การรับฟัง
ความคิดเห็น การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ การสื่อสารกับลูกค้า และช่องทางในการบริการ อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 

  5) อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น และการเสนอแนะบริการที่เป็น
ประโยชน์ อย่างมีนัยสำคญัทางสถติิที่ระดับ .05 

  6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ ์อย่างมีนัยสำคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  7) จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสื่อสารกับลกูค้า อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 

  8) จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำประกันชีวิตที่แตกตา่งกัน มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันในเรื่องของการสร้างความ สัมพันธ ์
อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต ใน

ภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการรักษาลูกค้า และการสื่อสารกับลูกค้า  ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 
บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ การสร้างความสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือ การเสนอแนะบริการที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ภาณุ ลิมมานนท์ (2550) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น
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จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมาก การรักษาลูกค้าให้อยู่ได้นานเป็นสิ่งที่สำคัญที่บริษัทประกัน
ชีวิตต่างให้ความสนใจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่บริษัทประกันชีวิตหลายแห่งนำมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท
ประกันชีวิตสามารถสร้างและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรระยะยาวอย่างยั่งยืน การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ เป็นวิธีการในการสร้าง การรักษา และความพยายามในการดึงคุณค่าของลูกค้าออกมา และสร้างเป็นคุณค่าระยะยาว 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นทั้งกลยุทธ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคา
แพงไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองต้นทุน  

6.2 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดย
การให้โบนัสพิเศษ ช่วยทำให้ประทับใจบริษัท ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การมีของสมนาคุณมอบให้ลูกค้าตัดสินใจทำประกันกับบริษัทเป็นครั้งแรก ทำให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ และน้อยที่สุดคือ การมีสินค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับบริษัทมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต   ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2550) ที่กล่าวถึงแนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับองค์การตลอดไป 
(Customer Retention) ได้แก่ 1) สร้างคุณค่าเพิ่ม ให้ลูกค้ามีความรู้สึก “เกินกว่าความพอใจ” 2) ให้บริการก่อนและหลังการ
ขายอย่างเป็นกันเอง (Personalized) 3) ใช้บริการ Call Center 4) ใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว เช่น 
แคมเปญสะสมคะแนนจากยอดการซื้อ (Frequency Marketing Program or FMP) ซึ่งระยะเวลาในการสะสมก็ไม่ควรเกิน
กว่า 30 – 90 วัน เป็นต้น 5) ตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ 6) ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าแต่ละราย 7) สำรวจ
คู่แข่ง และสำรวจสถานการณ์ทางการตลาดอยู่เสมอ 8) ยึดหลัก แนวคิดการตลาดตามสั่งแบบมวลรวม คือ ออกแบบแคมเปญ
สำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่โดยมีจุดเด่นตรงที่สิ่งที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากแคมเปญนั้นไม่เหมือนกัน 9) สร้างการตลาดภายใน 
10) ฝ่ายบริหารต้องเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 11) สร้างต้นทุนหรืออุปสรรคในการเปลี่ยนไปร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายของสินค้าอ่ืน หรือบริษัทอาจสร้างอุปสรรคที่วิธีการหรือข้ันตอนการใช้งานสินค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้นทุนการ
เรียนรู้ของตนจะสูงขึ้นถ้าต้องเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออ่ืน และ 12) กรณีของลูกค้าท่ีเป็นคนกลางในช่องทางการตลาด เน้นการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการช่วยบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Category Management) ที่ลูกค้าวางจำหน่ายในร้าน ช่วยการจัดวางสินค้าในร้าน 
จัดกิจกรรมพิเศษในร้านหรือท่ีเรียกว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบการตลาดเชิงรุก 

 6.3 ด้านการรักษาลูกค้า มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการได้รบัทราบข้อมูลการจ่ายเบี้ยประกันคืน
ให้กับลูกค้าถูกต้อง และเป็นธรรม ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมา
คือ พนักงานเอาใจใส่ท่านเสมือนเป็นบุคคลพิเศษ  และน้อยที่สุดคือ ของที่ระลึกแจกลูกค้าในช่วงเทศกาล เช่น วันขึ้นปีใหม่ วัน
สงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมเจตน์ อิงคธีรวัฒน์ (2550) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นวิธี
ปฏิบัติด้านการตลาด (Marketing Practice) ซึ่งองค์การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินที่เรียกว่า  ความรู้เกี ่ยวกับลูกค้า 
(Knowledge of the customer) เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ท่ีมีกับลูกค้าให้เป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) ตลอด
ระยะเวลาแห่งความเป็นลูกค้า (Customer Lifetime) สร้างปฏิสัมพันธ์ (interactions) ระหว่างองค์การและลูกค้าในทุกแง่มมุ 
กล่าวคือ ตั้งแต่ลูกค้ารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กระจายออกไปโดยองค์การตลอดจนถึงการที่ลูกค้าติดต่อกับองค์การผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Website, e-mail หรือการสนทนาด้วยเสียง และสำเร็จลงด้วยการตอบสนองของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ 

6.4 ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยบริษัทมีระบบรับโทรศัพท์
อัตโนมัติให้บันทึกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับภายหลังในวันหยุดทำการ ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกัน
ชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบ Call center ของบริษัทสามารถติดต่อได้ง่าย และน้อยที่สุดคือ บริษัทมกีาร
ใช้คำแนะนำของลูกค้ามาเป็นแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ สอดคล้องกับแนวคิดของชื่นจิตต์ แจ้ง
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เจนกิจ (2550) ที่กล่าวว่า ในแต่ละปีธุรกิจต้องมีการสูญเสียลูกค้าไปเป็นจำนวนมาก  เพราะหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งที่ให้
ข้อเสนอที่ดีกว่า และทีส่ำคัญที่สุดคือลูกค้าบางรายรู้สึกไม่พอใจในการบริการหรือสินค้าของบริษัท หรือพบว่าบริษัทไม่เอาใจใส่
ลูกค้าเท่าที่ควร ดังนั้น องค์การสามารถนำการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาใช้ หาทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การกลับมาเป็นลูกค้าที่ต้องการโดย การรับฟังคำตำหนิจากลูกค้าด้วยความยินดี อย่าโต้ตอบในทันที ฟังลูกค้าจน
จบ และแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าด้วยกลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพยายามสื่อสารเพื่อ
หาสาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้ออีก และใช้การส่งเสริมการขายเข้าช่วย โดยให้พนักงานขายจัดทำรายงานข้อบกพร่องที่มีต่อลูกค้าพร้อม
มาตรการแก้ไข โดยปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าเก่าให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเลือกเครื่องมือหรือกิจกรรมการตลาดที่ให้สิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้าในอดีตก่อน 

6.5 ด้านการติดตามลูกค้า มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี โดยมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจ
ภายหลังจากที่ได้รับบริการ ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ 
มีการเก็บข้อมูลความต้องการรูปแบบของกรมธรรม์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปพัฒนากรมธรรมอย่างต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ 
การสอบถามถึงปัญหาของการใช้บริการเพื่อบริษัทจะได้นำไปแก้ไข สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมภูนุช บุญมั่งมี (2550) ที่ 
พบว่า ผู้จัดการภาคมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการกำหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ เช่น การมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าพร้อมกับ
อธิบายเงื่อนไขสัญญา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ด้านการเก็บรักษาลูกค้า เช่น ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ เช่น การรับเงินปันผล การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เช่น สามารถจดจำข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น โทรศัพท์สอบถามถึงความพึงพอใจด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ  

6.6 ด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการแจกเอกสารข่าว 
(ใบปลิว แผ่นพับ) เกี่ยวกับคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของรูปแบบการประกันชีวิตใหม่ๆ  และการแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าทาง
โทรศัพท์มือถือโดยตรง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ การ
แจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าโดยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้ท่านทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และน้อยที่สุดคือ มีจดหมาย
ตรงหรือสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ที่ส่งให้ท่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสิตา บูรณศิลปิน (2553 : ง) ทีพ่บว่า 1) องค์กรธุรกิจทั้ง 
6 แห่ง มีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย 2) กลวิธีการประชาสัมพันธ์ที่องค์กร
ธุรกิจทั้ง 6 แห่งนำมาใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวสาร การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดประกวดแข่งขัน โดยเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่
องค์การและธุรกิจส่วนใหญ่นำมาใช้ ประกอบด้วย การส่งข่าวแจก ภาพข่าว แมกกาซีน จดหมายตรง เว็บไซต์ แมกกาซีนออน
ไลน์ อีเมล์ ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) ความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าขององค์กรธุรกิจไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งใน
การวิเคราะห์ภาพรวม และการวิเคราะห์จำแนกรายบริษัท 

6.7 ด้านการสื่อสารกับลูกค้า มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อมูลบริษัทที่นำเสนอทางเว็บไซต์มี
ความชัดเจนถูกต้องส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบ 
Call center ของบริษัทให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และน้อยที่สุดคือ การโทรเข้าระบบ Call center ของบริษัทมีค่าใช้จ ่าย
เหมาะสม สอคดล้องกับแนวคิดของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2550) ที่พบว่า ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้าใหม่ (New 
Customer Acquisition) นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็นลูกค้าคาดหวังของบริษัทได้ (Lead Generation) 
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เพื่อค้นหาลูกค้าคาดหวังที่มีคุณสมบัติน่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทได้  (Lead Qualification) และเพื่อชักจูงให้ลูกค้าคาดหวัง
กลายมาเป็นลูกค้าในที่สุด (Account Conversion) ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ คือ สร้างกลยุทธ์ที่โดดเด่นทั้ง 7P’s และ 4C’s แต่
สิ่งสำคัญคือผลิตภัณฑ์ (P – Product) ต้องมีลักษณะแตกต่างและสร้างคุณค่าเพิ่ม และการส่งเสริมการตลาด (P – Promotion) 
เน้นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่มุ่งเน้นให้มีการทดลองใช้การสะสมยอดซื้อในครั้งต่อไป  การจัดตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Call 
Center โดยเน้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ 

6.8 ด้านช่องทางในการบริการ มีระดับความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่านทาง
สาขาธนาคาร และจุดรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตใน
จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง และน้อยที่สุดคือ สถานที่รับรองลูกค้าสะอาด 
กว้างขวาง และมีที่นั่งเพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 :100-110) ที่กล่าวว่า ที่ตั้งของผู้ให้บริการ
และความยากง่ายในการเข้าถึง เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่
เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื ่อสาร ดังนั้นประเภทของช่องทางการจัดจำหน่ายและความ
ครอบคลุมจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
7.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าการสร้างความสัมพันธ์ โดยกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการให้โบนัสพิเศษ ช่วยทำให้

ประทับใจมีความสำคัญ มากที่สุด ดังนั้นจึงควรทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของการประกันชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า บริษัทประกันชีวิตควรจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ จัดทำโปรโมชั่นที่ดึงดูดความสนใจ โดยการให้
โบนัสพิเศษจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไป 

7.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การรักษาลูกค้าโดยการได้รับทราบข้อมูลการจ่ายเบี้ยประกันคืนให้กับลูกค้าถูกต้อง และเป็นธรรม 
ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด ทั้งนี้บริษัทประกันชีวิตจึงควรปรับปรุง
เกี่ยวกับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยการนำเสนอผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง จะทำให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการซื้อประกันชีวิต 

7.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็นโดยบริษัทมีระบบรับโทรศัพท์อัตโนมัติให้บันทึกข้อมูลเพื่อการ
ติดต่อกลับภายหลังในวันหยุดทำการ ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด 
ดังนั้นบริษัทประกันชีวิต จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และบริษัทประกันชีวิตต้องทำการติดต่อ
กลับไปยังลูกค้าโดยทันท ีเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่และมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากบริษัทประกันชีวิตเป็นอย่างดี 

7.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า การติดตามลูกค้า โดยมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจภายหลังจากที่ได้รับบริการ ส่งผล
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงควรมีการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการสำรวจความพึงพอใจและเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เพื่อให้สามารถ
นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ทันทีท่ีต้องการ อีกทั้งยังเป็นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

7.5 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ โดยมีการแจกเอกสารข่าว (ใบปลิว แผ่นพับ) เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ของรูปแบบการประกันชีวิตใหม่ๆ และการแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง ส่งผล
ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงควรพัฒนารูปแบบ
การให้บริการผ่านทางเทคโนโลยีสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วให้มีสมรรถนะเทียบเท่า
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คอมพิวเตอร์ในการรับส่งและเก็บข้อมูลต่างๆ การแจ้งข่าวสารของบริษัทประกันภัย ผ่านทาง Social Media หรือแอพลิเคช่ัน
ต่างๆ ถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันท่ีสามารถนำมาใช้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดได้เป็นอย่างดี 

7.6 การสื่อสารกับลูกค้า โดยข้อมูลบริษัทที่นำเสนอทางเว็บไซต์มีความชัดเจนถูกต้องส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตมุ่งเน้นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับ
ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความชัดเจนถูกต้อง การจัดทำเว็บไซต์จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้การสื่อสารของทั้งสอง
ฝ่ายเป็นไปได้โดยง่าย เกิดการรับรู้ข้อมูลได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย 

7.7 จากผลการวิจัยที่พบว่า ช่องทางในการบริการ ทีส่ามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่านทางสาขาธนาคาร และจุดรับชำระเงิน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด ดังนั้นบริษัท
ประกันชีวิตจึงควรหาช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยจัดให้มีจุดรับชำระเงินค่าเบี้ย
ประกันหลากหลายช่องทาง 
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