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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของลูกค้า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชี วิต ปั จจัยทางการตลาดด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั ประกันชีวิต ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องที่จะนามาใช้เป็ นกรอบในการอธิ บายซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดด้านการส่ งเสริ มการขาย
2.4 แนวคิดด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
2.5 แนวคิดด้านการตลาดเจาะตรง
2.6 แนวคิดเรื่ องการประกันชีวติ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าและบริการ
ลักษณะทางประชากร และสถานภาพทางกเศรษฐกิ จ – สั งคม นั้น มี ความส าคัญในการ
บริ หารงานของนักการตลาด ตลอดจนนักสื่ อสารต่าง ๆ จัดเป็ นลักษณะข้อมูลปฐมภูมิที่นกั การตลาด
และนักการสื่ อสารให้ความสนใจ เช่น อายุ รายได้ อาชี พ การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับชั้นทาง
สังคม ฯลฯ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยพื้นฐานอย่างหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า
และบริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนักการตลาดได้ใช้แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรนี้ เพื่อใช้
ในการแบ่งสัดส่ วนการตลาด
1. อายุ (Age)
อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ช่ วงอายุ 0-5 ปี
จะต้องการสิ นค้าประเภทอาหารสาหรับเด็ก ของเล่น เสื้ อผ้าสาหรับเด็ก ช่วงอายุ 6-19 ปี จะต้องการ
สิ นค้าประเภท เสื้ อผ้า อุปกรณ์ กีฬา วิทยุเทป อุปกรณ์ การเรี ยน เครื่ องสาอาง ช่ วงอายุ 20-34 ปี จะ
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ต้องการสิ นค้าประเภท รถยนต์ เครื่ องแต่งบ้าน ซื้ อของให้เด็ก ๆ ช่วงอายุ 35-49 ปี จะต้องการสิ นค้า
ประเภทบ้า นใหญ่ ๆ รถยี่ห้ อ ดี ก ว่า เดิ ม รถคัน ที่ 2 และช่ วงอายุ ม ากกว่า 60 ปี จะต้อ งการสิ น ค้า
ประเภทสิ นค้าบารุ งร่ างกาย บริ การด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย เป็ นต้น
2. ขั้นตอนวัฏจักรชีวติ ครอบครัว (Family Life Cycle)
เป็ นขั้นตอนการดารงชี วิตของบุ คคลในลักษณะของการมีครอบครัว ซึ่ งในแต่ละขั้นตอน
ของครอบครัวจะมีสิ่งที่ มีอิทธิ พลและความต้องการที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปมักทาการแบ่งขั้นวัฏ
จักรชีวติ ครอบครัวเป็ น 8 ลาดับ ในแต่ละขั้นตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภคแตกต่างกันดังนี้ ได้แก่
- เป็ นโสดและอยู่ในวัยหนุ่ มสาว (The Bachelor Stage) ใช้จ่ายเงิ นเต็มที่ และมักใช้จ่ายใน
ด้า นสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภคส่ ว นตัว เสื้ อผ้า การพัก ผ่ อ นหย่ อ ยใจ และเครื่ อ งส าอางค์ เป็ นต้น
- คู่ส มรสใหม่และยังไม่มี บุ ตร (Newly Married Couples) มัก จะซื้ อสิ นค้าถาวร เช่ น บ้าน รถยนต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
- ครอบครั วที่ มีบุตรคนเล็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ (Full Nest I)สิ นค้าถาวรภายในบ้าน เครื่ อง
แต่งบ้าน สิ นค้าสาหรับเด็ก และสนใจสิ่ งใหม่ ๆ ที่คิดว่าดีสาหรับลูก
- ครอบครัวที่มีบุตรคนเล็กอายุมากกว่า 6 ขวบ (Full Nest II)มักจะซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร
เครื่ องเขียน แบบเรี ยน รายการพักผ่อนสาหรับบุตร
- ครอบครัวที่บิ ดามารดามีอายุมาก บุ ตรโตแล้วแต่ยงั ไม่ได้แต่งงาน (Full Nest III) ฐานะ
ทางการเงินดี ซื้ อเครื่ องแต่งบ้านทดแทนของเก่า บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม รถยนต์คนั ใหม่หรื อบริ การ
พักผ่อนตากอากาศที่หรู หรา
- ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุมาก บุตรแยกครอบครัวแล้ว แต่ยงั ทางานอยู่ (Empty Nest I)
ฐานะทางการเงินดี ชอบเดินทางพักผ่อน มีการบริ จาคเพื่อสังคม
- ครอบครัวที่บิดามารดามีอายุม าก บุตรแยกครอบครัวแล้วออกจากงานแล้ว (Empty Nest
II) รายได้ลดลง ซื้ อผลิตภัณฑ์ผสู ้ ู งอายุ การรักษาพยาบาล
- อยู่ค นเดี ยวเนื่ องจากฝ่ ายหนึ่ งตายหรื อ หย่าขาด และบุ ตรแยกครอบครัวแล้ว (Solitary
Survivors) ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่ารักษาพยาบาล
3. อาชีพ (Occupation)
อาชี พของแต่ละบุ คคลจะนาไปสู่ ความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ แตกต่างกัน เช่ น กลุ่ ม
ข้าราชการจะต้องการรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่ประหยัดน้ ามันและราคาพอสมควร ในขณะที่นกั
ธุ รกิ จจะต้องการรถยนต์จากประเทศ แถบยุโรปที่ ดูหรู หราราคาแพง เป็ นต้น ดังนั้นนักการตลาด
จะต้องศึ ก ษาว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท เป็ นที่ ตอ้ งการของกลุ่ ม อาชี พ ใดเพื่ อที่ จะนามาจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม
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4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances)
สถานะทางเศรษฐกิ จที่ จะมี ผลกระทบต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ รายได้
จับจ่ายของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะหมายถึ งรายได้สุทธิ ของผูบ้ ริ โภคหลังจากที่ เก็บจานวนหนึ่ งไว้เป็ นเงิ น
ออมแล้วจะเป็ นเงิ น ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ไ ว้เพื่ อ การใช้จ่า ย อ านาจในการกู้ยืม เงิ น และสถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจขณะนั้น ๆ ของประเทศ
5. การศึกษา (Education)
ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน
6. รู ปแบบการดารงชีวติ (Life Style)
นักการตลาดเชื่อว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลขึ้นอยูก่ บั แบบการดารงชี วติ และยังเชื่ อว่า
แบบของการดารงชี วิตของผูบ้ ริ โภคเป็ นผลรวมของกิ จกรรมที่ บุคคลท า (Activities) ความสนใจ
ของบุ คคล (Interest) ความคิ ดเห็ น ของบุ คคลต่ อ สิ่ งต่ า งๆ (Opinions) แล ะลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ (Demographics) ของบุ คคลนั้น อาจเขี ยนย่อ ๆ ได้ว่า Life Style = AIO + Demo
ตัวอย่างเช่น
- กิ จกรรมที่ บุ ค คลท า (Activities) ได้แก่ การท างาน การพัก ผ่อ นงานอดิ เรก กี ฬ าที่ เล่ น
เป็ นต้น
- ความสนใจของบุคคล (Interest)ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน แฟชัน่ เป็ นต้น
- ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่ งต่าง ๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง
- กิ จกรรมที่ บุ ค คลท า (Activities) ได้แก่ การท างาน การพัก ผ่อนงานอดิ เรก กี ฬ าที่ เล่ น
เป็ นต้น
- ความสนใจของบุคคล (Interest)ได้แก่ ครอบครัว อาชีพ บ้านชุมชน แฟชัน่ เป็ นต้น
- ความคิดเห็ นของบุคคลต่อสิ่ งต่าง ๆ (Opinions) ได้แก่ ตัวเอง สังคม เศรษฐกิ จ การศึกษา
ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
-ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ได้แก่ อายุการศึกษา รายได้ อาชี พถิ่นที่อยู่
อาศัย เป็ นต้น
ตัว อย่า งของนางสาวสุ ด สวยที่ มี กิ จ กรรมประจ าวัน คื อ การท างานเป็ นผู้จ ัด การฝ่ าย
การตลาด สนใจในเรื่ องอาชี พและแฟชัน่ และมีความคิดเห็ นว่าการเข้าสังคมจะมีส่วนช่วยเสริ มใน
เรื่ องงานอาชี พได้ดี ประกอบกับเป็ นคนที่ ยงั โสดและรายได้ดี จึงทาให้นางสาวสุ ดสวยมีแบบของ
การดารงชี วิตที่มุ่งเน้นไปที่งาน นอกเหนื อจากเวลาทางานจะแต่งตัวตามแฟชัน่ เพื่อไปร่ วมในงาน
สังคมต่าง ๆ
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7. บุคลิกลักษณะ (Personality)
บุคลิกลักษณะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ เพราะบุคลิกลักษณะเป็ นผลรวมของทัศนคติ
และนิ สัยของบุ คคลผูบ้ ริ โภคแต่ล ะคนจะมี บุ คลิ กที่ แตกต่างกันไป เช่ น เป็ นคนละเอี ยดอ่อน คน
เปิ ดเผย คนมีความคิด สร้างสรรค์ หรื อเป็ นคนมีระเบียบ เป็ นต้น บุคคลที่มีบุคลิกต่างกันเหล่านี้จะมี
พฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน เช่น คนมีความคิดสร้างสรรค์มกั จะชอบทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ในขณะที่คนละเอียดถี่ถว้ นจะพอใจสิ นค้าที่รู้จกั ดีอยูแ่ ล้วว่ามีคุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม นักการ
ตลาดจะต้องพยายามค้นหาบุคลิกของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้ให้บรรลุ เป้ าหมายทางการตลาด โดยเฉพาะกับสิ นค้าบางประเภทที่ มีผลต่อ
บุคลิ กของผูใ้ ช้ที่จะปรากฏต่อคนอื่ น ๆ ในสังคม เช่ น สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า น้ าหอม รถยนต์ และ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ตัวอย่างของการนาบุคลิกของผูบ้ ริ โภคไปใช้ เช่น บริ ษทั ผลิตเบียร์ พบว่านักดื่มเบียร์ มีบุคลิก
ชอบเอาชนะ ก้าวร้าว และมี ความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องพยายาม ให้ลกั ษณะ
เหล่านี้ปรากฏในตัวสิ นค้า และปรากฏในชิ้นงานโฆษณาด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ปั จจัยพื้นฐานอย่างหนึ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
คือ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชี วติ ครอบครัว อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชี วิต
และบุ ค ลิ ก ลัก ษณะ ซึ่ ง พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจของผู้บ ริ โภคแตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น คนมี อายุ
มากกว่าก็จะยึดติ ดกับอุ ดมการณ์ และชักจูงได้ยากกว่าคนที่ มีอายุน้อย ดังนั้น ในการตัดิสนใจซื้ อ
ประกันชีวติ ลักษณะของประชากรย่อมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้วยเช่นกัน
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะ
พิ จ ารณาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการตัด สิ น ใจ ทั้ง ด้ า นจิ ต ใจ(ความรู ้ ส กนึ ก คิ ด ) และ
พฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง
กิ จ ก ร ร ม เห ล่ า นี้ ท า ใ ห้ เกิ ด ก า ร ซื้ อ แ ล ะ เกิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ ต า ม บุ ค ค ล อื่ น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , ปริ ญ ลักษิ ตานนท์, ศุ ภร เสรี รัตน์ และองอาจ ปทะวานิ ช (2538, หน้า 18) ได้
กล่ า วถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจของผูซ้ ้ื อ (decision process) หมายถึ ง ขั้น ตอนในการเลื อ กซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสองทางเลื อ กขึ้ นไป พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคจะพิ จ ารณาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการตัดสิ นใจทั้ง ด้านจิ ตใจ (ความรู ้ สึ กนึ กคิ ด) และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ น

11

กิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่ งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ ง กิจกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิดการ
ซื้ อและเกิดพฤติกรรมการซื้ อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ
คือ การรับรู ้ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ , ชวลิ ต ประภวานนท์ , สมชาย หิ รัญ กิ ต ติ , สมศัก ดิ์ วานิ ช ยาภรณ์ และสุ ด า
สุ วรรณาภิ รมย์ (2539, หน้า 470) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภคที่ จะซื้ อหรื อ
ปฏิ เสธผลิ ตภัณฑ์ เป็ นช่ วงข้อเท็จจริ งข้อสุ ดท้ายสาหรับ นักการตลาดซึ่ งชี้ ความสาคัญว่า กลยุท ธ์
การตลาดฉลาด มองการณ์ ไกลและมีประสิ ทธิ ผลหรื อชี้ ว่ามีการวางแผนที่เลวและผิดพลาด ดังนั้น
นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจมากกว่าหนึ่ ง
ท า ง เลื อ ก ขึ้ น ไ ป ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ว่ า จ ะ ไ ม่ ซื้ อ ก็ เป็ น ท า ง เลื อ ก เช่ น เดี ย ว กั น
เสรี วงษ์ม ณฑา (2542, หน้า 192) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภคว่า ในการที่
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ น ค้าใดสิ น ค้า หนึ่ ง นั้น จะต้องมี ก ระบวนการตั้ง แต่ จุด เริ่ ม ต้นไปจนถึ ง ทัศ นคติ
หลัง จากที่ ไ ด้ ใช้สิ น ค้าแล้ว ซึ่ งสามารถพิ จารณาเป็ นขั้น ตอนได้ ดัง นี้ การมองเห็ น ปั ญ หาการ
แสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ทัศนคติหลังการซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มี
อยู่ ซ่ ึ งผู ้บ ริ โภคมั ก จะต้ อ งตั ด สิ นใจในทางเลื อ กต่ า ง ๆ ของสิ นค้ า และบริ การอยู่ เสมอใน
ชีวติ ประจาวัน โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของ สถานการณ์
ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถทาความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผูบ้ ริ โภค การกระจายสิ นค้าและสร้าง
ความยอมรับของผูบ้ ริ โภคก็จะมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (Watson อ้างถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนี
ยา สมมิ, 2545, หน้า 23)
ปั จจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้อง
ศึกษาปั จจัย ต่าง ๆ ซึ่ งจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่งปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 2 ประการ ได้แก่ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ,
2538, หน้า 19)
1. ปั จจัยภายใน เป็ นปั จจัยที่เกิ ดขึ้นจากตัวบุ คคล ในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่ งมี
พื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย
1.1 ความจาเป็ น ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของความต้องการใน
การใช้สินค้าหรื อบริ การ
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1.2 แรงจูงใจ เมื่ อบุ คคลเกิ ปัญหาทางการหรื อในจิ ตใจขึ้ นเขาก็จะเกิ ดแรงจูงใจในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
1.3 บุคลิ กภาพ เป็ นลักษณะนิ สัยโดยรวมของบุ คคลที่พฒั นาขึ้นมาจาก ความคิด ความ
เชื่อ อุปนิสัย และสิ่ งจูงใจต่าง ๆ
1.4 ทัศนคติ เป็ นการประเมินความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคล
1.5 การรับ รู้ เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการกระท าของ
บุคคลอื่น
1.6 การเรี ย นรู ้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เกิ ด จากการรั บ รู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของแต่ ละบุคคล ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงและคงอยูใ่ นระยะที่ค่อนข้างยาวนาน
2. ปั จจัยภายนอก หมายถึ ง ปั จจัยที่ เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวบุ ค คลซึ่ งจะมี อิท ธิ พ ลต่ อ
ความคิดและความ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยภายนอก แบ่ งออกเป็ น 6 ประการส าคัญ
ได้แก่
2.1 สภาพเศรษฐกิจเป็ นสิ่ งที่กาหนดอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.2 ครอบครั ว การเลี้ ยงดู ใ นสภาพครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ค วาม
แตกต่างกัน
2.3 สังคม เพื่ อการยอมรับ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคม เรี ยกว่า กระบวนขัดเกลาทาง
สังคม ประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวติ ค่านิยมของสังคม และความเชื่อ
2.4 วัฒ นธรรม เป็ นวิถี ก ารดาเนิ น ชี วิต ที่ สั ง คมเชื่ อ ถื อว่าดี ง ามและยอมรั บ ปฏิ บ ัติ ม า
เพื่อให้สังคมดาเนิ นและมี พฒั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดี ยวกันจึงต้องยึดถื อและปฏิ บตั ิ
ตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเ่ ป็ น ส่ วนหนึ่งของสังคม
2.5 การติ ดต่อธุ รกิ จ หมายถึ ง โอกาสที่ ผบู ้ ริ โภคจะได้พ บเห็ นสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
สิ นค้าตัวใดที่ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั และพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้า
นั้น
2.6 สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัว่ ไป เช่น ความปรวนแปรของ
สภาพอากาศ การขาดแคลนน้ าหรื อเชื้อเพลิง ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยเช่นกัน
สรุ ปแนวคิ ดปั จจัยที่ มี ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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กระบวนการตัดสิ นใจ
Kotler (2003: 200-209) ได้แบ่งขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เป็ น 5 ขั้นตอนคื อ 1) การตระหนัก ถึ งความต้องการ 2) การค้นหาข้อมู ลข่ าวสาร 3) การประเมิ น
ทางเลื อก 4) การตัดสิ นใจซื้ อ และ 5) พฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ากระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อเกิดขึ้นเป็ นเวลานานกว่าที่จะมีการซื้ อจริ ง และมีผลกระทบหลังจาการซื้ อตามมาอีกด้วย
1) การตระหนั ก ถึ ง ความต้ องการ (Need Recognition) หรื อการตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
(Problem Recognition) เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยที่ผูบ้ ริ โภครู้ สึกถึ งความ
แตกต่างระหว่างภาวะความต้องการที่ แท้จริ งกับ ความต้องการที่ ป รารถนา ความต้องการอาจถู ก
กระตุน้ โดยสิ่ งเร้าภายในหรื อภายนอกก็ได้ เช่น ความหิว ความกระหาย
2) การค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Search) เมื่ อ ผู้บ ริ โ ภคได้รั บ การกระตุ ้น มี
แนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ ซึ่ งสามารถจาแนกออกเป็ น 2 ระดับ คือ การ
ค้นหาข้อมูลแบบธรรมดา ได้แก่ การเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ามากขึ้น และในระดับถัดมา บุคคล
อาจเข้าสู่ การค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรื อร้น โดยการอ่านหนังสื อ การสอบถามเพื่อน หรื อ
การเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับสิ นค้านั้น แหล่งข้อมูลข่าวสารหลักที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
2.1) แหล่ งบุคคล (Personal Source) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั
2.2) แหล่ งการค้ า (Commercial Source) ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขายบรรจุภณ
ั ฑ์
การสาธิตสิ นค้า
2.3) แหล่ งชุ ม ชน (Public Source) ได้แ ก่ สื่ อมวลชน องค์ก รคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2.4) แหล่ งทดลอง (Experimental Source) ได้แก่ การจัดการ การตรวจสอบ และการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แหล่งข้อมูลข่าวสารแต่ละแหล่งจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกันไป ตาม
ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบุ ค ลิ ก ลัก ษณะเฉพาะของผูซ้ ้ื อ โดยทั่วไปผูบ้ ริ โภคจะได้รับ ข้อ มู ล
ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ จ ากแหล่ ง การค้า ที่ จ ะให้ ค วามรู ้ แ ละข้อ มู ล ข่ า วสาร แต่
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด คือ แหล่งบุคคล ซึ่ งทาหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และช่วยประเมินผลข้อมูล
3) การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ ริ โ ภคจะประมวลผลข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ ตราสิ นค้าเชิ งเปรี ย บเที ย บ โดยมี ก ระบวนการประมวลผลข้อมู ล ที่ มี ความซับ ซ้อนและ
หลากหลาย กระบวนการประเมิ น ของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี พ้ื น ฐานอยู่บ นทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
พิจารณาว่าผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจิตใต้สานึกและมีเหตุผลสนับสนุน
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4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากที่ ได้พิจารณาทางเลื อกในขั้นตอนที่ 3
ผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่พอใจมากที่สุด แต่อาจมี 2 ปั จจัยที่เข้ามาสอดแทรกความ
ตั้งใจและการตัดสิ นใจซื้ อได้
4.1) ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลอื่ น (Attitudes of Others) จะมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งด้านบวกและด้านลบ ขึ้ นอยู่ก ับ ว่าบุ คคลอื่ นนั้น มี ท ศั นคติ ที่ เหมื อนหรื อ แตกต่ างกับ
ผูบ้ ริ โภคในผลิตภัณฑ์น้ นั มากเพียงใด
4.2) ปั จ จั ย สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ได้ ค าดการณ์ ไว้ ล่ ว งหน้ า (Unanticipated Situational
Factors) เป็ นปั จจัย ที่ อาจเกิ ดขึ้ นซึ่ งจะมี ผ ลในกระทบต่ อความตั้งใจซื้ อเช่ น ผูบ้ ริ โภคอาจมี เหตุ
จาเป็ นจะต้องใช้เงิ นด่ วน, พนักงานขายอาจให้บริ การได้ไม่ดีหรื อผูบ้ ริ โภคเกิ ดไม่อยากซื้ อขึ้นมา
เฉยๆ เป็ นต้น
5) พฤติ ก รรมภายหลั งการซื้ อ (Post purchase Feeling) หลัง จากซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม าแล้ว
ผูบ้ ริ โภคจะมีความรู ้สึกต่อผลิตภัณฑ์น้ นั โดยเป็ นช่องว่างระหว่างการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภคและการท างานของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ คาดหวังไว้ ถ้าผลิ ตภัณ ฑ์ ไม่ ตรงกับ ความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภค ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกผิดหวัง แต่ถา้ ตรงกับความคาดหวังก็จะเกิดความรู ้สึกเฉยๆ และถ้า
เกิ นความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความพอใจยิ่งขึ้น ความรู ้ สึกเหล่านี้ สร้ างความแตกต่างกันในแง่
ที่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะกลับมาซื้ อสิ นค้าใหม่ และจะพูดถึ งผลิ ตภัณฑ์ในแง่ดีหรื อไม่ดีกบั บุคคลอื่นต่อไป
หรื อไม่ ผูบ้ ริ โภคจะสร้างรู ปแบบความคาดหวังของตนตามข่าวสารที่ได้รับจากพนักงานขาย เพื่อน
และแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
ผลจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้อจากผู้บริโภค
ผลจากกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อจากผู ้ บ ริ โภค (output) เกิ ด ขึ้ นตอนสุ ดท้ า ยของ
กระบวนการตัดสิ นใจ เมื่ อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่ อนที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอย่างใด
อย่างหนึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ
1. พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Purchase behavior) เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ
1) การซื้ อเพื่อการทดลองใช้ (trial perchase) ในกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ายี่ห้อนั้นเป็ น
ครั้งแรก และจะซื้ อในปริ มาณน้อยกว่าที่ตอ้ งใช้ ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการประเมินคุณภาพสิ นค้า
ยี่ห้อนั้นโดยตรง และเมื่อสิ นค้าใหม่วางตลาด การซื้ อเพื่อทดลองใช้ก็มกั จะเกิ ดขึ้นเสมอ อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมเช่นนี้ มกั ใช้ได้เฉพาะสิ นค้าบางประเภทเท่านั้น สิ นค้าบางชนิ ดไม่สามารถซื้ อเพื่อหา
ทดลองได้
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2) การซื้ อสิ น ค้ายี่ห้อนั้นซ้ า ๆ (Repeat purchase) ลัก ษณะนี้ ใกล้เคี ย งกับ แนวคิ ดเรื่ อง
ความจงรักภักดี ในตรายี่ห้อ ซึ่ งจะสร้ างความมัน่ คงให้กบั สิ นค้ายี่ห้อนั้น ในตลาดมากขึ้ น โดยจะ
แตกต่างจากการซื้ อเพื่อทดลองตรงกับผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อสิ นค้าในยีห่ อ้ เดิมและปริ มาณมากกว่าเดิม
3) การประเมินคุณค่าภายหลังการซื้ อ (Post-purchase evaluation) คือ การที่ผบู้ ริ โภค ได้
ใช้สิ นค้าแล้ว โดยเฉพาะหลังจากการซื้ อทดลองใช้ ซึ่ งจะประเมิน ว่าการซื้ อครั้ งนี้ เป็ นไปตามที่
คาดหวังหรื อไม่ ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินมี 3 ลักษณะ คือ
- เมื่อใช้แล้ว สิ นค้าตอบสนองผูบ้ ริ โภคตามที่คาดหวัง
- สิ นค้าตอบสนองได้ดีเกินที่คาดไว้ สร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
- สิ นค้าตอบสนองต่ากว่าที่คาดไว้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจในสิ นค้า
การคาดหวังของผูบ้ ริ โภคจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่ได้รับเสมอ กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภค
พิจารณาจากประสบการณ์การตัดสิ นใจในอดีตกับความคาดหวัง และสิ่ งที่เขาต้องสร้างความมัน่ ใจ
เมื่ อ ถึ ง ขั้น ประเมิ น ค่ า ภายหลัง การซื้ อ โดยพยายามลดปั ญ หาภายหลัง การซื้ อ (Post purchase
cognitive dissonance) พยายามสร้ า งความมั่น ใจว่า ตนซื้ อ สิ น ค้า อย่า งชาญฉลาดด้ว ยการรั บ สื่ อ
โฆษณาที่ยืนยันการตัดสิ นใจอีกครั้ง รวมถึ งการแลกเปลี่ ยนความเห็ นกับบุคคลรอบตัวที่ ใช้สินค้า
ยี่ห้ อเดี ยวกันอี ก ด้วย หากภายหลังการประเมิ นค่ าแล้วสิ น ค้าเป็ นไปตามหรื อเกิ นความคาดหวัง
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อซ้ าอีก หากภายหลังการประเมินค่าแล้วสิ นค้าเป็ นไปตามหรื อเกินความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อซ้ าอีก แต่หากพบว่า ไม่เป็ นไปตามที่ตนหวังไว้ ผูบ้ ริ โภคจะหาตัวเลือกหรื อยีห่ อ้ อื่นที่
ไม่ เหมาะสมต่ อไป ซึ่ งการประเมิ นค่ าภายหลังการซื้ อนี้ จะส่ งผลย้อนกลับ ให้ผูบ้ ริ โภคน ามาใช้
พิจารณาการตัดสิ นใจซื้ อในอนาคตไปอีก
ลักษณะการตัดสิ นใจ (decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึ้นไปในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ / ไม่ซ้ื อสิ นค้าหรื อการตัดสิ นใจเลือกยี่ห้อ/ช่องทางในการซื้ อ บุคคลที่จะอยู่ในภาวะที่
ต้องตัดสิ นใจ

16

ตารางที่ 2.1 รู ปแบบการบริโภค และการตัดสิ นใจเกีย่ วกับการซื้อ
ชนิดของการตัดสิ นใจ
ทางเลือก ก
การซื้ อขั้นพื้นฐานหรื อ
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้า
การตัดสิ นใจในการบริ โภค หรื อบริ การ
(Basic purchase or
Consumption Decision)
การเลื อ กตราสิ นค้ า หรื อ - เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าชนิ ด
บริ การตัดสิ นใจการบริ โภค ใดชนิดหนึ่ง
(Brand purchase or
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าที่ ใช้
Consumption Decision)
ประจา
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าใหม่
- เพื่ อ ซื้ อหรื อบริ โภคปริ มาณที่ มี
มาตรฐาน
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าที่ลด
ราคา
- เพื่ อ ซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้ า
ระดับชาติ

ทางเลือก ข
- ไม่ ซ้ื อห รื อบ ริ โภคสิ น ค้ า ห รื อ
บริ การ
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าชนิ ด
ใดชนิดหนึ่ง
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าอื่น
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าใหม่
อย่างอื่นที่มีลกั ษณะเฉพาะ
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าที่หรู หรา
- เพื่ อ ซื้ อสิ นค้ า หรื อบริ โภคตรา
สิ น ค้า ที่ ใ ช้อ ยู่เดิ ม หรื อ ตราอื่ น ที่ ย งั
ใหม่อยู่
- เพื่ อซื้ อห รื อบ ริ โภคป ริ มาณ ที่
มากกว่าหรื อต่ากว่ามาตรฐาน
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราสิ นค้าที่ ไม่
ลดราคา
- เพื่อซื้ อหรื อบริ โภคตราของร้านค้า
การตัด สิ นใจในช่ อ งทาง - เพื่อซื้ อจากร้านค้าร้านใดร้านหนึ่ง - เพื่อซื้ อจากร้ านค้าอื่ น เช่ น ร้ านลด
การซื้ อ
- เพื่อซื้ อจากร้านที่ซ้ื อประจา
ราคา
(Channel purchase
- เพื่อซื้ อทางโทรศัพท์ หรื อจากแคต - เพื่อซื้ อจากร้านค้าอื่น ๆ
Decision)
ตาล็อค
- เพื่อซื้ อในร้านค้า
- เพื่อซื้ อจากร้านค้าในท้องถิ่น
- เพื่ อ ซื้ อจากร้ า นที่ ต้ อ งอาศัย การ
เดินทาง
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มีปัจจัยเกี่ยวข้อง 2 แหล่ง คือ ปั จจัย
ทางการตลาด หมายถึง การสื่ อสารจากบริ ษทั ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อต้องการให้ผบู้ ริ โภคได้รับข้อมูล
ของผลิ ตภัณฑ์มากที่สุด และปั จจัยทางวัฒนธรรม หมายถึ ง การสื่ อสารจากบริ ษทั ไปยังผูบ้ ริ โภค
ต้องการให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์มากที่สุดและปั จจัยทางวัฒนธรรม หมายถึ ง เป็ น
การบอกกล่าวจากเพื่อนหรื อจากการอ่านหนังสื อพิมพ์จากบทความต่าง ๆ เพราะผูบ้ ริ โภคอาจจะ
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สอบถามจากคนที่ใช้สินค้านั้นมาแล้ว ซึ่ งเป็ นผลมาจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคก็จะมี
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ การซื้ อเพื่อทดลองใช้ เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ายี่ห้อนั้นเป็ นครั้งแรก
ก็จะซื้ อใช้ในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าปกติเพื่อนามาประเมินคุณภาพสิ นค้ายีห่ ้อนั้นและการประเมินคุณค่า
ภายหลังการซื้ อ ก็คือ การที่ผบู ้ ริ โภคได้ใช้สินค้าแล้วซึ่ งจะประเมินว่าการซื้ อครั้งนี้ เป็ นตามที่คาดคิด
หรื อไม่ ซึ่ งก็เหมือนกับการประกันชี วิต ถ้าผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อประกันชี วิตกับบริ ษทั นั้นแล้วผูบ้ ริ โภค
ย่อมต้องประเมินค่าหลังการซื้ อไปแล้วได้รับความคุม้ ครองตรงกับที่ตวั แทนพูดไว้ครั้งแรกหรื อไม่
ได้รับการบริ การอย่างที่คาดหวังไว้หรื อไม่ ถ้าผูบ้ ริ โภคประทับใจในด้านสิ คา้ หรื อบริ การของบริ ษทั
นั้น ผูบ้ ริ โภคก็จะสามารถบอกต่อ ๆ กันได้ ถ้ามีลูกค้าใหม่มาถามผูบ้ ริ โภคเดิ มก็จะสามารถอธิ บาย
ลักษณะต่าง ๆ ของการประกันชี วิตที่ตนได้เคยสัมผัสมาและความประทับใจที่ตนจะได้รับก็จะเป็ น
การบอกต่อ ๆ กันไปก็จะเป็ นอีกคนหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ได้
2.3 แนวคิดด้ านการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ ม การขาย (Sales Promotion) เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนประสมทางการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion Mix) ที่ใช้กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนอง และการตัดสิ นใจซื้ อที่รวดเร็ วขึ้น ซึ่ ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายมี เป็ นจ านวนมาก และแต่ ล ะเครื่ อ งมื อ ก็ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
สาเหตุทที่ าให้ การส่ งเสริมการขายมีความสาคัญมากขึน้ มีดังนี้
1. ผูบ้ ริ โภคมี ค วามภัก ดี ต่อตราสิ น ค้าลดลง และมี ป ฏิ กิ ริย าที่ ไ วต่ อการส่ งเสริ ม การขาย
เพิ่มขึ้น (Declining brand loyalty and increasing promotional sensitivity) เนื่องจาก เหตุจูงใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป กล่าวคือ ความภักดี ต่อตราสิ นค้าใดตราสิ นค้าหนึ่ งของ
ผูบ้ ริ โภคลดลง ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อด้วยหลักเหตุและผล โดยการพิจารณาถึ งประโยชน์และ
คุณค่าของผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ ภาวการณ์ แข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกใน
การตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึงตัดสิ นใจซื้ อตราสิ นค้าที่คาดว่าจะให้ผลประโยชน์กบั เขา
มากที่สุด
2. มี การแข่งขันระหว่างตราสิ นค้ามากขึ้ น (Brand proliferation) ในปั จจุ บนั ธุ รกิ จจานวน
มากได้มีการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆขึ้นมา และได้มีการใช้กลยุทธ์การตลาดแข่งขันกันรุ นแรงมากขึ้น ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น โดยมากผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อตราสิ นค้าที่มี
การส่ งเสริ มการขาย
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3. การแบ่งแยกของตลาดผูบ้ ริ โภค (Fragmentation of consumer market) ตลาดผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั มีการแบ่งออกเป็ นส่ วนตลาด (Market segment) ย่อยๆ ซึ่ งมีผลทาให้การใช้สื่อโฆษณาต่างๆ
เพื่อที่จะเข้าถึ งแต่ละส่ วนตลาดมีประสิ ทธิ ภาพน้อยลง นักสื่ อสารการตลาดจึงหันมาใช้การตลาดที่
มุ่ ง สู่ ท ้อ งถิ่ น (Regional marketing) โดยใช้ เครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม การขาย ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ได้ผลดีกบั ธุ รกิจการค้าปลีก เช่น ร้านค้าปลีก หรื อ ห้างสรรพสิ นค้า ด้วยการจัดการส่ งเสริ มการขาย
โดยการแจกของตัวอย่างให้เหมาะสมกับแต่ละส่ วนตลาดนั้น
4. การมุ่งที่ ระยะเวลาสั้น (Short-term focus) การส่ งเสริ มการขายเป็ นกิ จกรรมที่ เร่ งรัดให้
เกิ ดพฤติกรรมในระยะสั้น ผูบ้ ริ โภคจะได้รับผลประโยชน์ทนั ที จากการตัดสิ นใจซื้ อ จึงถื อว่าเป็ น
เครื่ องมือที่ได้ผลเร็ วกว่าการโฆษณา
5. การเพิ่มความสามารถในการสร้างลูกค้า (Increased accountability) การส่ งเสริ มการขาย
สามารถกระตุน้ ยอดขายได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสามารถหาลูกค้าใหม่หรื อดึ งลูกค้ามาจากคู่
แข่งขันได้ เป็ นที่สังเกตว่าหลายบริ ษทั ได้เปลี่ยนงบประมาณในการโฆษณามาเป็ นการส่ งเสริ มการ
ขายแทน
6. ความสับสนจากการโฆษณา (Clutter) นักสื่ อสารการตลาดมักจะประสบปั ญหาที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการกาหนดยุทธวิธีในการโฆษณา ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้การส่ งเสริ ม
การขายแทน
วัตถุประสงค์ ของการส่ งเสริมการขาย ทีส่ าคัญ 6 ประการ
1. เพื่อดึ งดูดลูกค้าใหม่ (Attract new users) เป็ นความพยายามที่จะดึ งผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของเราให้มาซื้ อผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่ งตามหลักจิตวิทยาแล้วมนุษย์ชอบอยูก่ บั ความเคยชิ น
เขาจะรู ้ สึ กว่ามี ความเสี่ ยงถ้าต้องเปลี่ ยนไปใช้สินค้ายี่ห้อใหม่ ดังนั้น นักสื่ อสารการตลาดจะต้อง
พยายามลดความเสี่ ยงในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคโดยใช้วธิ ี การส่ งเสริ มการขายเพื่อจูงใจและกระตุน้
ให้ผูบ้ ริ โภคได้ท ดลองใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งอาจใช้วิธี ก ารแจกสิ นค้าตัวอย่าง ซึ่ งถ้าหากผูบ้ ริ โภคได้
ทดลองใช้แล้วเกิดความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคก็จะซื้ อสิ นค้านั้นมาใช้ เป็ นต้น
2. เพื่อรักษาลูกค้าเก่า (Hold current customer) เป็ นความพยายามในการที่จะรักษาลูกค้าเก่า
ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ให้เปลี่ ยนไปซื้ อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ในกรณี ที่คู่แข่งขันมีการออก
สิ นค้าใหม่ ลูกค้าอาจจะเกิดความสนใจและอยากจะทดลองใช้สินค้าใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องแก้ไข
โดยใช้การส่ งเสริ มการขาย โดยทาให้เกิดการสะสมสิ นค้าไว้ที่บา้ น (Home inventory) ของผูบ้ ริ โภค
ที่เป็ นลูกค้าเก่า
ตัวอย่าง บริ ษทั ผูผ้ ลิตสบู่ภายใต้ตรา A ทราบว่า ตราสิ นค้า B ซึ่ งเป็ นตราสิ นค้าใหม่กาลังจะ
ออกสู่ ตลาดเร็ วๆนี้ ดังนั้นผูผ้ ลิ ตตราสิ นค้า A จึงวางแผนการส่ งเสริ มการขาย โดยใช้การแจกของ
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แถม เช่ น เมื่ อซื้ อแบบเป็ นแพ็ค 4 ก้อน จะแถมแก้วน้า 1 ใบ ซึ่ งมีให้เลือกถึ ง 4 ลาย ดังนั้นถ้าหาก
ผูบ้ ริ โภคต้องการสะสมให้ครบทั้ง 4 ลาย ก็จะต้องซื้ อสบู่ถึง 4 แพ็ค หรื อ 16 ก้อน ทาให้ผบู้ ริ โภคมี
สิ นค้าสะสมไว้ที่บา้ น (Home inventory) เป็ นจานวนมาก และไม่สามารถซื้ อสบู่ของตราสิ นค้า B ได้
เมื่อวางตลาด เพราะยังใช้สบู่ตราสิ นค้า A ไม่หมด
3. เพื่ อส่ งเสริ ม ลู ก ค้าในปั จจุ บ ัน ให้ ซ้ื อสิ น ค้าในปริ ม าณมาก (Load present user) กรณี น้ ี
อาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขัน แต่เกิดขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีกหรื อไม่
จึงอาจจะใช้กลยุทธ์การขายควบขายเป็ นแพ็ค การให้ส่วนลด เพื่อให้ลูกค้าซื้ อในปริ มาณที่มากขึ้น
ตัวอย่าง โอวัลตินยูเอชที ราคากล่องละ 12 บาท แต่นามาจัดเป็ นแพ็คๆละ 6 กล่อง แล้วขาย
ในราคาแพ็คละ 54 บาท หรื อการให้คูปองส่ วนลดเพื่อใช้ซ้ื อแพ็คต่อไป เป็ นต้น
4. เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Increased product usage) เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ต้ อ งการให้
ผูบ้ ริ โภคใช้สินค้ามากขึ้นกว่าเดิมหรื อใช้อย่างต่อเนื่ อง ตัวอย่าง การสะสมไมล์ (Miles plus) เพื่อให้
ใช้บริ การของสายการบินนั้นอย่างต่อเนื่ อง หรื อบัตรเครดิตกาหนดว่า เมื่อใช้บตั รเครดิตทุกๆ 500
บาท จะได้คะแนนสะสม 10 คะแนน ซึ่งสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ เป็ นต้น
5. เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยกระดับ (Trade up) เป็ นการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าที่มี
มูลค่าสู งขึ้ นมี ขนาดใหญ่ข้ ึ น หรื อมี คุณภาพดี ข้ ึ น ตัวอย่าง สายการบิ นแห่ งหนึ่ งลดราคาตัว๋ ในชั้น
ธุ รกิจ เพื่อดึงลูกค้าของชั้นประหยัดให้ไปนัง่ ชั้นธุ รกิจ เพราะผูบ้ ริ โภคบางคนไม่เคยนัง่ ชั้นธุ รกิจ แต่
เมื่อได้ทดลองนัง่ แล้วก็อาจจะติดใจ และนัง่ ชั้นธุ รกิ จต่อไป โดยไม่กลับไปนัง่ ชั้นประหยัดอีกเลยก็
ได้ หรื อในกรณี ของโตโยต้า จัดกิจกรรมเก่าแลกรถใหม่ โดยให้ผบู ้ ริ โภคนารถยนต์โตโยต้าที่ใช้อยู่
รุ่ นใดก็ได้มาแลกซื้ อรถยนต์รุ่นใหม่ในราคาพิเศษ ซึ่ งวิธีการดังกล่าวถือเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดการยกระดับตัวเอง (Upgrade)
6. เพื่อเสริ มแรงการโฆษณาในตราสิ นค้า (Reinforce brand advertising) การโฆษณาเพียง
อย่างเดี ยวอาจไม่สามารถกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ ดังนั้นจึงควรใช้เครื่ องมือการส่ งเสริ ม
การขายอื่นๆ ร่ วมด้วยเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตอบสนองได้ดีข้ ึน เช่น โปสเตอร์ โมบาย ป้ าย
แขวน แผ่นพับ ใบปลิว ชั้นวางที่พูดได้ (Shelf talker) ซึ่งจะทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ ึน ทั้ง
ยัง ก่ อ ให้ เกิ ด ความได้ เปรี ย บบนชั้น วาง (Shelf advantage) และสามารถดึ งดู ด ความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีอีกด้วย
7. เพื่อจูงใจให้ใช้สิ นค้าใหม่ (Securing trials for new products) ในกรณี ที่ ออกสิ นค้าใหม่
นักสื่ อสารการตลาดจะต้องกระตุน้ ร้านค้าให้รับสิ นค้าไว้ขาย และกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
ทดลองใช้ ซึ่งอาจใช้การแจกของตัวอย่าง คูปอง การลดราคา เป็ นต้น
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8. เพื่ อ จู ง ใจให้ ร้ า นค้า รั บ สิ นค้า ไว้ข าย (Motivating dealers to stock the product) ท าให้
ร้านค้าเกิดความรู ้สึกว่าสิ นค้าที่มีการส่ งเสริ มการขายจะช่ วยลดความเสี่ ยงลดได้ เพราะทาให้ลูกค้า
รู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น หรื อจูงใจให้ซ้ื อได้ง่ายขึ้น หรื อในกรณี ของสิ นค้าเก่าการส่ งเสริ มการขายก็เป็ นอีก
วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการปกป้ องพื้นที่ในร้านไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาแย่งชิงได้
9. เพื่อสร้างความตื่นเต้น ณ จุดขาย (Add excitement at the point-of-sales) ในบางครั้งการ
จัดแสดงสิ นค้า ณ จุดขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการกระตุน้ ความสนใจ ดังนั้นจึงอาจจัด
ให้มีกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายอื่นๆประกอบด้วย เช่น การแจกสิ นค้าตัวอย่าง การสาธิ ต การเล่น
เกมชิงรางวัล การลดราคาพิเศษ เป็ นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคและเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อก่อนที่จะหมดเวลาในข้อเสนอพิเศษดังกล่าว
10. เพื่ อเป็ นทางออกส าหรั บ สิ น ค้าที่ ไม่ มี งบประมาณในการโฆษณา (Spell survival for
smaller, regional brands that cannot afford big advertising programs) สาหรับสิ นค้าที่ มีราคาไม่สูง
นักมีส่วนครองตลาดน้อย และไม่มีงบประมาณในการโฆษณาเพียงพอ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายบางอย่างอาจช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั สิ นค้าได้ รวมถึงกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดการตอบสนอง
ได้ดีกว่าการโฆษณา เช่น การแจกสิ นค้าตัวอย่าง เป็ นต้น
การส่ งเสริมการขายทีม่ ่ ุงสู่ ผ้ บู ริโภค (Consumer Promotion)
การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (Consumer promotion) เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่
ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าไปเพื่อใช้สอยส่ วนตัวหรื อใช้ในครั วเรื อน โดยทัว่ ไปการ
ส่ งเสริ มการขายที่ มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภคจะใช้ร่วมกับ การโฆษณา เพื่ อดึ งให้ผูบ้ ริ โภคไปถามซื้ อสิ นค้าที่
ร้านค้า ดังนั้นถ้าใช้การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภคจะถื อว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์
ดึง (Pull strategy) ซึ่ งได้กล่าวถึงรายละเอียดไปแล้วในตอนต้น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการส่ งเสริ ม การขายที่ ม่ ุ งสู่ ผู้ บริ โ ภ ค (Objectives of consumer
promotion) มีดงั นี้
1. กระตุน้ ความทดลองใช้หรื อการซื้ อ (To obtain trial and purchase)
2. เพิ่ ม ปริ ม าณการบริ โ ภคสิ น ค้า ที่ เป็ นที่ รู้ จ ัก ดี อ ยู่แ ล้ว (To increase consumption of an
established brand)
3. ปกป้ องไม่ให้สูญเสี ยลูกค้าเก่า (To maintain current customers)
4. เพิ่มยอดขายในบางกลุ่มเป้ าหมาย (To increase sales volume in a specific segment)
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เทคนิคการส่ งเสริมการขายทีม่ ่ ุงสู่ ผ้ บู ริโภคเป็ นสาคัญ
1. การแจกของตัว อย่าง (Sampling) เป็ นเทคนิ ค การส่ ง เสริ ม การขายประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีโอกาสทดลองใช้สินค้าใหม่ การแจกของตัวอย่างถือว่าเป็ นวิธีที่มี
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการจูงใจให้เกิดการทดลองใช้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสู งสุ ด
ด้วย วิธีน้ ีจึงเป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ในช่วงแนะนาสิ นค้าใหม่เท่านั้น
2. สิ นค้าขนาดทดลอง (Trial) วิธีเหมาะสาหรับสิ นค้าขนาดปกติที่มีราคาแพง ผูผ้ ลิตจึงได้
ทาขนาดทดลองและแจกให้ผบู้ ริ โภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจซื้ อ
ได้ ง่ า ยขึ้ น เนื่ อ งจากเกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการกระท า (Learning by doing) โดยคาดว่ า จะนาไปสู่
พฤติกรรมการซื้ อ ข้อดี ของวิธีน้ ี คือ ทาให้เกิ ดการทดลองใช้ การที่ลูกค้าได้พิสูจน์การทางานของ
สิ นค้าด้วยตนเองถือเป็ นการกระตุน้ ให้เขาเกิดความสนใจและต้องการในสิ นค้า
3. ส่ วนลด (Discount) หรื อการลดราคา (Price off) เป็ นการส่ งเสริ ม การขายโดยการลด
ราคาสิ น ค้า จากราคาปกติ ใ ห้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค การลดราคาถื อ ว่า เป็ นการให้ ป ระโยชน์ โ ดยตรงกับ
ผูบ้ ริ โภคทันที ที่ ซ้ื อและเท่ากับเป็ นการกระตุ น้ ให้ซ้ื อในปริ ม าณที่ มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นไปตามกฎของ
อุปสงค์ (Law of demand) ซึ่ งพบว่าการลดราคาสามารถกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อมากขึ้นกว่าปกติ ถึง
10-25 เปอร์เซ็นต์
การลดราคาเป็ นวิธีที่สามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้มาก แต่ก็เป็ นวิธีการที่นกั สื่ อสารการตลาด
ควรใช้น้อยที่สุดเพราะแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นแต่กาไรต่อชิ้ นจะลดลง และอาจส่ งผลในแง่ลบต่อ
ภาพลักษณ์ ของสิ นค้าด้วย กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าสิ นค้ามีการลดราคาเป็ นประจา ก็จะไม่ซ้ื อ
สิ นค้าในช่วงราคาปกติ แต่จะรอให้มีการลดราคาก่อนจึงจะซื้ อ แต่อย่างไรก็ตามอาจใช้การลดราคา
ในกรณี ที่สินค้าล้นสต็อก สิ นค้าล้าสมัย หรื อสิ นค้าตกรุ่ น หรื อในช่วงแนะนาสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาด
(Launch) เพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการทดลองใช้
4. คูปอง (Coupon) เป็ นเอกสารที่ระบุมูลค่าของคูปองซึ่ งมีจุดมุ่งหมายให้ผบู ้ ริ โภคนาคูปอง
ไปแลกซื้ อที่ ร้านค้าปลี ก เพื่ อการลดราคาสิ น ค้าชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง หรื อเป็ นการส่ ง เสริ ม การขาย
ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผซู ้ ้ื อได้รับประโยชน์จากการนาคูปองไปซื้ อผลิ ตภัณฑ์ใน
ราคาพิเศษ ตัวอย่าง คูปองส่ วนลดของ 7-Eleven สาหรับให้ลูกค้าใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ ออาหาร
หรื อคูปองส่ วนลดของ Burger King
5. ของแถม (Premium) เป็ นสิ นค้าที่แถมไปกับสิ นค้าอื่นเพื่อเป็ นของแถมฟรี ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อเข้าไปเยี่ยมชมจุดซื้ อ หรื อเป็ นวิธีการที่ผผู้ ลิตหรื อผู้
จัดจาหน่ายแถมสิ นค้าเมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้า หรื อซื้ อซ้ าสิ นค้าที่
ขาย และ (หรื อ) ทดลองใช้สินค้าที่แถม
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ในการใช้เทคนิ คการส่ งเสริ มการขายแบบให้ของแถมควรระมัดระวังในเรื่ องคุณค่า (Value)
ของสิ นค้าที่แถมเพราะจะสะท้อนถึ งคุณภาพ ภาพลักษณ์ และตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้าที่ ซ้ื อ
ด้วย นอกจากนี้ ไม่ควรใช้ของแถมนานเกินไป เพราะจะทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ื อสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้า
หลักแต่จะซื้ อเพราะของแถม ถ้าหากไม่มีของแถมผูบ้ ริ โภคก็จะไม่ซ้ื อสิ นค้านั้น
6. บรรจุภณ
ั ฑ์แลกซื้ อ (Voucher pack) เป็ นการทาให้ชิ้นส่ วนของสิ นค้ามีมูลค่าสาหรับการ
ซื้ อชิ้ นต่อไปตัวอย่าง ซองเปล่าขนมปั งฟาร์ มเฮ้าส์ มีมูลค่า 2 บาท เพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อชิ้ น
ต่อไป
7. บรรจุภณั ฑ์เพิ่มมูลค่า (Bonus pack หรื อ value-pack) เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายโดยเพิ่ม
ปริ ม าณสิ น ค้า เพิ่ ม ขนาดของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ นราคาเดิ ม หรื อ ลดราคาลง ท าให้ ผูบ้ ริ โภคสามารถ
ประหยัดจากการซื้ อ บรรจุภณั ฑ์เพิ่มมูลค่าต้องใช้ร่วมกับกลยุทธ์ดา้ นราคา กล่าวคือต้องตั้งราคาที่คิด
ต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่าปกติ เครื่ องมือนี้จะกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง โค้ก ออกขนาดใหม่ จากเดิม 10 ออนซ์ เป็ นขนาดใหม่ 15 ออนซ์ ราคาเพิ่มเพียงอีก
1 บาท เท่านั้น โดยใช้สโลแกนว่า “เพิ่มอีกบาท จุใจเพิ่มอีกครึ่ ง” หรื อแลคตาซอยเพิ่มปริ มาณบรรจุ
ภัณฑ์เป็ น 300 มล. หรื อเพิม่ ปริ มาณอีก 20% (50 มล.) แต่ยงั ขายราคา 9 บาทเท่าเดิม เป็ นต้น
8. การขายรวมห่ อ (Package deal) เป็ นการขายเหมาชุ ดโดยให้ราคาถูกลง เหมาะกับสิ นค้า
ใหม่และเก่าที่ไปด้วยกัน หรื อสิ นค้าที่ขายไม่ดีแล้วนามาขายคู่กบั สิ นค้าขายดี ตัวอย่าง เครื่ องสาอาง
Eye shadow สี ฟ้า สี น้าตาลขายดี แต่สีเขียวและสี ม่วงขายไม่ดี จึงพยายามเพิ่มยอดขายด้วยการขาย
เป็ นชุ ด คือ นาสี ที่ขายไม่ดี 2 สี มาบรรจุวางรวมกับอีก 2 สี ที่ขายดี ซึ่ งราคารวมอาจจะเท่ากับ 200
บาท แต่ขายเพียง 175 บาท ทาให้ผบู ้ ริ โภคจะเกิดความรู ้สึกว่าประหยัดเงินได้ถึง 25 บาท เป็ นต้น
9. การสะสมแสตมป์ (Trading stamps) เป็ นแสตมป์ ที่ พ่อค้าปลี กแจกให้ลูกค้าฟรี จากการ
ซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั โดยแสตมป์ นั้นจะกาหนดมูลค่าฝนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เช่น นาไปซื้ อสิ นค้า
ในราคาถูก สะสมแลกของรางวัลหรื อใช้แทนเงินสด เป็ นต้น ตัวอย่าง เมื่อซื้ อสิ นค้าใน 7-Eleven
ครบทุกๆ 35 บาท จะได้รับแสตมป์ มูลค่าดวงละ 1 บาท เพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าแทนเงินสด หรื อสะสมเพื่อ
แลกสิ นค้า หรื อ การสะสมแสตมป์ ของศู น ย์เช่ า วิ ดี โ อ Blockbuster โดยมี เงื่ อ นไขว่ า เช่ า วี ซี ดี
ภาพยนตร์ทุก 30 บาท จะได้รับแสตมป์ 1 ดวง ครบ 7 ดวง เช่าฟรี ทนั ที 1 เรื่ อง
10. การสมัค รเป็ นสมาชิ ก (Membership) เป็ นการจูงใจให้คนสมัครสมาชิ ก โดยให้สิ ทธิ
พิเศษแก่สมาชิ ก เช่น สมัครสมาชิกในราคาพิเศษหรื อรับของที่ระลึก เป็ นต้น การสมัครเป็ นสมาชิก
สามารถใช้ได้ท้ งั กับสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และสิ นค้าอุตสาหกรรม ตัวอย่าง สมาชิกนิตยสาร สมาชิก
ห้างสรรพสิ นค้า สมาชิกศูนย์ซ่อมรถยนต์
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11. การสะสมคะแนน (Point collection) เป็ นการกระตุ ้น ให้ผูส้ มัค รเป็ นสมาชิ ก (ผูซ้ ้ื อ )
สะสมยอดซื้ อ โดยมี เงื่ อนไขว่า เมื่อสะสมยอดซื้ อหรื อคะแนนได้ครบตามเป้ าหมาย จะมีของแถม
หรื อได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง เครื่ องมือนี้ เป็ นการสร้างความผูกพันและความภักดีต่อตรา
สิ นค้าในระยะยาว ตัวอย่าง บริ การสะสมไมล์ของการบินไทย “รอยัล ออคิด พลัส” ที่มีการให้รางวัล
แก่ลูกค้าที่ใช้บริ การของสารการบินไทยเป็ นประจา เป็ นต้น
12. การคืนเงิน (Cash rebates) หมายถึง การจ่ายเงินคืนบางส่ วนจากราคาซื้ อของผลิตภัณฑ์
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี หลัก ฐานการจ่ายเงิ นซื้ อสิ นค้าของผูผ้ ลิ ต เป็ นกลยุทธ์ การส่ งเสริ ม การขายที่
ผูบ้ ริ โภคจะมีสิทธิ์ ได้รับเงินคืนจากผูข้ ายจานวนหนึ่ง จากการซื้ อสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
วิธีน้ ี จะทาให้พ่อค้าปลี กสามารถระบายสิ นค้าที่ ตกค้างออกไปได้ โดยไม่ตอ้ งลดราคาขายปลี กที่
กาหนดไว้
การประกันให้เงินคืน (Money refund) เป็ นวิธีการขายสิ นค้าที่ผขู ้ ายรับประกันคุณภาพของ
สิ นค้า หากลูกค้าใช้แล้วไม่ได้ผลตามที่โฆษณาผูข้ ายจะยินดีคืนเงินให้ เช่น ยารักษาสิ วที่โฆษณาว่า
ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลจะคืนเงินให้ผซู ้ ้ื อ เป็ นต้น วิธีน้ ี เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการซื้ อสิ นค้าโดยการสร้าง
ความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
13. การส่ งพนักงานขายไปประจาตามร้าน (In-store girl) เป็ นการใช้พนักงานขายในการให้
ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ นค้ า เชิ ญ ชวนผู ้บ ริ โภคให้ ต ัด สิ นใจซื้ อ ตัว อย่ า ง พนั ก งานขายน้ า หอมใน
ห้างสรรพสิ นค้าจะแจกตัวอย่างน้าหอมใส่ กระดาษชิ้ นเล็กๆ พร้ อมกับเชิ ญชวนว่า น้าหอมยี่ห้อนี้
กาลังจัดรายการพิเศษ เป็ นต้น
14. การสาธิตการทางานของสิ นค้า (Demonstration) เป็ นการส่ งเสริ มการขายด้วยการสาธิ ต
สิ นค้าบางชนิ ดถ้าผูบ้ ริ โภคไม่เห็นวิธีการทางานของสิ นค้าก็จะไม่เกิดความอยากใช้ แต่เมื่อเห็นการ
สาธิ ตการทางานของสิ นค้าก็จะเกิดความอยากใช้ การสาธิ ตเหมาะกับสิ นค้าที่มองเห็ นผลลัพธ์จาก
การใช้ได้ทนั ทีหรื อเป็ นสิ นค้าใหม่ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Bloom เครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ออสเตรเลี ย จัด งานเปิ ดเคาน์ เตอร์ ใ หม่ โดยมี ก ารสาธิ ต การแต่ ง หน้ า 3 สไตล์ ท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด
ความรู ้สึกว่าอยากที่จะใช้เครื่ องสาอางแต่งหน้าให้สวยเหมือนนางแบบ
15. การชิ ง โชค (Sweepstakes) เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ ผูบ้ ริ โ ภคส่ ง ชิ้ น ส่ ว นสิ น ค้า เข้า ร่ ว ม
รายการชิงโชค โดยถือหลักความน่าจะเป็ นในการจับชิ้นส่ วนเพื่อหาผูโ้ ชคดี ผูเ้ ข้าชิ งโชคไม่ตอ้ งใช้
ความรู้ ห รื อ ความช านาญในการชิ ง โชค วิ ธี น้ ี เหมาะกับ สิ น ค้า บริ โ ภคแต่ ไ ม่ เหมาะกับ สิ น ค้า
อุตสาหกรรม ข้อดี ของการชิ งโชค มีดงั นี้ (1) ทาได้เป็ นเวลานาน (2) งบประมาณและของรางวัล
สามารถกาหนดได้แน่นอน (3) สามารถจัดชิงโชคร่ วมกันได้หลายผลิตภัณฑ์
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16. การรับประกันสิ นค้า (Product warranties) เป็ นสัญญาที่ผขู ้ ายได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนหรื อ
อาจจะไม่ชดั เจนก็ได้ว่าผลิ ตภัณฑ์จะใช้งานใดตามที่ กาหนดหรื อสัญญาว่าจะซ่ อมแซมผลิ ตภัณฑ์
โดยผูซ้ ้ื อไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายหากอยูใ่ นระยะเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
บริ ษ ทั จะต้องตัดสิ นใจว่า จะรั บ ประกันสิ นค้าใดและในประเด็ นใด (What?) จะรั บ ประกันนาน
เท่ า ใด (How long?) จะรั บ ประกัน ครอบคลุ ม อะไรบ้ า ง (What?) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
รั บ ประกัน เป็ นเท่ าใด (How much?) รวมทั้งต้องคาดคะเนถึ งคุ ณ ค่ าจากแผนการรั บ ประกัน โดย
เปรี ย บเที ย บกับ ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น การรั บ ประกัน สิ น ค้า เหมาะส าหรั บ สิ นค้า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง เช่ น
เครื่ อ งปรั บ อากาศ คอมพิ ว เตอร์ รถยนต์ โทรทัศ น์ ตัว อย่ า ง โตโยต้า รั บ ประกัน อะไหล่ 1 ปี
นอกจากนี้ การรั บ ประกันอาจเป็ นการรั บ ประกันเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพสิ นค้า เช่ น มิส ทิ น รั บ ประกัน
เกี่ ยวกับคุ ณภาพสิ นค้า เช่ น มิสทิน รับประกันว่า ถ้าใช้แล้วไม่พอใจยินดี คืนเงิ น ซึ่ งเป็ นการสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้ามีคุณภาพดีจริ งจึงกล้ารับประกัน
17. การนาสิ นค้าเก่ามาแลกซื้ อ (Trade in) เป็ นเงื่อนไขที่ผผู้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ ายรับรองว่า
สามารถนาสิ น ค้า เก่ า หรื อ ชิ้ น ส่ ว นสิ น ค้า เก่ า มาแลกซื้ อ สิ น ค้า ใหม่ ไ ด้โดยอาจเพิ่ ม เงิ น บางส่ ว น
เครื่ องมือนี้ เหมาะกับสิ นค้าคงทน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั นัก
สื่ อสารการตลาดได้เริ่ มใช้เครื่ องมือนี้กบั สิ นค้าสะดวกซื้ อบางประเภท เช่น แปรงสี ฟัน เป็ นต้น
18. เงื่ อนไขการช าระเงิ น (Financial terms) นิ ยมใช้ม ากในธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Real
estate) โดยนาเงื่อนไขการชาระเงินมาใช้ในการส่ งเสริ มการขาย การกาหนดเงื่อนไขในการชาระเงิน
เช่น ไม่มีเงินดาวน์ ดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนชาระรายเดือนต่า เป็ นต้น
19. การจัดเหตุการณ์ พิ เศษ (Special event) เป็ นการกาหนดโอกาสพิเศษต่างๆ ของผูผ้ ลิ ต
หรื อผูข้ ายเพื่ อการจัดกิ จกรรมการส่ งเสริ ม การขายต่างๆ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อสมนาคุ ณลู กค้า
เครื่ องมือนี้ นาไปใช้มากในการจัดเหตุ การณ์ พิเศษในห้างสรรพสิ นค้าร่ วมกับการจัดกิ จกรรมการ
ส่ งเสริ มการขาย เหตุการณ์พิเศษอาจจะกาหนดขึ้นมาเอง หรื อกาหนดเหตุการณ์ตามรอบปฏิทินใน
แต่ละปี ก็ได้ ตัวอย่า ห้างสรรพสิ นค้าลดราคาเป็ นพิเศษในช่วงเทศบาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ ต้อนรับเปิ ด
เทอม วันสงกรานต์ วันแม่ หรื อฉลองครบรอบปี ที่ก่อตั้ง เป็ นต้น
20. บริ การ (Service) เป็ นกิ จกรรมผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการให้ แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภค เช่ น บริ ก ารติ ด ตั้ง ฟรี (Free installment) บริ ก ารขนส่ ง ฟรี (Free
delivery) บริ การดูแลรักษาฟรี (Free maintenance) บริ การฝึ กอบรมการใช้ฟ รี (Free training) เป็ น
ต้น เหมาะกับสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่ ราคาแพง เช่น เครื่ องจักร เครื่ องซักผ้า เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
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กล่าวโดยสรุ ป บริ ษทั ประกันชี วิตจะต้องมี การส่ งเสริ มการขาย ใช้เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการ
ตอบสนอง และการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตที่ รวดเร็ วขึ้น ซื้ อเครื่ องมือที่ ใช้การส่ งเสริ มการขายมี
เป็ นจานวนมาก ซึ่ งสาเหตุที่ทาให้การส่ งเสริ มการขายมีความสาคัญมากขึ้น เพราะลูกค้ามีความภักดี
ต่อตราสิ นค้าลดลง มีการแข่งขันระหว่างตราสิ นค้ามากขึ้น การแบ่งแยกของตลาดผูบ้ ริ โภค การมุ่งที่
ระยะเวลาสั้น การเพิ่ มความสามารถในการสร้ างลูกค้า การแบ่งแยกของตลาดผูบ้ ริ โภค การมุ่งที่
ระยะเวลาสั้น การเพิ่มความสามารถในการสร้างลูกค้า ความสับสนจากการโฆษณา เทคนิ คของการ
ส่ งเสริ มการขายที่บริ ษทั ประกันชี วิตส่ วนใหญ่จะนามาใช้ เช่ น การมอบบัตรส่ วนลดร้ านค้าให้กบั
ลูกค้า การสมัครเป็ นสมาชิกของบริ ษทั และเงื่ อนไขการชาระเบี้ยประกันที่สามารถแบ่งจ่ายเป็ นราย
เดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรื อรายปี เป็ นต้น
2.4 แนวคิดด้ านการขายโดยใช้ พนักงานขาย
พนักงานขาย (Salesman หรื อ sale person) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่ให้กบั บริ ษทั โดยการ
ให้ปฏิ บตั ิงานในกิ จกรรมหนึ่ งหรื อหลายกิจกรรม ได้แก่ การแสวงหาลูกค้า การติดต่อสื่ อสาร การ
ให้บริ การ และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
Armstrong and Kotler. G7 หมายถึ ง บุ ค คลที่ ท าหน้า ที่ รับ ผิ ดชอบในการติ ดต่ อ แสวงหา
ลูกค้า การเสนอขาย เพื่อกระตุ น้ ให้ลูกค้าเกิ ดความตั้งใจและตัดสิ นใจซื้ อ การให้บริ การก่อนและ
หลังการขาย รวมทั้งการให้คาแนะนาลูกค้า
Belch and Belch, 2001 : G9 หมายถึ ง เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายาม
จูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรื อเป็ นการ
นาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั โดยบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อกลุ่ มเล็ก ๆ
ของบุคคล กับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรื อกลุ่มลูกค้า
Semenik 2002 : 562 หมายถึง เป็ นรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารจากผูส้ ่ งข่าวไปยังผูร้ ับข่าวสาร
โดยตรงอาจจะเรี ย กว่าเป็ นการติ ด ต่ อสื่ อ สารระหว่า งบุ ค คล ผูส้ ่ ง ข่ าวสารจะสามารถรั บ รู ้ และ
ประเมินผลจากผูร้ ับข่าวสารได้ทนั ที
หน้ าที่และบทบาทของพนักงานขาย
1. แสวงหาลูกค้า (Prospecting) พนักงานขายจะต้องพยายามแสวงหาบุคคลที่คาดว่าจะเป็ น
ลูกค้า และทาให้บุคคลนั้นเป็ นลูกค้าจริ งๆให้ได้
2. ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า (Communicating) พนักงานขายมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า

26

3. ขาย (Selling) พนั ก งานขายมี ห น้ า ที่ จู ง ใจให้ เกิ ด ความต้อ งการซื้ อ ตั้ง แต่ ก ารเสนอ
ผลประโยชน์ของสิ นค้า ตลอดจนการปิ ดการขาย
4. รวบรวมข้อมูล (Information gathering) พนักงานขายจะต้องเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อ
ช่ วยให้ ก ารขายคล่ องตัวมากขึ้ น โดยเฉพาะข้อมู ลทางด้านลูก ค้า ภาวะตลาด และคู่ แข่ง ขัน เพื่ อ
นาเสนอข้อมูลให้ฝ่ายต่างๆ นาไปใช้ในการวางแผนงานต่อไป
5. การให้บ ริ ก าร (Servicing) พนัก งานขายจะต้องให้ ก ารช่ วยเหลื อ ให้ค าแนะน า แก้ไ ข
ปัญหา ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
6. การจัดสรรเวลา (Allocating) พนักงานขายมีหน้าที่ในการวางแผนเพื่อจัดสรรเวลาในการ
ขาย ตลอดจนการใช้งบประมาณในการขายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. รักษาความสัมพันธ์อนั ดี (Shaping relationship) พนักงานขายจะต้องสร้างความสัมพันธ์
อันดีและรักษาความสัมพันธ์น้ นั ไว้ เพื่อให้เกิดความภักดีต่อสิ นค้าในระยะยาว
ข้อดีและข้อเสี ยของการขายโดยใช้พนักงาน
1. เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทาให้ผขู้ ายสามารถทราบ
ผลกระทบของข่ า วสารจากผูร้ ั บ ข่ า วสาร เช่ น ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความเข้า ใจ ข้อ โต้แ ย้ง จากลู ก ค้า
สามารถเข้าถึ งความต้องการของลู กค้าอย่างแท้จริ ง และสามารถหาวิธีการที่ จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้เกิดความต้องการซื้ อได้
2. สามารถปรับปรุ งข่าวสารให้เหมาะสมกับลูกค้า (Tailoring of the message) เนื่องจากเป็ น
การติ ด ต่ อ สื่ อสารทางตรง พนัก งานขายจึ งสามารถที่ จะปรั บ ปรุ งและเปลี่ ย นแปลงข่ าวสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง การใช้จุดขาย (Selling point)
ในการเสนอขายจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ ขจัดข้อโต้แย้ง และปิ ดการขายได้
3. ดึ งให้เกิ ดความตั้งใจ (To get attention) การขายโดยใช้พ นักงานขายเป็ นการเสนอขาย
แบบตัวต่อตัว ผูซ้ ้ื อมีความตั้งใจที่จะรับข้อมูลการส่ งเสริ มการขาย จึงนาไปสู่ การเสนอขายหรื อการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ดีกว่าการใช้สื่อ
4. กระตุ ้น ให้ เกิ ด ความต้อ งการและการตัด สิ น ใจซื้ อ (To arouse desire and action) ใน
กระบวนการการขาย ผูข้ ายจะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อการกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสิ นใจ
ซื้ อมากที่สุด
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ข้ อเสี ยของการใช้ พนักงานขาย
1. ข่าวสารไม่แน่ นอน (Inconsistent message) เนื่ องจากการขายโดยใช้พนักงานขายต้องมี
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข่าวสารให้เหมาะกับผูร้ ับข่าวสารและสถานการณ์ ต่างๆ ดังนั้นจึงอาจทา
ให้ข่าวสารนั้นมีความไม่แน่นอนหรื อการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
2. ข้อขัดแย้งในการบริ หารหน่ วยงานขาย (Sales force-management conflict) ในกรณี ที่ มี
หน่วยงานขายจานวนมากอาจเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหน่ วยงานขายต่างๆ เช่น การแย่งลูกค้า การตัด
ราคา การแย่งตัวพนักงานขาย เป็ นต้น
3. ต้นทุนสู ง (High cost) การขายโดยใช้พนักงานขายถือว่าเป็ นรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารที่
สิ้ นเปลืองสู งสุ ดเมื่อเทียบกับการใช้สื่ออื่นๆ
4. อัตราการเข้าถึงต่า (Poor reach) ในแต่ละวันพนักงานขายจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพียง
ไม่กี่รายโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีสภาพการจราจรที่ติดขัด ทาให้อตั ราการเข้าพบ
ลูกค้ายิง่ น้อยลง (อ้างถึง เสรี วงษ์มณฑา : 2547)
กล่ าวโดยสรุ ป การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุ คคลกับบุ คคลเพื่ อ
พยายามจูงใจผูซ้ ้ื อเป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อมีปฏิกิริยาต่อความคิดหรื อเป็ น
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มเล็ก ๆ
ของบุคคลกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ งของกลุ่มลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ประกันชี วิตส่ วนใหญ่ก็จะใช้การขาย
โดยพนักงานขาย แต่การขายวิธีน้ ี ก็มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ยที่ แตกต่างกันออกไป เช่ น ข้อดี เป็ นการ
ติ ดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง สามารถปรั บ ปรุ งข่ าวสารให้เหมาะสมกับ ลู กค้า ดึ งให้เกิ ดความตั้งใจ
กระตุ ้นให้ เกิ ดความต้องการและการตัดสิ นใจซื้ อ ข้อเสี ย ข่ าวสารไม่ แน่ น อน ข้อขัดแย้งในการ
บริ หารหน่วยงานขาย ต้นทุนสู ง อัตราการเข้าถึงลูกค้าต่า
2.5 แนวคิดด้ านการตลาดเจาะตรง
ก ารต ล าด เจาะ ต รง (Direct marketing ห รื อ Direct response marketing) โด ย มี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้ ดังนี้
สมาคมการตลาดทางตรง ได้ให้ ค วามหมายของการตลาดแบบเจาะจงไว้ว่า เป็ นระบบ
ปฏิ กิริยาการกระท าของการตลาด ซึ่ งใช้สื่ อหนึ่ งอย่างหรื อมากกว่า เพื่ อให้ เกิ ดการตอบสนองที่
สามารถวัดได้ และ (หรื อ) การติดต่อทางธุ รกิจโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
Kotler, 2003 : 631 หมายถึง เป็ นระบบตลาดที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน ซึ่ งใช้สื่อโฆษณาหนึ่ ง
สื่ อขึ้นไป เพื่อให้มีการตอบสนองหรื อการซื้ อขายที่สามารถวัดได้

28

Armstrong and Kotler, 2003:G2 หมายถึ ง เป็ นการสื่ อสารโดยตรงกั บ ผู ้บ ริ โภคที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใด
Semenik, 2002 : 558 หมายถึ ง ระบบการตลาดที่มีปฏิ กิริยาระหว่างกัน โดยใช้สื่อโฆษณา
มากกว่า 1 สื่ อ เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่สามารถวัดได้ หรื ออาจเกิดซื้ อขายในที่ใดที่หนึ่ง
Bumeet and Miiarty, 1998 : G-6 เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึ งข้อมูลและซื้ อผลิ ตภัณฑ์ทนั ที โดย
ใช้สื่อที่หลากหลาย
ลักษณะของการตลาดเจาะตรง มีดังนี้
1. มี ระบบชัด เจน (System) การตลาดเจาะตรงมี ระบบการท างานที่ ชัด เจนหลายระบบ
ร่ วมกัน เช่ น ระบบเอกสาร ระบบการจัดส่ งสิ นค้า ระบบการเก็บเงิน ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบ
การสื่ อสารการตลาดแบบครบเครื่ อง เป็ นต้น
2. มีปฏิกิริยาการตอบโต้ได้ (Interactive) การตลาดเจาะตรงจะต้องทาให้เกิดปฏิกิริยา ตอบ
โต้ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายถือว่าเป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (Two-way Communication)
3. มี การใช้การโฆษณาทางสื่ อสารมวลชนหนึ่ งสื่ อหรื อหลายสื่ อ (One or More Medias)
การตลาดเจาะตรงอาจเลือกใช้สื่อหนึ่งสื่ อหรื อหลายสื่ อก็ได้
4. ต้องสามารถวัดผลได้ (Measureable) การตลาดเจาะตรงสามารถจูงใจกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างรวดเร็ วและชัดเจน จึงสามารถวัดการตอบสนองกลับได้
5. สามารถที่ จะเกิ ดการซื้ อการขายได้ทุ กที่ (Transaction at Any Location) การตลาดเจาะ
ตรงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในอาณาบริ เวณที่กว้างขวาง ไม่ได้กาหนดไว้เฉพาะร้านค้า
6. ต้องมีการใช้ฐานข้อมูล (Use of Database) ที่ดี การตลาดเจาะตรงต้องใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
กาหนดกลุ่มผูร้ ับข่าวสารให้ดีที่สุด จึงต้องอาศัยฐานข้อมูลของผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมายที่มีความ
ถู ก ต้ อ ง และมี ค วามเป็ นปั จจุ บ ั น ตลอดจนใช้ ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี ก ั บ
กลุ่มเป้ าหมายในระยะยาวเพื่อให้เกิ ดการซื้ อซ้ า ซึ่ งเรี ยกว่า การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
(Relationship Marketing)
7. ต้ อ งมี กลุ่ มเป้ าห มาย (Target Group) ที่ ชั ด เจน การตล าดเจาะตรงต้ อ งรู ้ ไ ด้ ว่ า
กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นใคร มีความต้องการอะไร และมี พ ฤติ กรรมการซื้ ออย่างไร จึงจะสามารถเจาะ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. มี ค วามเป็ นส่ วนตัว (Personalized) และเสริ ม สร้ างความเชื่ อมั่น ในตัวสิ นค้า (Product
Reliability) การตลาดเจาะตรงต้องเป็ นเหมือนการตลาดที่เป็ นส่ วนตัว เวลาที่ผบู้ ริ โภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารจะรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นคนพิเศษที่ได้รับการเลื อกสรรแล้ว ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้างความ
เชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้า
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9. สามารถทดสอบได้ (Testable) การตลาดเจาะตรงเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ได้ก่อนที่จะดาเนินการจริ ง
10. ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น (Flexible) การตลาดเจาะตรงต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้ง่าย เมื่ อแผนงานไม่สั มฤทธิ์ ผล ไม่ควรวางแผนให้เจาะจงเกิ นไป จนไม่ส ามารถ
แก้ไขได้
ความสาคัญของการตลาดเจาะตรง
จากนิ ยามของ DMA มีองค์ประกอบหลัก 4 อย่างที่ สาคัญ ที่ ใคร่ ขออธิ บายทาความเข้าใจ
เพิ่มเติมดังนี้ (Roberts and Berger. 1989 : 2-3)
1.การตลาดเจาะตรง เป็ นระบบที่สามารถโต้ตอบกันได้ (interactive system) ซึ่งหมายความ
ว่านักการตลาดกับลูกค้าที่มุ่งหวัง เข้ามาติดต่อเกี่ ยวข้องกันในรู ปแบบของการสื่ อสาร 2 ทาง (twoway communication) ให้การดาเนิ นงานการตลาดโดยทัว่ ไปนั้น จะเห็ นได้วา่ นักการตลาดพยายาม
ติดต่อโดยส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลป้ อนกลับที่ชดั เจน
ทันทีที่แสดงถึ งผลสาเร็ จในการติด ต่อสื่ อสารนั้น ลักษณะเช่ นนี้ เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารทาง
เดี ย ว (one-way communication) นั่ น คื อ นั ก การตลาดฝ่ ายเดี ย ว เป็ นผู ้พู ด กับ ลู ก ค้า ที่ มุ่ ง หวัง แต่
สาหรับการตลาดเจาะตรง เนื่องจากการสื่ อสาร 2 ทาง จึงสามารถวัดผลสาเร็ จจากยอดขายที่วดั ไม่ได้
แน่นอน เพราะอาจเกิดจากเครื่ องมืออื่น ๆ หลายอย่างร่ วมกัน ซึ่ งไม่สามารถแยกออกมาได้ที่ชดั เจน
2. กิ จกรรมการดาเนิ นงานการตลาดเจาะตรง จะให้โอกาสกลุ่มเป้ าหมายแต่ละคนที่ติดต่อ
เข้าถึง สามารถตอบสนอง (respond) ได้เสมอ ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะไม่มี
การตอบสนองใด ๆ ก็ยงั สามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลสาคัญเช่นเดียวกัน เพื่อฝ่ ายบริ หารจะได้นามาใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนโปรแกรมการตลาดในอนาคตต่อไป
3. การติดต่อสื่ อสาร สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ (any location) นัน่ คือ ลูกค้าที่มุ่งหวัง ไม่
จาเป็ นจะต้องเดินเข้ามาในร้านค้าปลีก หรื อพนักงานขายจะต้องเดิ นทางเพื่อไปพบ การติดต่อกับ
สามารถกระทาได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ที่ใดก็ตามที่สื่อสามารถติดต่อเข้าถึงได้
4. สิ่ งสาคัญเหนื อสิ่ งอื่นใดก็คือ กิ จกรรมทั้งมวลของการตลาดเจาะตรง สามารถวัดผลได้
(measurable) นั่น คื อ จานวนผูต้ อบรั บ (หรื อ ไม่ ตอบ) จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ จานวนของลู ก ค้า ที่
คาดหวังแต่ละราย ผูต้ อบรับต่อข่าวสารโดยเฉพาะในทันที ที่สื่อสารออกไป จะสามารถระบุ ได้ว่า
เป็ นผูใ้ ด ดังนั้นจึ งท าให้นัก การตลาดเจาะตรง (direct marker) สามารถรู ้ ไ ด้ว่า ควรจะสื่ อสารกับ
ลูกค้าที่คาดหวังอย่างไร และลักษณะคาตอบจะออกมารู ปใด เช่น เกิดการขาย หรื อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เป็ นต้น

30

ข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อลูกค้า จะนามารวมกับข้อมูลเดิ มที่มีอยู่ของลูกค้าแต่ละรายซึ่ ง
จะกลายเป็ น“ฐานข้อ มู ล ” (database) ที่ ส าคัญ ที่ นัก การตลาดเจาะตรงน ามาใช้ก ารวางแผนจัด
โปรแกรมการตลาดในอนาคต หรื อจัดวางแผนการรณรงค์ใหม่ในครั้งต่อไป ฐานข้อมูลของลูกค้า
จะเป็ นกุญแจสาคัญที่ไขไปสู่ ความสาเร็ จของการตลาดเจาะตรง
เครื่องมือการตลาดเจาะตรง
เครื่ องมือการตลาดเจาะตรงที่สาคัญ มีดงั นี้
1. การขายแบบเผชิ ญหน้า (Face-to-face Selling) เป็ นรู ป แบบการตลาดเจาะตรงที่ เก่ าแก่
ที่สุด โดยใช้พนักงานขายออกขายภาคสนามและติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า
2. การตลาดโดยใช้จ ดหมายตรง เครื่ อ งโทรสาร ไปรษณี ย ์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ ง
บันทึกเสี ยง (Direct Mail, Fax mail, E-mail and Voic Mail Marketing) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การตลาดโดยใช้จ ดหมายตรง (Direct Mail Marketing) เป็ นการใช้เครื่ อ งมื อ การ
สื่ อ สารการตลาดโดยใช้จ ดหมาย ซึ่ งอาจมี ภ าพโฆษณาหรื อ ตัวอย่า งสิ น ค้า ส่ ง ไปหาลู ก ค้าทาง
ไปรษณี ย ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อมีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง การใช้จดหมายตรง
เป็ นวิธีการตลาดเจาะตรงที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของการส่ งจดหมาย โปสการ์ด โบรชัวร์
แคตตาล็อก หรื อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ทางไปรษณี ยไ์ ปยังธุ รกิจ และผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมาย
2.2 การตลาดโดยใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail หรื อ Electronic Mail ) เป็ นการส่ ง
ข่าวสารการตลาดจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ของผูร้ ับข่าวสารอีกเครื่ องหนึ่ ง โดย
ส่ งผ่านทางระบบเครื อข่าย (Networks) ผูร้ ั บข่าวสารสามารถเรี ยกข่าวสารนั้นออกมาดู เมื่อใดก็ได้
โดยไม่ต้องพิ มพ์ข ้อความหรื อข่าวสารลงแผ่นกระดาษ นัก สื่ อสารการตลาดจึ งใช้เครื่ องมื อนี้ ส่ ง
ข่าวสารการเสนอขายและการส่ งเสริ ม การตลาด เพื่ อกระตุ น้ ให้ลู ก ค้าสั่ งซื้ อสิ น ค้า ตลอดจนให้
คาแนะนาแก่ลูกค้าและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
2.3 การตลาดโดยใช้ เครื่ องโทรสาร (Fax Mail) เป็ นการใช้ เครื่ องมื อ การสื่ อสาร
การตลาดโดยใช้เครื่ องโทรสารเพื่อส่ งข่าวสารการตลาด การเสนอขาย และการส่ งเสริ มการตลาดไป
ยังอีก ฝ่ ายหนึ่ ง ตลอดจนการรั บ ค าสั่ งซื้ อจากลู กค้าผ่านทางโทรสาร ซึ่ งในปั จจุบ ันคอมพิ วเตอร์
สามารถท าหน้ าที่ เป็ นเครื่ อ งโทรสารได้ด้ว ย ซึ่ งเครื่ อ งโทรสารมี ข ้อ ได้เปรี ย บกว่า การส่ ง ทาง
ไปรษณี ยใ์ นด้านความรวดเร็ ว
2.4 การตลาดโดยใช้เครื่ อ งบัน ทึ ก เสี ย ง (Voice Mail) เป็ นการสื่ อ สารการตลาดผ่า น
ระบบการรับและการเก็บข่าวสารด้านคาพูดจากโทรศัพท์ บริ ษทั ใช้เครื่ องมือนี้ เพื่อตอบคาถามหรื อ
ให้ขอ้ มูลการขายแก่ลูกค้า นักสื่ อสารการตลาดจะกาหนดโปรแกรมเพื่อให้ขอ้ มูลกับลูกค้า รวมทั้ง
การบันทึกข้อมูลและคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
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3. การสื่ อสารทางการตลาด (Telemarketing) เป็ นระบบการติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาด
โดยอาศัย โทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดการสั่งซื้ อหรื อเกิ ดการตอบสนอง
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การตลาดที่ มี ก ารตอบสนองโดยตรงทางโทรศัพ ท์ (Telephone Direct-response
Marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเพื่อหาคาสั่งซื้ อ (Order) จากลูกค้า หรื ออาจจะเป็ นวิธีการที่ลูกค้า
สั่ ง ซื้ อสิ น ค้าทางโทรศัพ ท์แล้วผูข้ ายน าสิ น ค้าไปมอบให้ เช่ น การสั่ ง ซื้ อ อาหารฟาสต์ฟู ด ต์ท าง
โทรศัพ ท์ ซึ่ งทางร้ านจะจัดส่ งสิ น ค้าให้ ท นั ที โดยมี บ รรจุ ภณ
ั ฑ์ ที่ ส ามารถเก็ บ ความร้ อนได้ วิธี น้ ี
สามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่สะดวกที่จะไปซื้ อสิ นค้า
ด้วยตัวเองจึงใช้วธิ ี การสัง่ ซื้ อทางโทรศัพท์แทน
3.2 ก ารตล าดที่ ท าให้ เกิ ดก ารตอบ ส น องโดยต รงท างโท รทั ศ น์ (Television
Directresponse Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ น ค้าโดยผ่านสื่ อโทรทัศ น์ เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคมี ก าร
สั่ งซื้ อในทัน ที เครื่ องมื อนี้ นามาใช้ในการส่ งเสริ มผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ หลากหลาย เช่ น อุ ปกรณ์ ฟิ ตเนต
อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เครื่ องสาอาง อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสันทนา
การ เป็ นต้น วิธีน้ ีถือว่าเป็ นการเลือกซื้ อสิ นค้าที่บา้ นผ่านทางโทรทัศน์ ซึ่ งอาจใช้แคตตาล็อกช่วยใน
การค้าปลีกทางโทรทัศน์
3.3 การตลาดที่ ท าให้ เกิ ด การตอบสนองโดยตรงทางวิ ท ยุ (Radio Direct-response
Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยผ่านสื่ อวิทยุ โดยทาให้ผบู ้ ริ โภคที่กาลังฟั งรายการโทรศัพท์
เข้ามาสั่งซื้ อในระหว่างที่มีการจัดรายการ
3.4 การตลาดที่ ทาให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรงทางเคเบิ ลที วี (Cable Direct-response
Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยผ่านสื่ อเคเบิลทีวี เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีการสั่งซื้ อในทันที
4. การตลาดที่ ท าให้ เกิ ด การตอบสนองโดยตรงทางสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ (Print-media Direct
response Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
เพื่อให้มีการตอบสนองจากผูอ้ ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทัว่ ไปมักจะใช้ร่วมกับกิจกรรมการส่ งเสริ ม
การขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็ นต้น
4.1 การตลาดที่ทาให้เกิดการตอบสนองโดยตรงทางนิ ตยสาร (Magazine Directresponse
Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยผ่านสื่ อนิ ตยสาร เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดชิ้ นส่ วนหรื อคูปองใน
นิตยสารส่ งกลับมายังผูข้ ายเพื่อซื้ อหรื อแลกซื้ อสิ นค้าในราคาพิเศษ หรื อรับสิ นค้าตัวอย่าง
4.2 การตลาดที่ ทาให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรงทางหนังสื อพิ มพ์ (Newspaper Direct
response Marketing) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์โดยให้ผซู ้ ้ื อตัดชิ้นส่ วนหรื อคูปอง
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ในหนังสื อพิมพ์ ส่ งกลับมายังผูข้ ายเพื่อซื้ อ แลกซื้ อในราคาพิเศษ หรื อรับสิ นค้าตัวอย่าง หรื อซื้ อใน
ราคาพิเศษ
5. การตลาดโดยใช้แคตตาล็อก (Catalog Marketing) เป็ นการส่ งแคตตาล็อก สิ นค้าไปยัง
ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าส่ งคาสัง่ ซื้ อมายังผูข้ าย แคตตาล็อกส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของการส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ น
รู ปเล่ม ซึ่งแสดงภาพสิ นค้า รายละเอียด และราคาของสิ นค้า การตลาดโดยใช้แคตตาล็อกจะมีตน้ ทุน
ค่าขนส่ งไปรษณี ยแ์ ละสิ่ งพิมพ์
6. การใช้ป้ ายโฆษณา (Using Billboard) เป็ นการใช้ ป้ ายโฆษณาร่ ว มกับ กิ จ กรรมการ
ส่ งเสริ มการขายเพื่อให้ลูกค้ามีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งป้ ายโฆษณานั้นจะต้องบอกเบอร์
โทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจนและจดจาง่ายเนื่ องจากลูกค้าของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นพวกใช้โทรศัพท์ ขณะ
ขับรถยนต์ ในขณะที่รถกาลังติดอยูล่ ูกค้าอาจมองเห็ นป้ ายโฆษณาแล้วโทรกลับไปสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมทันทีก็ได้
7. การขายโดยใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เป็ นรู ปแบบการค้า
ปลีกโดยไม่ตอ้ งมีร้านค้า สิ นค้าและบริ การอยูใ่ นเครื่ องจักรอัตโนมัติ และขายตรงให้กบั ลูกค้า โดย
ชาระเงินเป็ นเงินสดหรื อใช้บตั รเครดิต และเนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้พนักงานขาย ลูกค้าจึงสามารถที่จะ
ใช้บริ การในเวลาใดก็ได้ เครื่ องจักรอัตโนมัติขายสิ นค้านี้ จะวางในตาแหน่งที่สะดวกในสถานที่ที่มี
คนคับคัง่ เช่ น ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสิ นค้า มหาวิทยาลัย โรงงาน สานักงานต่าง ๆ สิ นค้าที่ขาย
อาจเป็ นของขบเคี้ยว เครื่ องดื่ม หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ส่ วนบริ การต่าง ๆ ที่ใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติ
เช่น เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ เครื่ องเพ้นท์เล็บอัตโนมัติ หรื อเครื่ องเอทีเอ็ม เป็ นต้น
8. การตลาดโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เชื่ อมตรง และอินเตอร์ เนต (Online Marketing and
Internet Marketing) เป็ นการสื่ อสารการตลาดโดยใช้คอมพิ วเตอร์ เชื่ อมตรงและอินเตอร์ เนตหรื อ
เวบไซต์ ซึ่ งถือว่าเป็ นการตลาดเจาะตรงที่มุ่งสู่ ลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง
กล่ าวโดยสรุ ป การตลาดแบบเจาะตรง เป็ นกระบวนการตลาดที่ มี ป ฏิ กิ ริยาระหว่างกัน
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลและซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทันที ซึ่ งบริ ษทั ประกันชีวิตก็มีการใช้สื่อที่
หลากหลาย เช่ น การขายแบบเผชิ ญหน้า การตลาดโดยใช้จดหมายตรง เครื่ องโทรสาร ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องบันทึกเสี ยง การตลาดที่มีการตอบสนองโดยทางตรงทางโทรศัพท์ วิทยุ
เคเบิลทีวี สื่ อสิ่ งพิมพ์ นิตยสาร แคตตาล็อก เครื่ องจักรอัตโนมัติ
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2.6 แนวคิดเรื่องการประกันชีวติ
การประกันชี วิต เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการออมเงิ นที่ การันตีผลตอบแทนให้กบั ประกัน ใน
กรณี ที่เกิ ดเหตุ การณ์ ที่ไม่คาดคิ ดหรื อเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ รวมถึ งการคุ ม้ ครองในเรื่ องของสุ ขภาพต่าง ๆ
ตามที่ ได้มีการตกลงกันไว้ นอกเหนื อจากนี้ การประกันชี วิตยังเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ก ับ
ครอบครัว ดังนี้ เป็ นการคุม้ ครองหนี้สิน เป็ นเงินยามเกษียณเป็ นกองทุนมรดก เป็ นกองทุนการศึกษา
จะเห็นได้วา่ สัญญาประกันชี วิตเป็ นสัญญาต่างตอบแทน จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้เปรี ยบ
หรื อเสี ยเปรี ยบกันใด ๆ ทั้งสิ้ น ต่างฝ่ ายต้องยึดถื อความซื่ อสัตย์สุจริ ตกันเป็ นอย่างยิ่ง ฝ่ ายบริ ษทั ผู ้
รับประกันก็พร้ อมที่จะจ่ายเงิ นสิ นไหมทดแทนให้ฝ่ายผูเ้ อาประกันก็ตอ้ งจ่ายเบี้ยประกันให้เป็ นไป
ตามระเบียบทุกงวด
ปั จจุบนั ประชากรประมาณ 10% ของประชากรทั้งประเทศที่มีกรมธรรม์ประกันชี วิต และ
จากแนวโน้มในอนาคตเห็นว่า ประชาชนได้หนั มาสนใจในการทาประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เป็ นทั้งการออมเงินและได้รับความคุม้ ครองไปพร้อม ๆ กัน ธุ รกิจประกันชี วิตเป็ นธุ รกิจที่มีบทบาท
ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยการระดมเงินออมระยะยาวในรู ปของเบี้ยประกัน
ชี วิต เพื่อนาไปลงทุนในรู ปแบบต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็ นแรงผลักดันและส่ งเสริ มให้
ประชาชน รู ้จกั การเก็บออมเพื่ออนาคตอย่างเป็ นระบบ
ธุ รกิ จประกันชี วิตยังประสบปั ญหาในการติดต่อส่ อสารกันระหว่างผูเ้ อาประกันชี วิตกับ
บริ ษทั ประกันชี วิต ซึ่ งมีตวั แทนเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อและให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันชี วิตในด้าน
ต่าง ๆ ไม่สามารถอธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับการประกันชี วิตให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการทาประกันชี วิตให้
เกิดความเข้าใจ เป็ นผลทาให้ผทู ้ ี่ตดั สิ นใจทาประกันชี วิตเกิ ดความเข้าใจผิดไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ ตาม
ข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันชี วิต รวมทั้งตัวแทนยังขาดการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ อาประกันชี วิตหลัง
การขาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ อาประกันชีวิตที่ควรจะได้รับ ดังนั้น ถ้าตัวแทนประกันชี วติ ขาดจรรยาบรรณ
ของการเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ขาดความรู ้ ความสามารถ ความซื่ อสัตย์ รวมทั้งขาดการบริ การที่ดี
แก่ ผูเ้ อาประกันชี วิต ย่อมท าให้เอาประกันชี วิตเกิ ดความรู ้ สึ ก ไม่ ดีและภาพพจน์ ที่ ไม่ดีแก่ บ ริ ษ ทั
ประกันชีวติ ซึ่ งเป็ นผลเสี ยให้แก่ธุรกิจประกันชีวติ ได้
จุดมุ่งหมายของการทะประกันชี วติ แบ่ งออกเป็ น 3 ประการ
1. เพื่อสร้างความคุม้ ครอบชี วิต (Protection) เน้นความคุ ม้ ครองของผูเ้ อาประกันชี วิตให้มี
ทุน คุม้ ครองชีวติ หากเกิดการมรณะจะได้เงินตามทุนประกันชีวติ ตามที่ตกลงกันไว้กบั ประกันชีวิต
2. เพื่ อ สร้ า งสวัส ดิ ก ารด้า นสุ ข ภาพเน้ น การประกัน สุ ข ภาพ ให้ ผู ้เอาประกัน ชี วิ ต ได้มี
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการคุม้ ครองการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการคุม้ ครองการ
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เกิ ดอุบตั ิเหตุ ภัยต่าง ๆ ด้วย หากเกิ ดเหตุจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยต่าง ๆ อันมีเหตุ
ดังกล่าวของการเกิด ทาให้ผเู ้ อาประกันบรรเทาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อสร้างเงินออมไว้ใช้เน้นการเก็บออม การสร้ างวินยั ของตนในการเก็บออม เพื่อไว้ใช้
ในอนาคตในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของผูเ้ อาประกัน
นอกประโยชน์ส่วนตนแล้ว การประกันชี วิตมีส่วนกับความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
เราจะเห็นได้วา่ การประกันชี วิตเป็ นวิธีการสะสมทุนวิธีหนึ่ ง และสามารถนาเงินจานวนนี้ ไปลงทุน
ระยะยาว เพื่อพัฒนาประเทศอย่างหนึ่ ง เป็ นต้นว่า บริ ษทั จะนาเงินสารองของการประกันชี วิตส่ วน
หนึ่ ง ไปซื้ อพัน ธบัต รรั ฐบาล เพื่ อให้ เอกชนกู้ไปลงทุ น หรื อ ลงทุ น ในกิ จการประเภทอื่ น ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อสวัสดิ ภาพทัว่ ไปของประชากร และในขณะเดี ยวกัน รัฐก็จะมี
รายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย บริ ษทั ประกันชี วิตเป็ นสถาบันการเงิ นที่ใหญ่ ความมัน่ คงสู ง เป็ นแหล่ง
ระดมเงินออมระยะยาวของประเทศ เนื่องจากสัญญาประกันชี วติ เป็ นสัญญาระยะยาว ก่อให้เกิดเป็ น
แหล่ งเงิ น ทุ น เช่ น การซื้ อพัน ธบัตร กู้ยืม ในการก่ อสร้ าง กู้ยืม ในการสร้ างที่ อยู่อาศัย ซื้ อหุ ้ นใน
กิจการต่าง ๆ รับจานอ
ซึ่ งในทางอ้อ มเป็ นการเพิ่ ม จ้า งงาน เพิ่ ม ผลผลิ ต และรายได้ข องประชากร ท าให้ ก าร
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีข้ ึน ความมัน่ คงทางสังคม การประกันชีวติ ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนเมื่อเกิ ดภัย ลดภาระของรัฐด้านสวัสดิ การสังคม เพราะทุกคนมีหลักประกันที่มนั่ คงและ
การประกันชี วิต นอกจากจะมีประโยชน์ต่อเอกชน และครอบครัวของเขาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อไป
ยังบุคคลอื่น ๆ ในสังคมอีกด้วย
ประโยชน์ การประกันชีวติ ต่ อครอบครัว
1. ให้ความคุม้ ครองต่อครอบครัว ทุกวันนี้ มนุ ษย์อยูเ่ ป็ นครอบครัว ซึ่ งครอบครัวเป็ นหน่วย
เล็กที่สุดที่ประกอบเป็ นสังคมและชุ มชน ดังนั้น มนุ ษย์จึงให้ความเกี่ยวข้องและมีการช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน
2. ให้ประโยชน์ในการออมทรัพย์ จานวนเบี้ยประกันที่ผเู ้ อาประกัน ได้ชาระแก่บริ ษทั ทุก
งวดนั้น ส่ วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็ นค่าคุม้ ครองหรื อส่ วนเฉลี่ยในการชดใช้การตายเป็ นประจา ส่ วนที่
เหลือจะเป็ นเงินออมกรมธรรม์ ซึ่ งการประกันชี วติ เป็ นการออมที่มีเป้ าหมายแน่นอน เงินที่ออมไว้น้ ี
นาไปใช้ยากมาก ยกเว้นกรณี ที่ จาเป็ นจริ ง ๆ ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าการประกันชี วิต คื อวิธีเก็ บออม
กองทุนยามฉุกเฉินที่ดีที่สุด
3. ให้ประโยชน์ดา้ นการลงทุน คือ มีการได้รับกาไรหรื อได้ดอกผล เช่ นเดี ยวกับการลงทุน
ประเภทอื่น ๆ เช่นกัน การลงทุนในธุ รกิจใด ๆ ของบุคคล ถ้าได้ลงทุนซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วติ ด้วย
แล้ว ถื อ ว่า เป็ นการกระท าที่ สุ ขุ ม รอบคอบ เพราะว่า ถ้า เกิ ด ธุ ร กิ จ ประสบความล้ม เหลว ก็ จ ะมี
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หลักประกันในกรมธรรม์ป ระกันชี วิตไว้ดว้ ยแล้วถื อว่าเป็ นการกระทาที่ สุขุมรอบคอบ เพราะถ้า
ธุ รกิจเกิดประสบความล้มเหลว ก็จะมีหลักประกันในกรมธรรม์ประกันชีวติ
4. ทาให้มีรายได้ในยามเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และชราภาพ
5. ก่ อให้ เกิ ดอุ ป นิ สั ย ประหยัด คื อ ช่ วยปลู ก ฝั งให้ รู้จกั ประหยัดในหมู่ ป ระชาชนทัว่ ไป
รวมถึงสามารถใช้เงินไปในทางที่เป็ นประโยชน์อีกด้วย
6. ช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก และความรู ้สึกรับผิดชอบต่อเครอบครัว
ประโยชน์ การประกันชีวติ ต่ อสั งคมทัว่ ไป
1. ช่วยในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ประเทศไทยซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการเร่ งรัดพัฒนา
ปั จจัยที่ขาดไม่ได้ คือ เงินกองทุน หรื อเงิ นก้อนใหญ่สาหรับพัฒนาประเทศธุ รกิ จ ประกันชี วิตเป็ น
รู ปแบบของการกระดมทุนภายในประเทศชนิ ดหนึ่ ง กล่าวคือ เงิ นเบี้ยประกันที่ผเู ้ อาประกันชาระ
ให้แก่ บ ริ ษทั เมื่ อนามารวมกันแล้วก็จะเป็ นเงิ นก้อนใหญ่ ส ามารถให้รัฐบาล หรื อเอกชนกู้ยืม ไป
ประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นเบี้ยประกันที่บริ ษทั ได้รับจากผูเ้ อาประกันชี วิตเป็ นเงินที่ฝาก
ในระยะยาวเหมาะที่จะให้กยู้ มื ไปลงทุนได้
2. ส่ งเสริ มให้เกิดสันติสุขและความมัน่ คงปลอดภัยในสังคม ซึ่ งปรารถนาสู งสุ ดของมนุ ษย์
นั้น คือ ความต้องการมีชีวิตอยูอ่ ย่างผาสุ ก และมีความมัน่ คงปลอดภัยในชี วิต นัน่ คือ ไม่มีความวิตก
กังวลในอนาคตข้างหน้า ปั จจัยในการดารงชีวะติที่มีอยูจ่ ะต้องมีอยูต่ ่อไปเรื่ อย ๆ โดยไม่มีการสะดุด
หยุดลง การประกันชีวิตเป็ นการชดใช้การสู ญเสี ยรายได้อนั เนื่ องมาจากการสู ญเสี ยชีวิต ทุพพลภาพ
ความชราภาพ เป็ นการประกัน ความคงอยู่ ของปั จ จัย ในการด ารงชี พ นั่น คื อ เป็ นการประกัน
ความสุ ขและความมัน่ คงปลอดภัยของมนุษย์นนั่ เอง
สถาบันการประกันชี วิตในรู ปแบบของธุ รกิจประกันชีวิตได้กาเนิดขึ้นจากการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากนานาประเทศทัว่ โลกว่า “การทาประกันชี วิต” นับเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสั งคม ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ ซึ่ งธุ รกิ จ
ประกันชี วิตนั้นไม่เพี ยงมี บ ทบาทในการรั บ ชดใช้ค่ าเสี ยหายแก่ ผูเ้ อาประกัน เมื่ อมี ก ารเรี ยกร้ อง
เกิ ดขึ้ น หรื อการมี ผลก าไรจากการดาเนิ นธุ รกิ จนั้น แต่ ยงั มี บทบาทที่ สาคัญอีก ประการหนึ่ งของ
ธุ รกิ จนี้ คื อ ต้องสร้ างความมัน่ ใจแก่ ผูเ้ อาประกัน ด้วยว่า จะสามารถให้ ค วามคุ ้ม ครอบแก่ ผูเ้ อา
ประกันได้
นอกจากนั้นธุ รกิ จประกันชี วิตยังต้องมี บทบาทที่ สาคัญอีก 2 ประการใหญ่ต่อสังคมส่ วน
ร่ วม นั้นคือ
1. ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์ (Saving)
2. ช่วยให้มีการลงทุน (Investment)
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จากการที่ มนุ ษย์ตระหนักว่า ชี วิตทุ กคนมี มูลค่าทางเศรษฐกิ จ และมี สิทธิ ที่จะทาประกัน
ชี วิตได้ โดยคุ ณค่าทางเศรษฐกิ จของบุคคลใด ได้แก่ ความสามารถในการหารายได้ของบุคคลนั้น
ในการประกันชี วิตมูลค่าของการประกันของผูเ้ อาประกันมิได้วดั จากค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงความรับผิดชอบ ที่ผเู ้ อาประกันพึงมีต่อครอบครัวของเขาอีกด้วย จานวนเงินที่เอาประกันและ
การกาหนดค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ตวั เขาเอง สามารถกาหนดได้โดยไม่มีใครคัดค้าน ตราบใดที่เขา
พิสูจน์ได้วา่ เขาสามารถส่ งเบี้ยประกันได้ตลอดเวลาที่กาหนด
2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กาญจนา ศรีหมอก (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกทาประกันชี วติ ของ
พนักงานธนาคารในจังหวัดชัยนาท” พบว่า พนักงานธนาคารในจังหวัดชัยนาทที่เลื อกทาประกัน
ชี วิต ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 70.59 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 44.71 มีส ถานภาพสมรส
ร้อยละ 72.94 มีจานวนผูอ้ ยู่ในอุปการะเลี้ ยงดู 2 คนร้ อยละ 42.35 มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อ
เดื อนร้ อยละ 35.29 มีหนี้ สินต่ ากว่า 100,000 บาทร้ อยละ 25.88 มี เงิ นออม 100,001-500,000 บาท
ร้ อยละ 30.59 ส่ วนใหญ่ ไม่ มี การท าประกันชี วิตมาก่ อนร้ อยละ 71.76 เลื อกทาประกันชี วิตแบบ
สะสมทรัพย์ ร้อยละ 67.06 ส่ วนใหญ่ซ้ื อเป็ นของตัวเอง 1 กรมธรรม์ ซื้ อให้สมาชิ กในครอบครัวอีก
1 กรมธรรม์ เลือกกรมธรรม์ที่ให้ความคุม้ ครอง 16-20 ปี ร้อยละ 50.59 ถูกแนะนาหรื อชักชวนโดย
ตัวแทนประกันชี วติ ร้อยละ 43.53 และทาสัญญาประกันชี วติ ด้วยตัวเองร้อยละ 88.24 สาหรับเหตุผล
ที่ กลุ่ ม ตัวอย่าง เลื อกท าประกันชี วิตส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญว่าเป็ นการสร้ างหลักประกันความ
มัน่ คงให้ แก่ ชี วิต และครอบครั วมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ต้อ งการออมเพื่ ออนาคต ต้อ งการความ
คุม้ ครองที่มนั่ คง เชื่ อมัน่ ในความมัน่ คงของบริ ษทั และเบี้ยประกันสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
ตามลาดับ
สุ มิตรา เวียงสงค์ (2552) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของลู กค้า
บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า ประกัน ชี วิ ต จ ากัด ในเขตจังหวัด นนทบุ รี พบว่า เหตุ ผ ลที่ ป ระชาชน
ตัดสิ นใจทาประกันชีวติ ิกบั บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด ขึ้นอยูก่ บั ด้านภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั เบี้ยประกัน การจ่ายสิ นไหมทดแทน และการให้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ความ
แตกต่างสถานภาพของลูกค้าเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของลูกค้า บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่าประกันชีวิต
จากัด ที่ มีเพศและอายุไม่แตกต่างกัน ที่ มี ระดับการศึ กษาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.5 ที่ประกอบอาชี พแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ที่มีรายได้แตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ค่าความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนทางบวกในระดับน้อย
สุ จิตรา มนตรี กุศล (2553) ได้ทาการศึกษาปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บริ การร้านค้าทองรู ปพรรณในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
ใช้บริ การร้านทองรู ปพรรณ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี สมรสแล้ว รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 10,000 บาท และประกอบอาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั และพนักงานรับจ้าง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อและใช้บริ การร้ านค้าทองรู ปพรรณดังนี้ คือ ส่ วน
ใหญ่ไม่มีร้านค้าท้องที่ใช้บริ การประจา ร้านค้าที่เลือกใช้บริ การส่ วนใหญ่ต้ งั อยูต่ ามแนวถนน และมี
การเปรี ยบเที ยบราคาของแต่ละร้ านก่ อนการใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บริ การ
ในช่วงวันทางานปกติ ความถี่ในการใช้บริ การ 2 – 3 ปี ต่อครั้ง ลักษณะการซื้ อต่อครั้งเพื่อสวมใส่ เอง
โดยนิยมเลือกซื้ อสร้อยคอ ราคาต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
ปัจจัยการตลาดที่มีผลในการเลือกใช้บริ การร้านค้าทองรู ปพรรณ ที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงานขาย ปัจจัยด้านรา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และ
การจัดแสดงสิ นค้า ปัจจัยด้านการบริ การ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปั จจัยด้านสถานที่จดั จาหน่าย
ปั จจัยด้านพนักงานขาย พบว่า ปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านค้าทองรู ปพรรณ
ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีพนักงานขายที่มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ สุ ภาพในการให้คาแนะนา มีพ นักงานขายที่ให้การต้อนรับและการบริ ก ารโดยอัธยาศัย
ไมตรี มีพนักงานขายที่ให้ความรู้และคาแนะนาเรื่ องทองคารู ปพรรณเป็ นอย่างดี พนักงานขายที่มี
ความรวดเร็ วในการบริ การ และมีจานวนพนักงานที่เหมาะสมในการให้บริ การ
ปั จจัยด้านราคา พบว่าปั จจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านค้าทองรู ปพรรณ ที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่
ในระดับ มี ผลมาก โดยเรี ยงลาดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี ก ารกาหนดราคารั บ ซื้ อคื น ทองค า
รู ป พรรณที่ สู ง มี ราคาค่ าก าเหน็ จหรื อแบบลวดลายที่ ต่ า และมี ราคาทองค ารู ป พรรณที่ ส ามารถ
ต่อรองกันได้
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และการจัดแสดงสิ นค้า พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้าน
ทองรู ปพรรณ ที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีป้ายแสดง
ราคาซื้ อ – ขายทองคารู ปพรรณที่ชดั เจน มีการตกแต่งร้ านค้าทองคาที่ สวยงามและโดดเด่น มีแสง
สว่า งเพี ย งพอภายในร้ า น ภายในร้ านควรมี ข นาดใหญ่ แ ละกว้า งขวาง มี ก ารจัด วางสิ น ค้าเป็ น
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หมวดหมู่ มีป้ายชื่ อหรื อสัญลักษณ์ของร้านสังเกตได้ง่าย มีการใช้สีแดงเป็ นหลักในการตกแต่งร้าน
และมีอุปกรณ์เครื่ องมือที่ให้บริ การทันสมัยและสวยงาม
ปัจจัยด้านการบริ การ พบว่า ปั จจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ มีบริ การที่สะดวกรวดเร็ วและมีคุณภาพ การมีบริ การล้างชุ บล้างทองคารู ปพรรณ มี
การออกใบรับประกันเปอร์ เซ็นต์ทองและน้ าหนักทอง มีการส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา และมีการรักษา
ความปลอดภัย
ปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นค้ า
ทองรู ป พรรณ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ ที่ มี ผ ลมาก โดยเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มี ก าร
รับประกันการซื้ อคืนทองคารู ปพรรณราคายุติธรรม มีส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจานาทอง มีการลดค่า
กาเหน็จทองคาในบางโอกาส มีการจัดชิงโชคของรางวัล
ปั จจัย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่า ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ านค้าทองรู ป พรรณ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่มีผลมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการตรวจเปอร์ เซ็นต์และ
น้าหนักทอง มีรูปแบบทันสมัย การมีตรายีห่ อ้ ของตัวเองเป็ นที่รู้จกั มีตรายีห่ อ้ ที่น่าเชื่อถือ
ปั จจัย ด้ า นสถานที่ จ ัด จ าหน่ า ย พบว่ า ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นค้ า
ทองรู ปพรรณ มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับที่มีผลมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีสถานที่
ตั้งอยูใ่ นย่านชุมชนไปมาสะดวก มีเวลาเปิ ด – ปิ ดที่ชดั เจน ภายในร้านมีทางเข้าออกสะดวก
เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2554) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วติ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ค่าความ
แปรปรวนทางเดี ยว และค่ าถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งประมวลผลโดยใช้คอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป SPSS*
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพรมรส
การมี บุตร มีความแตกต่างในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2. สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ-สั งคม ได้แก่ ระดับ รายได้ อาชี พ ตาแหน่ งมี ความแตกต่ างกันในการตัดสิ นใจท า
ประกั น ชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 3. การเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การท าประกั น ชี วิ ต มี
ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกในระดับ ต่ ากับ การตัดสิ น ใจท าประกัน ชี วิตอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 4.
ทัศนคติต่อการประกันชี วิตมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับกลางกับการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 5. ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการประกันชี วิตมีอิทธิ พลสาคัญในการอธิ บายค่า
ความแปรปรวนของการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค โดยยังมี ปั จจัยทางด้านอื่น ๆ ที่ มี
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อิทธิ พลต่อความแตกต่างในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่ น อายุ ระดับตาแหน่ ง
หน้าที่ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ทัศนีย์ ศรี กัลยา (2554) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ผลต่อการทาประกันชี วิต พบว่า ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคยังไม่ได้ทาประกันชี วิต ส่ วนใหญ่ คื อ
เป็ นการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเองและเป็ นหลักประกันให้ครอบครัวและคิดว่าตัวแทนประกัน
ชีวติ เพียงเพื่อหวังค่าคอมมิชชัน่ และทางานเป็ นงานอดิเรกแล้ว ไม่มีเวลามาบริ การหลังการขาย และ
อี กส่ วนหนึ่ ง สาเหตุ ที่ยงั ไม่ ได้ตดั สิ นใจท าประกันชี วิต ส่ วนใหญ่ ไม่ มีเงิ นเดื อนเหลื อพอจ่ายเบี้ ย
ประกันชี วิตและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่เคยทาประกันชี วิตแล้ว ส่ วนใหญ่คิดว่าต้องสร้างความ
มัน่ คงให้กบั ตนเองและเป็ นหลักปรกันให้กบั ครอบครัว
กษมา ธรรมเจริญ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตของผูเ้ อาประกันของบริ ษทั ประกันชี วิตศรี อยุธยา ซี เอเมจี จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยที่มีผล
ต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของลูกค้ านั้น ลูกค้ านิ ยมซื้ อแบบสะสมทรัพย์มากที่สุด เพราะเป็ น
การคุ ม้ ครองและออมทรัพ ย์อยู่ในตัว โดยเห็ นว่า การซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตนั้นเป็ นการสร้าง
สวัส ดิ ก ารให้ก ับ ตนเองและครอบครั วรู ป แบบหนึ่ ง นอกจากนี้ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิต คือ ความสนิ ทสนมส่ วนตัวกับตัวแทนประกันชี วิต และตัวแทนที่มีบุคลิ กที่ มีความ
น่าเชื่อถือ
อนั ญญา โปราณานนท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสิ นทาประกันชี วิตของ
อาจารย์สถาบันราชภัฎส่ วนดุ สิต การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพทัว่ ไป
ของอาจารย์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการทาประกันชี วิตของอาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุ สิต 2)
เพื่อศึกษาปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการทาประกันชีวติ ของอาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3) เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของอาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิตต่อการทาประกันชี วติ กลุ่มตัวอย่างเป็ น
อาจารย์สถาบันราชภัฏ สวนดุ สิ ต เฉพาะผูท้ างานในสถาบันราชภัฏ สวนดุ สิ ตและถื อกรรมธรรม์
ประกันชี วิตประเภทสามัญ โดยส่ งแบบสอบถามจานวน 427 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
210 ฉบับ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.18 การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า สถิ ติ โดยการหาค่ าร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์
ผลการวิจยั มีผลดังนี้
1. อาจารย์ส่วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจทาประกันชีวติ มีสถานภาพสมรส ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
อายุระหว่าง 46 – 50 ปี ขึ้นไป มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 40,000 บาท
2. ปั จจัยสาคัญอันดับแรกที่อาจารย์ตดั สิ นใจทาประกันชี วิต คือ ความต้องการความมัน่ คง
ต่อชี วิต ทรั พย์สินของตนเอง ปั จจัยสาคัญอันดับสุ ดท้าย คือ ความเกรงใจ ตัวแทน หรื อผูแ้ นะนา
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ส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตมากที่สุด คือตนเอง และสื่ อโฆษณาที่ทาให้
อาจารย์ทราบข่าวสารเกี่ยวกับการประกันชีวติ อันดับแรกคือ โทรทัศน์
3. ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อการตัดสิ นใจในการทาประกันชี วิต แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย คือ
1) ปั จจัยด้านบริ ษ ทั พบว่า ความมัน่ คงของบริ ษ ทั มี ค วามส าคัญ อันดับ แรก 2) ปั จจัยด้านบริ ก าร
พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบของตัว แทนและบริ ษ ัท มี ค วามส าคัญ อัน ดับ แรก และ 3) ปั จ จัย ด้า น
ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ ปั จจัยที่สาคัญคือ ความแม่นยาถูกต้องของการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
และความเป็ นธรรมของข้อตกลงและผลประโยชน์ให้แก่ผทู ้ าประกัน
เกษม วงศ์ ธนะโสภณ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุ คคลไม่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความสาคัญของปั จจัยที่ ใช้พิจารณาในการตัดสิ นใจ
ครอบครองและผลตอบแทนในการทาประกันชี วิต คือ การศึกษา และรายได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ทาประกันแล้วให้ความสาคัญกับปั จจัยที่
ใช้พิจารณาในการตัดสิ นใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ ษทั ด้านตัวแทน และด้านกรมธรรม์ ในระดับ
มากที่ สุ ด เหตุ ผ ลที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตัด สิ น ใจท าประกัน ชี วิ ต คื อ เพื่ อ ซื้ อ ความมั่น คงให้ ก ับ
ครอบครัวและตนเอง และตัวแทนมีความสาคัญในการขายและการให้ขอ้ มุลแก่ลูกค้า
พรเพ็ญ ตังติสานนท์ (2256) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการทาประกันชี วิต
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การทาประกัน และเหตุผล
ในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตนั้นมีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ และการศึกษา สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ทา
ประกันนั้น เหตุผลที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจทาประกันมีความสัมพันธ์กบั อายุ สถานะ และรายได้ต่อเดือน
ศิริลักษณ์ แซ่ โค้ ว (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของ
พนักงานองค์กรเอกชนในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 55.8 และ 44.3 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 26 – 30
ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ส่ วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 64.8 รองลงมา คือ ปริ ญญาโท คิดเป็ น
ร้อยละ 28.0 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 32.5 ส่ วนใหญ่ทางานในองค์กรประเภทบริ ษทั จากัด มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.8 รองลงมา
คือ บริ ษทั จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง 10,000 – 15,000
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.3 รองลงมาคื อ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.5 ส่ วน
ระดับทัศนคติต่อการทาประกันชี วติ ของพนักงานบริ ษทั เอกชน พบว่า มีระดับทัศนคติโดยรวมด้าน
บวก คือ เห็ นด้วยกับปั จจัยด้านความจาเป็ นของการทาประกันชี วิต ด้านตัวแทนประกันและบริ ษทั
ประกันชี วิต และด้านความเชื่ อมัน่ ต่อสัญญากรมธรรม์ ในส่ วนระดับความสาคัญในปั จจัยที่ส่งผล
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ต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิต พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญโดยรวม ในระดับ
สาคัญมากถึงมากที่สุด ในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วติ ด้านเบี้ยประกันและเงื่อนไขการชาระ
เงิ น และด้ า นผลประโยชน์ แ ละความคุ ้ ม ครอง ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และระดับ ของทัศนคติ เกี่ ยวกับ การทาประกันชี วิต ส่ งผลต่ อระดับ ความส าคัญ
เกี่ ย วกับ ปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจท าประกัน ชี วิตของพนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในเขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วติ ด้านเบี้ยประกันและเงื่อนไขการชาระเงิน และ
ด้านผลประโยชน์และความคุม้ ครอง ในแต่ละด้านแตกต่างกัน

