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การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารดานการทําประกันชีวิต ของผูทํากรมธรรมประกันชีวิต 

บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย”มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงภูมิหลังและความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณา

ของผูทํากรมธรรม ศึกษาความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจําแนกตามภูมิหลังของผูทํากรมธรรมศึกษา

การเปดรับสารโฆษณาจําแนกตามภูมิหลังของผูทํากรมธรรมและเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาและการเปดรับสารโฆษณาของผูทํากรมธรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลและใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self – administered 

Questionnaires) 

วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เปนการคัดเลือก                          

กลุมตัวอยางโดยบังเอิญพบหรือไมเฉพาะเจาะจง แตกลุมตัวอยางมีลักษณะเบื้องตนบางประการ 

ท่ีสอดคลองกับลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว โดยการคัดเลือกเฉพาะผูทํากรมธรรม

ประกันชีวิต ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย โดยการเก็บขอมูลตามสถานท่ีดังนี้ บริษัทเอไอเอ 

ประเทศไทย  เขตจตุจักร เขตปทุมวัน และเขตคลองสาน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจะเปนผูทํา

กรมธรรมประกันชีวิต ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยท้ังหมดแลวนํามาประเมินผล กลุมตัวอยาง มี

จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลตั้งแต เดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 2556                     

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีจํานวนท้ังสิ้น 400 คนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย                            

มีอายุระหวาง 31 – 40 ป สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด โดยผูทํากรมธรรม

ประกันชีวิตจะไมมีบุตร มากกวามีบุตร และสวนใหญจะบุตรเพียง 1 คน ซ่ึงรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
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ระหวาง 15,001-25,000 บาท และเปนพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน  และมีสวนใหญทําทุนประกัน 

100,000-399,999 บาทมากกวา โดยมีอายุกรมธรรมเฉลี่ยอยูท่ี 1-5 ป มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา  ลักษณะทางประชากรศาสตรผูทํากรมธรรมท่ีมีภูมิหลัง

แตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตางกันผูทํา

กรมธรรมท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน มีการเปดรับสารโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยไมแตกตาง

กัน  ความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของผูทํากรมธรรมมีความสัมพันธกับการเปดรับสารโฆษณา ของ

บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย 

ในอดีตคนไทยเสียชีวิตมากเพราะโรคติดเชื้อท่ีแพรระบาดไปไดท้ังทางน้ํา อากาศ หรือโดย

พาหะนําโรคชนิดตางๆ  และแนวโนมวาอัตราการเพ่ิมประชากรลดต่ําลง ในอีกไมเกิน 50 ปขางหนา

ภาวการณเจริญพันธจะลดต่ําลง คือ  มีผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปเกินรอยละ 20 และนับวันประชากรไทย

จะยิ่งมีอายุสูงข้ึนเราก็พอมองเห็นภาพแนวโนมของภาวะ การเจ็บปวยของประชากรท่ีนาจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ผูสูงอายุยอมมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนอายุนอย โรคของผูสูงอายุมักจะเปนโรคเรื้อรังท่ี

ตองการการดูแลระยะยาว เชน โรคเบาหวาน  โรคความจําเสื่อม อัมพฤกษ อัมพาต โรคเก่ียวกับ

กระดูกและฟน โรคเหลานี้ตองการการรักษาตอเนื่อง โรคของผูสูงอายุเหลานี้จะเพ่ิมภาระในการดูแล

รักษาใหกับสังคมไทยในอนาคต 

ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตจึงถือเติบโตข้ึนอยางมากมาย เนื่องจากเราจะไมทราบวาจะเกิดข้ึนกับ

ตนเองหรือครอบครัวเม่ือใด หัวหนาครอบครัวจึงตองมีความหวงใยในความเปนอยูของบุคคลใน

ครอบครัว รวมท้ังตัวเองดวยวาอาจประสบเคราะหกรรมจนไมสามารถแนใจไดวาถาตัวเองไมสามารถ

ประกอบอาชีพได จะมองหารายไดจากสวนใดท่ีจะบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 

ดังนั้นสถาบันการประกันชีวิตในรูปแบบของธุรกิจประกันชีวิตจึงไดกําเนิดข้ึน จากการยอมรับอยาง

กวางขวางจากนานาประเทศท่ัวโลก “การทําประกันชีวิต” นั้นเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

ในสังคมไทย 

ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ ผูจัดทําศึกษาเก่ียวกับการเปดรับสื่อขาวสารดานการประกันชีวิตของ

บริษัท  เอไอเอ ประเทศไทย การศึกษาถึงภูมิหลังทางประชากร ของผูทําประกันชีวิตของบริษัท เอไอ

เอ ประเทศไทย วามีลักษณะเปนเชนไร รวมท้ังศึกษาวาประชาชนมีการรับสารจากโฆษณามากนอย

เพียงใด โดยผูศึกษากําหนดแบบประกันท่ีจะศึกษา 2 แบบประกัน ท่ีมีการโฆษณาผานสื่อเม่ือป 2555 

อยางตอเนื่อง นั่นคือ แบบประกันอาวุโสโอเค และแบบประกันเอไอเอ เฮลธ ไลฟไทม ของบริษัทเอไอ

เอ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ภูมิหลังและความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณา                          

(2) ความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณา (3) การเปดรับสารโฆษณา (4) ความสมัพนัธ์ระหว่างความถ่ีใน

การเปิดรับส่ือโฆษณาและการเปิดรับสารโฆษณาของผู ทํากรมธรรมประกันชีวิต ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูลและใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self – administered Questionnaires) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนคําถาม

ปลายปด (Close-Ended Questions) ซ่ึงผูศึกษาไดสรางข้ึนโดยคนควาจากตําราตางๆ พรอมท้ังขอ

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย โดยแบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางภูมิหลังดานประชากร  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลของผูทํากรมธรรม

ประกันชีวิต ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา และสถานภาพการสมรส  

สวนท่ี 2  ขอมูลทางภูมิหลังดานการทําประกันชีวิต ไดแก อายุกรมธรรม และวงเงิน   

สวนท่ี 3  เปนขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณา เปนคําถามวัดความถ่ีในการพบ

เห็นสื่อเก่ียวกับการทําประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย (ในชวง 3 เดือน)  

สวนท่ี 4   เปนการเปดรับสารโฆษณา ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย เปนการดึงสารโฆษณา

ท่ีไดเสนอไปในป 2555 เชน  วงเงินประกันต่ําสุด สูงสุด อายุผูทําประกัน ดอกเบี้ย การผอนเบี้ย

ประกัน ไมตองตรวจสุขภาพ  

ในการสรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังดานประชากรและภูมิหลังดานการทํา

ประกันชีวิตพบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย    มีอายุระหวาง 31 – 40 ป สวนใหญระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด โดยผูทํากรมธรรมประกันชีวิตจะไมมีบุตร มากกวามีบุตร และ

สวนใหญจะบุตรเพียง 1 คน ซ่ึงรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001-25,000 บาท และเปน

พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน  และมีสวนใหญทําทุนประกัน 100,000-399,999 บาทมากกวา โดยมี

อายุกรมธรรมเฉลี่ยอยูท่ี 1-5 ป มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห การเปดรับสื่อโฆษณาเก่ียวกับการทําประกันชีวิตบริษัท            

เอไอเอ ประเทศไทย ดานสื่อมวลชน พบวา โทรทัศนเปนสื่อท่ีผูทํากรมธรรมประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ 

ประเทศไทย เปดรับโฆษณามากท่ีสุด รองลงมาจะเปน หนังสือพิมพ สําหรับสื่อเฉพาะกิจพบวา ผูทํา

กรมธรรม เปดรับโฆษณาจากอินเทอรเน็ต มากท่ีสุด รองลงมา คัทเอาท (ปายตามริมถนน/ ทางดวน/

รถไฟฟา/ปอมตํารวจ)  

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะห ระดับการเปดรับสารโฆษณา ของบริษัทเอไอเอ ประเทศ

ไทย พบวา ผูทํากรมธรรมมีระดับการเปดรับสารโฆษณามาท่ีสุดคือ “แคคุณมีอายุระหวาง 50-70 ป 

และไมวาสุขภาพของคุณจะเปนอยางไรก็สมัครไดแนนอน” รองลงมา “เบี้ยประกันคงท่ี ตลอดสัญญา 

ไมเพ่ิมตามอายุ”  
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ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประกันชีวิต พบวา ชอบท่ีมีแบบประกันท่ี

มีความหลากหลายและคุมคา มากท่ีสุด รองลงมา คือ อยากใหลดเบี้ยประกันใหถูกลง และอยากใหเอ

ไอเอ เพ่ิมการประชาสัมพันธโดยเขาถึงกิจกรรมตางๆของประชาชน เชน การสนับสนุนภาพยนตรไทย 

หรือทําสติ๊กเกอรแจกฟรีในแอพลิเคชั่น Line ในโทรศัพท 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสารดานการทําประกันชีวิต ของผูทํากรมธรรม

ประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย”  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สมมติฐานการศึกษาท่ี  1  ผูทํากรมธรรมท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อ

โฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตางกัน 

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีตัวแปร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ ท่ี

แตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตางกัน โดยผล

การศึกษาพบวา 

เพศ ท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตาง

กัน จากการศึกษาจะเห็นไดวาเพศหญิงจะมีการเปดสื่อโฆษณาดานสื่อมวลชนมากกวาเพศชาย แต

ท้ังนี้มีขอสังเกตวา เพศหญิงจะมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจากสื่อเฉพาะกิจนอยกวาสื่อมวลชน 

หากกลาวโดยสรุป เพศจะมีการเปดรับสื่อโฆษณาแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับความสนใจและความ

ตองการของแตละเพศ อีกท้ังทักษะ ความชํานาญในการสื่อสื่อแตกตางกัน(ปรมะ สตะเวทิน, 

2541:105-109) กลาววา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ

ทัศนคติ  ท้ังนี้เพราะสังคมและวัฒนธรรมกําหนดบทบาท และกิจกรรม              ของคนสองเพศไว

ตางกัน (อรทัย เวชภูมิ,2540 : 96-104) กลาววา บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตาง

กันมีวัตถุประสงคในการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารท่ี

แตกตางกัน 

อายุ ท่ีแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตาง

กัน พบวากลุมอายุ 31 – 40 ปมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจากสื่อมวลชนของบริษัทเอไอเอ 

ประเทศไทยมากกวากลุมอายุอ่ืนทุกกลุม และกลุมอายุตั้งแต 21 – 50 ปมีความถ่ีในการเปดรับสื่อ

โฆษณาจากสื่อเฉพาะกิจของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยมากกวากลุมอายุ 51 – 60 ป หากกลาวโดย

สรุปผูทํากรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีอายุนอย จะมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาในระดับท่ีดีกวา (ปร

มะ สตะเวทิน, 2541:105-109)  กลาววา อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตาง

กันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวา 

(more liberal) คน ท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมากจะมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวา 

(more conservative) ยึดถือการปฏิบัติมากกวา  
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ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศ

ไทย แตกตางกัน พบวา กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีความถ่ีในการเปดรับ

สื่อโฆษณาจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจมากกวากลุมระดับการศึกษาอาชีวศึกษา/อนุปริญญา (ปร

มะ สตะเวทิน, 2541:105-109)  กลาววา คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบอยางมากใน

การท่ีจะเปนผูรับสารท่ีดี ท้ังนี้เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางในหลายเรื่อง มีความเขาใจศัพทมาก 

และมีความเขาใจสารไดดี 

สถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศ

ไทย แตกตางกัน พบวา กลุมสถานภาพโสดและสมรสมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาสื่อมวลชนและ

สื่อเฉพาะกิจของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยมากกวากลุมสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู ท้ังนี้

เพราะคนโสด สมรส  และหม าย /หย า ร า ง  (ปรมะ สตะ เว ทิน , 2541:105-109)                                        

กลาววา สถานภาพสมรสมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของคน คนโสดและคนท่ีแตงงานแลวก็มีความ

แตกตางในดานความรูสึกนึกคิด และความตองการตางๆ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคของคนท่ีตาง

สถานภาพสมรสนี้แตกตางกันไปดวย 

รายได ท่ีแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย 

แตกตางกัน พบวา กลุมรายได 25,001 บาท - 35,000 บาท และมากกวา 35,000 บาทมีความถ่ี ใน

การเปดรับสื่อโฆษณาจากสื่อมวลชนของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยสูงกวา กลุมรายได 15,001 บาท - 

25,000 บาท นอกจากนี้ กลุมรายไดต่ํากวา มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจากสื่อมวลชนของ

บริษัทเอไอเอ ประเทศไทยนอยกวากลุมรายได 25,001 บาท - 35,000 บาท ท้ังนี้มีขอสังเกตวา กลุม

รายไดท่ีแตกตางกันมีความถ่ีในการเปดรับจากสื่อเฉพาะกิจไมแตกตางกัน ท้ังนี้ โจเซฟ ที แคลปเปอร  

(Klapper J.T) ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรอง

ขาวสารในการรับรูของมนุษย เชน การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือก

ชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงสารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง ซ่ึง

ปจจุบันสื่อเฉพาะกิจสามารถเปดรับไดงายข้ึนโดยไมไดข้ึนอยูกับกลุมรายได 

อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย 

แตกตางกัน พบวา กลุมอาชีพพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชนมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจาก

สื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยมากกวา ทุกกลุมอาชีพ (ปรมะ สตะเวทิน, 

2541:105-109) กลาววาคนท่ีมีอาชีพแตกตางกันยอมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ มีคานิยม

ตอ สิ่งตางๆ แตกตางกันไป คนท่ีรับราชการมักคํานึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และ

เกียรติภูมิของความเปนขาราชการ ในขณะท่ีคนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายไดและการมี

ศักดิ์ศรีของตนดวยเงินทองท่ีสามารถจะหาซ้ือหรือจับจายใชสอยสิ่งท่ีตนตองการ เพ่ือรักษาสถานภาพ

ในสังคม 
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สมมติฐานการศึกษาท่ี  2  ผูทํากรมธรรมท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน  มีการเปดรับสารโฆษณา

ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย แตกตางกัน  

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได และอาชีพ ท่ี

แตกตางกัน มีการเปดรับสารโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ผูทํา

กรมธรรมประกันชีวิตมีการเปดรับสารโฆษณาของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยไมแตกตางกัน 

เนื่องจากวากลุมตัวอยางท่ีไดทําแบบสอบถามนั้นเปนผูทํากรมธรรมประกันชีวิตของบริษัทเอไอเอ 

ประเทศไทยท้ังหมด จึงทําใหมีการเปดสารโฆษณาไปในทิศทางเดียวกัน เพราะผูทํากรมธรรมมีความ

ตองการ และความสนใจในเรื่องเดียวกัน โจเซฟ ที แคลปเปอร  (Klapper J.T)  ไดกลาวไววา 

กระบวนการเลือกรับสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย 

ซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ันตอน ตามลําดับตอไปนี้ (1) การเลือกเปดรับ (Selective 

Exposure) เปนข้ันแรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลง

สารท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง (2) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมี

แนวโนมท่ีจะเลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน 

(3) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เม่ือบุคคลเปดรับ

ขอมูลขาวสารแลวก็ใชวาจะรับรูขาวสารท้ังหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป (4) การเลือก

จดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ 

ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง ซ่ึงถาบุคคลท่ีมีเรื่องท่ีสนใจจะเปดรับตรงกัน จึงทําใหมีการเปดรับสาร

โฆษณาไมแตกตางกัน 

สมมติฐานการศึกษาท่ี  3  ความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของผูทํากรมธรรมมีความสัมพันธ

กับการเปดรับสารโฆษณา ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย   

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาของผูทํากรมธรรมจากสื่อมวลชน

และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธในทางบวกกับการเปดรับสารโฆษณา ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย 

หมายถึง ยิ่งผูทํากรมธรรมมีความถ่ีในการเปดรับสื่อโฆษณาจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจมากเทาไร 

ก็จะยิ่งมีการเปดรับสารโฆษณา ของบริษัทเอไอเอ ประเทศไทยมากข้ึนตามไปดวย (อรทัย เวชภูมิ

,2540 : 96-104) กลาววา บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกันมีวัตถุประสงคในการ

เปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน และมีความตองการในการเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกันนั้นแตโดยท่ัวไป

แลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ คือ (1) เปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน โดยผูรับสาร

มีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวาการบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการ

ของเขาไดซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง

ได (2) การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลหมายถึง ตัวบุคคลท่ีผูนําขาวสาร จากบุคคล

หนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งโดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ในกรณี
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ท่ีตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใชการสื่อสารระหวางบุคคลโดยใชสื่อบุคคลเปนผู

เผยแพรขาวสาร (3) การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจหมายถึง สื่อท่ีผลิตข้ึนมา

โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม ดังนั้นการเปดรับ

ขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี้ผูรับสารจะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง

เฉพาะเจาะจง 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบวา สื่อท่ีประชาชนเปดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดจะ

เปน โทรทัศน หนังสือพิมพ ยังทราบดวยวาผูทํากรมธรรมสวนใหญเฉลี่ยอายุอยูท่ี 31-40 ป ซ่ึงเปน

กลุมท่ีเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการทําประกันชีวิต มีการเปดรับสารโฆษณาจากสื่อตางๆมาก 

เพ่ือเปนการเลือกประกันชีวิตท่ีดี ท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเองและบุคคลในครอบครัวให

มากท่ีสุด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทางการโฆษณาท่ีออกผานทางสื่อตางๆ เพ่ือใหเขาถึงกับ

ประชาชนมากข้ึน 

1.  บริษัทเอไอเอ ประเทศไทย ควรพิจารณาการสื่อสารเปนเครื่องมือท่ีสําคัญขององคกร 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการใหขอมูลเก่ียวกับการประกันชีวิตกับกลุมเปาหมาย เนื่องจากการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะชวยสรางการจดจําและการเปดรับสารโฆษณาไดมากข้ึนตาม

แนวทางท่ีตองการ  

2.  อีกท้ังกลุมเปาหมายมีความหลากหลายทางลักษณะประชากร ดังนั้นจึงควรจะเลือกใชสื่อ

ท่ีท่ีหลากหลายมากข้ึน และเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน จะทําใหเกิดการยอมรับในการทําประกันชีวิต

และคิดวาการทําประกันชีวิตเปนเรื่องงายในการสมัคร และสามารถเลือกความคุมครองไดเองตาม

ความตองการของแตละบุคคล 

3.  นอกจากนี้ผูวิจัยยังเห็นวาแมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการประกันชีวิตจะมิใชปจจัย                

ท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจทําประกันชีวิตไดดีท่ีสุดก็ตาม แตการเปดรับขาวสารมีสวนสําคัญอยาง

ยิ่งในยุคของการสื่อสารเชนปจจุบัน ในดานแรงจูงใจเพ่ือหลอหลอมทัศนคติและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

แบบคอยเปนคอยไป อันจะเปนตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอไป ดังนั้นจึงควรมีการ เพ่ิมการ

ประชาสัมพันธโดยเขาถึงกิจกรรมตางๆของประชาชน เชนการสนับสนุนภาพยนตรไทย หรือทํา

สติ๊กเกอรแจกฟรีในแอพลิเคชั่น Line ในโทรศัพท  
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