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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจ
ประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการสุ่ ม
ตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การ จานวน 400 คน โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
และรวบรวมข้ อ มู ล มาท าการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One
Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 20 – 30 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ตามลาดับ สาหรับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อันดับที่ 1 ด้านการตลาด
ทางตรง ( X = 4.43), อันดับที่ 2 ด้านการโฆษณา ( X = 4.36), อันดับที่ 3 ด้านการขายโดยใช้
พนักงาน ( X = 4.34), อันดับที่ 4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย ( X = 4.22) และอันดับที่ 5 ด้านการให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.99) ตามลาดับ และการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันชี วิตแบบแบบออมทรัพย์ ทาประกันชี วิตด้วย
ทุ นประกันระหว่า ง 100,001 – 500,000 บาท จ่ า ยเบี้ ย ประกัน ระหว่า ง 10,001 – 20,000 บาท/
กรมธรรม์ มี ความถี่ ในการซื้ อประกันชี วิตระหว่าง 1 – 2 ครั้ งต่อปี และบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ คือ พนักงานขาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล และการ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(ข)

การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการท าประกันจากการศึ กษา พบว่า การใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู รณาการในด้า นการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาที่ สุด ดังนั้น ธุ รกิ จ
ประกันควรพัฒนาการทาตลาดทางตรงให้มีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างตรงจุด
คำสำคัญ: การตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสิ นใจซื้ อ, ธุ รกิจประกัน
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The purpose of this study is to examine the approaches of integrated marketing
communications in the insurance industry influencing consumers’ decision to buy life insurance in
Bangkok. A total of 400 insured are selected by random sampling for infinite population method.
A set of questionnaires are employed as a data collection tool. The analyses of data are conducted
by statistical frameworks: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The researcher
applies t-test and One Way ANOVA (F – test) in hypothesis testing.
The findings imply that the majority of the correspondents are married females aged
between 20-30 years old who hold at least Bachelor’s Degree. The correspondents are private
company employees with an average monthly income ranging 20,001–30,000 baht respectively. In
terms of the approaches of integrated marketing communications in the insurance industry
influencing consumers’ decision to buy life insurance in Bangkok, direct marketing is projected as
the most significant approach ( X = 4.43), advertising ranks second ( X = 4.36), followed by
personal selling ( X = 4.34), sales promotion ( X = 4.22), and public relations ( X = 3.99),
respectively. In the matter of consumers’ decision to buy life insurance, the results indicate that the
majority of the correspondents prefer to purchase savings insurance plans. The initial face amount
ranges 100,001 – 500,000 baht. The value of life insurance premiums ranges 10,001 - 20,000 per
policy. The correspondents purchase life insurance product once or twice a year. The influencer in
decision-making process of buying life insurance is the insurance sales agent.

(ง)

The hypothesis-testing results signify that — overall — personal factors and the integrated
marketing communication approaches in the insurance industry differently affect consumers'
decision to buy life insurance in Bangkok at a level of statistical significance of 0.05.
The approaches of integrated marketing communications play the most important role in
consumer decision-making processes. Therefore, the insurers are advised to develop the most
effective direct marketing strategies which can serve directly at the point of full customers’
satisfaction.
Keywords: Integrated Marketing Communications, Buy Decision, Insurance Industry
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การประกัน ชี วิ ต เป็ นธุ ร กิ จ ด้า นบริ ก ารประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากต่ อ ระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศเนื่ อ งจากเป็ นสถาบัน การเงิ น ที่ เ ป็ นแหล่ ง ระดมเงิ น ออมของประชาชน
ตามนโยบายออมเงินของรัฐบาล รวมทั้งยังเป็ นธุ รกิจที่ช่วยสร้างหลักประกันให้แก่ผเู ้ อาประกันและ
ครอบครัวซึ่ งนับวันจะมีความจาเป็ นมากขึ้นในชี วติ ประจาวัน เนื่องจากสภาพความเสี่ ยงภัยที่มีความ
ซับ ซ้ อ นมากขึ้ น ตามสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นไป จากทั้ง ภัย ธรรมชาติ แ ละภัย มนุ ษ ย์ด้ว ยกัน เอง
ประกอบกับประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่มีผสู ้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น เหล่านี้ลว้ นเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของธุ รกิ จการค้า การลงทุน ความมัน่ คงของฐานะและรายได้ของบุ คคล
และครอบครัวทั้งสิ้ น ด้วยเหตุดงั กล่าวทุกคนควรจะมีกรมธรรม์ประกันชี วิต ธุ รกิจประกันชี วิตเป็ น
ธุ รกิ จที่ช่วยจ่ายเงิ นให้กบั ผูป้ ระสบภัยอันเกิ ดจากการตาย การสู ญเสี ยอวัยวะ การทุพพลภาพ การ
เจ็บป่ วยหรื อการไม่มีรายได้ในยามแก่ชรา โดยบริ ษทั ประกันชี วิตจะทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการ
เก็บรวบรวมเงินแล้วนาไปจ่ายแก่ผทู ้ ี่ทาประกันชีวิตที่ได้ประสบภัย การประกันชีวติ ประกอบไปด้วย
การประกันภัยอุ บ ตั ิ เหตุ ซ่ ึ ง จะชดเชยค่า เสี ย หายในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยประสบอุ บตั ิ เหตุ เกิ ดการ
สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อเสี ยชี วิต นอกจากนี้ ยงั มีการประกันสุ ขภาพ โดยการจ่ายค่าชดเชยที่
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ไม่วา่ จะเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคภัย หรื อการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุเนื่ อง
ด้วยการประกันชีวติ ทวีความสาคัญมากขึ้น (วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย และคณะ, 2559) และจากการที่การ
ประกันชี วิตได้รับความนิ ยมมากขึ้นในปั จจุบนั จึงทาให้มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นตามมา
ด้วย จะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ประกันต่างๆ ได้มีการส่ งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตของตนผ่านช่ องทาง
ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มมากที่สุด
ในยุคโลกาภิวตั น์ที่เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารมีความเจริ ญก้าวหน้ามากในปั จจุบนั นักการ
สื่ อสาร ผูป้ ระกอบการ และร้ า นค้า จะต้องทันต่ อความเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมื อง และพร้ อมที่ จะตัดสิ นใจปรั บ แผนธุ ร กิ จ และการวางแผนอย่า งชาญฉลาดบนพื้ น ฐาน
แนวความคิดของตลาดยุคเก่ากับแนวความคิดของการตลาดยุคใหม่ คือ แนวความคิดการตลาดยุค
ใหม่เป็ นการมองดู ว่าลู กค้ามีความต้องการอะไรแล้วนาเสนอให้กบั ลู กค้า โดยการสร้ างการมีส่วน
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ร่ วมเพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตราสิ นค้าซึ่ งนามาสู่ การจดจาและชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า
จากแนวความคิดการตลาดยุคเก่ากับการตลาดยุคใหม่ทาให้นกั การสื่ อสารการตลาดเปลี่ ยนมุมมอง
จากตัวสิ นค้า (product) มาคานึ งถึงผูบ้ ริ โภค (Customer) เป็ นสาคัญซึ่ งก็คือการที่สินค้าและบริ การ
จะต้องพยายามสร้ างการมีส่วนร่ วมและการเข้าร่ วมกิ จกรรมระหว่างสิ นค้ากับกลุ่มเป้ าหมาย และ
ปรับบทบาทจากการสื่ อสารทางเดียวมาเป็ นการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand) ให้สามารถโต้ตอบและ
สร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจควรจะทาให้กลุ่มเป้ าหมายพึงพอใจ ใน
ตราสิ นค้า ซึ่ งการพึงพอใจนั้นจะเกิ ดขึ้นได้นกั การตลาดต้องมีความเข้าใจในการสื่ อสารการตลาด
แบบบู รณาการและการเลื อกเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดให้มีค วามเหมาะสมกับสิ นค้า แต่ ล ะ
ประเภทอีกด้วย นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการตลาดแบบเดิมๆ ไปสู่ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การยัง สะท้อนให้เ ห็ นถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นของนัก การตลาดมื อ อาชี พ ด้วยการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค เทคโนโลยี และสื่ อ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกิดขึ้นเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความแตกต่างกัน
มีวิถีชีวิต การใช้สื่อ รวมถึ งพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันไป เมื่อมีการนาเอาเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม่ๆ ในการสร้ างวิธีการเพื่อให้นกั การตลาดสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อ
สื่ อรู ปแบบเดิมๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฉะนั้นการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการจึงได้รับการผลักดันจากการที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในการทาการตลาดให้กบั สิ นค้าของ
ตนเอง จึ ง เป็ นสาเหตุ หลัก ที่ ท าให้ก ารสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการมี ค วามส าคัญเพิ่ ม ขึ้ น จน
สามารถยอมรั บความเปลี่ ยนแปลงกฎการตลาดและบทบาทของตัวแทนโฆษณาแบบเดิ มๆ มาสู่
การตลาดแบบใหม่ (ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ, 2557)
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบู รณาการนั้นมี ความสาคัญต่อทุ กธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จ
ขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ต่างต้องมีการสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ ม
การตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด จึงต้องมีการวางแผนการใช้
ทุกช่องทางที่มีอย่างบูรณาการและให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการใช้งาน ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สนใจศึกษา “การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกันที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนากล
ยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อไป
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1.2 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1. ด้านการโฆษณา
2. ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
3. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
4. ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
5. ด้านการตลาดทางตรง

ตัวแปรตำม

กำรตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ
1. รู ปแบบกรมธรรม์
2. ทุนประกัน
3. เบี้ยประกัน
4. ความถี่ในการซื้ อ
5. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ

1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3.2 เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.4.1 ปั จจัยส่ วนบุคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
1.4.2 การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกันที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นศึกษา “การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยได้กาหนดขอบเขตการวิจยั
ไว้ดงั ต่อไปนี้ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็ นการศึกษามุ่งเน้น ปั จจัยส่ วนบุคคล การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ธุ รกิจประกัน และการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่การวิจยั คือ กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามในเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2560
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึกษาในเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกันที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มุ่งประโยชน์ดงั นี้
1.6.1 ทาให้ทราบถึงการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกันที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.6.2 ทาให้ทราบถึงการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.6.3 สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกันที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาเอกสารและ
ผลงานการวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวติ
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการประกันชีวติ
ความสาคัญและประโยชน์ของการทาประกันชีวติ
บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด (2536: 10) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทาประกันชี วิตว่า
การประกันชี วิตเป็ นการสร้ างหลักประกันที่มน่ั คงให้กบั ผูเ้ อาประกัน หากประชาชนคนไทยทุกคน
มีกรมธรรม์ประกันชีวติ ที่เป็ นหลักประกันรายได้ในการดารงชีวติ สังคมไทยคงจะเป็ นสังคมที่น่าอยู่
ปั ญหาต่างๆ ทางสังคมคงจะมีน้อยลง เพราะการประกันชี วิตให้ประโยชน์ต่อบุคคล ต่อครอบครัว
ต่อสังคม และประเทศชาติ
ชู เกี ยรติ ประมู ลผล (2544: 37) กล่ าวว่า การประกันชี วิตเป็ นการกระทาที่เกี่ ยวกับคุ ณค่า
ทางเศรษฐกิจของชีวิตมนุ ษย์ ชี วิตคนเราจะมีค่านั้นอยูท่ ี่ความสามารถในการเลี้ยงชี พ และความเป็ น
ที่พ่ งึ ของคนอื่นๆ เช่น เป็ นที่พ่ งึ ของครอบครัว และทางธุ รกิจ
ประโยชน์ของการประกันชีวติ มี 3 ทางคือ
1.ประโยชน์ตอ่ ครอบครัว (Family Purposes)
1.1 ให้ความคุม้ ครองต่อครอบครัว ทุกวันนี้ มนุ ษย์อยูเ่ ป็ นครอบครัว ซึ่ งครอบครัว
เป็ นหน่ วยเล็ก ที่สุดที่ ประกอบเป็ นสังคมหรื อชุ มชน ดัง นั้นมนุ ษ ย์จึงมี ความเกี่ ย วข้องและมีการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
1.2 ให้ประโยชน์ในการออมทรัพย์ จานวนเบี้ยประกันที่ผูเ้ อาประกันได้ชาระแก่
บริ ษ ัท ทุ ก งวดนั้น ส่ ว นหนึ่ ง จะถู ก จัด สรรเป็ นค่ า คุ ้ม ครองหรื อ ส่ ว นเฉลี่ ย ในการชดใช้ ก ารตาย
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ประจาปี ส่ วนที่เหลือจะเป็ นเงินออมกรมธรรม์ ซึ่ งการประกันชี วิตเป็ นการเก็บออมที่มีเป้ าหมาย
แน่ นอน เงิ นที่ออมไว้น้ ี นาไปใช้ได้ยากมาก ยกเว้นในกรณี ที่จาเป็ นจริ งๆ ดังนั้นกล่ าวได้ว่า การ
ประกันชีวติ คือ วิธีเก็บออม กองทุนยามฉุ กเฉิ นที่ดีที่สุด
1.3 ให้ประโยชน์ด้านการลงทุน คือ มีการได้รับกาไรหรื อได้ดอกผลเช่ นเดี ยวกับ
การลงทุนประเภทอื่น ๆ เช่ นกัน การลงทุ นในธุ รกิ จใดๆ ของบุ คคลใด ถ้าได้ลงทุ นซื้ อกรมธรรม์
ประกันชี วิตไว้ด้วยแล้วถื อว่า เป็ นการกระท าที่ สุ ขุม รอบคอบ เพราะถ้า เกิ ดธุ รกิ จประสบความ
ล้มเหลว ก็จะมีหลักประกันในกรมธรรม์ประกันชีวติ
1.4 ทาให้มีรายได้ในยามเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และชราภาพ
1.5 ก่ อให้เกิ ดอุ ปนิ สัยประหยัด กล่ าวคือ การทาประกันชี วิตช่ วยปลู กฝั งให้รู้จกั
ประหยัดในหมู่ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงสามารถใช้เงินไปในทางที่เป็ นประโยชน์อีกด้วย
1.6 ช่วยปลูกฝังให้เกิดความรัก และความรู ้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัว
2. ประโยชน์ทางด้านธุ รกิจ (Business Purposes)
ให้ความคุ ม้ ครองต่ อธุ รกิ จ เป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไปว่า เศรษฐกิ จของประเทศ จะมี ความ
มัน่ คงนั้นส่ วนหนึ่ งขึ้นอยู่กบั ความมัน่ คงของธุ รกิ จต่างๆ ที่เป็ นผลดี ต่อเศรษฐกิ จของประเทศ แต่
ความเจริ ญรุ่ งเรื องหรื อความเสื่ อมสลายขององค์การธุ รกิจหนึ่ งๆ นั้นมักขึ้นอยูก่ บั บุคคลที่เป็ นหัวใจ
สาคัญของธุ รกิจนั้น เช่น ประธานบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นต้น เมื่อมีการเจ็บป่ วยหรื อเสี ยชี วิต
เกิดขึ้นอาจทาให้ธุรกิจชะงักหรื อต้องหยุดกิจการ ด้วยเหตุน้ ี ถ้ามีการป้ องกันไว้ก่อนก็ควรต้องมีการ
ประกันชี วิตบุคคลที่เป็ นกลไกสาคัญของงานไว้ เพื่อให้ผูส้ ื บทอดธุ รกิจ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนในธุ รกิจ
สามารถมีทุนในการดาเนิ นกิจการต่อไป เป็ นการรักษาไม่ให้บริ ษทั ล้มละลาย และเป็ นการรักษาไว้
ซึ่ งเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศอีกด้วย การประกันในลักษณะเช่ นนี้ เรี ยกว่าการประกัน
ธุ รกิจ
3. ประโยชน์ต่อสังคมทัว่ ไป (Social Purposes)
3.1 ช่ วยในการสะสมทุ นเพื่ อพัฒนาประเทศ ประเทศไทยซึ่ งอยู่ในระหว่างการ
เร่ งรัดพัฒนาปั จจัยที่ ขาดไม่ได้ก็คือ เงิ นกองทุ น หรื อเงิ นก้อนใหญ่สาหรั บพัฒนาประเทศ ธุ รกิ จ
ประกันชี วิตเป็ นรู ปแบบของการระดมทุนภายในประเทศชนิ ดหนึ่ ง กล่าวคือ เงินเบี้ยประกันที่ผูเ้ อา
ประกันชาระให้แก่บริ ษทั ประกัน เมื่อนามารวมกันแล้วก็จะเป็ นเงิ นก้อนใหญ่ สามารถให้รัฐบาล
หรื อเอกชนกูย้ ืมไปประกอบกิ จการต่างๆ ได้ นอกจากนั้นเงิ นเบี้ยประกันที่ บริ ษทั ได้รับจากผูเ้ อา
ประกันชีวติ เป็ นเงินที่ฝากในระยะยาวเหมาะที่จะให้กูย้ มื ไปลงทุนได้
3.2 ส่ งเสริ มให้เกิ ดสันติสุขและความมัน่ คงปลอดภัยในสังคม ซึ่ งความปรารถนา
สู งสุ ดของมนุษย์น้ นั คือ ต้องการมีชีวิตอยูอ่ ย่างผาสุ กและมีความมัน่ คงปลอดภัยในชี วติ นัน่ คือ ไม่มี
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ความวิตกกังวลในอนาคตข้างหน้า ปั จจัยในการดารงชี วิตที่มีอยู่จะต้องมีอยู่ต่อไปเรื่ อยๆ โดยไม่มี
การสะดุ ดหยุดลง การประกันชี วิตเป็ นการชดใช้การสู ญเสี ยรายได้อนั เนื่ องมาจากการสู ญเสี ยชีวิต
ทุพพลภาพ ความชราภาพ เป็ นการประกันความคงอยู่ของปั จจัยในการดารงชี พ นั่นคื อ เป็ นการ
ประกันความสุ ขและความมัน่ คง ปลอดภัยของมนุษย์นนั่ เอง
ลักษณะของการประกันชีวติ
ชูศรี พันธุ์ทอง (2534: 5– 6) กล่าวว่า การประกันภัยที่สมบูรณ์จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ภัยที่จะเอาประกันได้จะต้องเป็ นภัยอย่างแท้จริ ง (Pure Risks) ผูเ้ อาประกันจะต้องได้รับ
ความเสี ยหายอย่างแท้จริ ง หรื อจะต้องตกอยู่ภายใต้ก ารคุ ก คามของภัย ที่ อาจจะท าลายชี วิตหรื อ
ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ ตามกฎหมาย เป็ นต้น ซึ่ งขึ้นอยู่กบั โอกาสที่ภยั จะเกิดขึ้น และทาความเสี ยหาย
และภัย เหล่ า นี้ เป็ นภัย ที่ ผูเ้ อาประกันไม่ ต้องการให้ เกิ ด ขึ้ น แต่ ไ ม่ ใ ช่ เป็ นการต่ อรองหรื อ ท านาย
ล่ ว งหน้า ว่า ภัย จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ หรื อ ผู เ้ อาประกัน ต้อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น เองเพื่ อ ที่ จ ะได้รั บ ชดใช้
ค่าเสี ยหายโดยมีเจตนาทุจริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์หรื อกาไรจากการเอาประกัน
2. ภัย ต้องมี ค วามส าคัญมากพอ คื อ เป็ นภัย ที่ อาจเกิ ดขึ้ นท าความเสี ย หายได้จริ งๆ เช่ น
ไฟไหม้ อุบตั ิเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รถชนเสี ยชี วิต น้ าท่วม เป็ นต้น แต่ถา้ เกิ ดความเสี ยหายเพียง
เล็กน้อย ผูเ้ อาประกันอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เพราะถ้าให้บริ ษทั รับชดใช้ค่าเสี ยหายใน
กรณี เล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ ผูป้ ระกันจะต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น เพราะบริ ษทั จะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
มากกว่าเบี้ยประกันที่จะได้รับ ดังนั้นจึงเป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มากเกิ นกว่าความจาเป็ นของผูเ้ อา
ประกัน และได้ผลไม่คุม้ ค่าเงินที่จ่ายไปด้วย
3. ต้นทุนของการประกันภัยต้องไม่สูงเกิ นไปหรื อต่ าเกิ นไป กล่าวคือ การคิดเบี้ยประกัน
ต้องเป็ นไปตามหลักประหยัดและยุติธรรม เพื่อที่ การประกันภัยจะได้ให้ประโยชน์ต่อผูเ้ อาประกัน
อย่างเต็มที่ คือ เบี้ยประกันจะต้องต่าจนถึ งขนาดที่ ว่าไม่ทาให้บริ ษทั ขาดทุ นและบุ คคลส่ วนใหญ่
สามารถทาการประกันภัยได้
4. ภัยประเภทเดียวกันต้องมีจานวนมากพอ เพื่อที่จะได้หาจานวนถัวเฉลี่ยของโอกาสที่ภยั
จะเกิดขึ้นและขนาดของความเสี ยหาย ทั้งนี้ เพราะว่า บริ ษทั จะต้องเก็บเบี้ยประกันจากผูเ้ อาประกัน
ให้ไ ด้เพี ย งพอกับ จานวนความรั บ ผิด ชอบที่ บ ริ ษ ัท จะต้ องจ่ า ยให้แ ก่ ผู เ้ อาประกัน ที่ ไ ด้รับ ความ
เสี ยหาย นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ในการช่วยกระจายภัย ทาให้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดไม่
มากเกินไป
จากคู่ มื อ วิ ช าการประกัน ภัย (2549: 47-53) กล่ า วว่ า หลัก ส าคัญ พื้ น ฐานของสั ญ ญา
ประกันภัยมีอยู่ 6 ประการ คือ
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1. หลักส่ วนได้เสี ยในเหตุประกันภัย (Principle of Insurable Interest) หมายถึง ส่ วนได้เสี ย
ที่อาจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องมีกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ประโยชน์หรื อความรับผิด
ตามกฎหมายในวัต ถุ ที่ เ อาประกัน ภัย ในขณะที่ ท าสั ญ ญาประกัน ภัย หลัก ส่ ว นได้เ สี ย ในเหตุ
ประกันภัยเป็ นหลักสาคัญพื้นฐานของการประกันภัย หลักข้อนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นแนวความคิ ดทาง
กฎหมายเท่านั้น แต่ยงั เป็ นแนวความคิดทางศีลธรรมด้วยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ
1. ช่วยมิให้การประกันภัยเป็ นการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่ งที่
เขาไม่มีความเกี่ยวข้อง เขาย่อมไม่ได้รับความเสี ยหายเมื่อสิ่ งนั้นถูกทาลายหรื อเสี ยหาย ฉะนั้น การที่
เขาได้รับค่าสิ นไหมทดแทนเมื่อเกิ ดความเสี ยหายนั้นย่อมเป็ นการไม่ถูกต้อง เพราะเท่ากับอนุ ญาต
ให้มีการพนันในรู ปของสัญญาประกันภัย
2. เพื่อเป็ นการป้ องกันวัตถุที่เอาประกันภัยไม่ให้เกิดความเสี ยหายโดยจงใจ ถ้าผูเ้ อา
ประกันภัยไม่มีกรรมสิ ทธิ์ หรื อประโยชน์อนั ใดในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว เขาจะไม่ได้รับ
ความเสี ยหายหากเกิ ดวินาศภัยกับทรัพย์สินนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขามีสิทธิ หรื อประโยชน์ใน
ทรั พ ย์สิ น ที่ เ อาประกัน ภัย แล้ว เขาจะหวงแหนและเสี ย ดายไม่ ยิน ยอมให้ เ กิ ด ความเสี ย หายกับ
ทรัพย์สินนั้น
2. หลัก สุ จริ ตอย่า งยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) เนื่ องจากสั ญญาประกันภัย ต้อง
อาศัยเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนมาเป็ นปั จจัยในการกาหนดการชาระค่าสิ นไหมทดแทน
ของผู ้รั บ ประกัน ภัย โดยผู ้รั บ ประกัน ภัย จะต้อ งอาศัย ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของผู ้เ อาประกัน ภัย เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจว่าจะเขารับเสี่ ยงภัยหรื อไม่ ดังนั้น ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเปิ ดเผยข้อความจริ ง
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมของการเสี่ ยงภัยนั้นของผูเ้ อาประกันภัยให้ผูร้ ับประกันภัยทราบ
โดยละเอียด หน้าที่การเปิ ดเผยข้อความจริ งตามหลักสุ จริ ตอย่างยิ่งนี้ ปัจจุบนั ใช้เป็ นหลักของสัญญา
ประกันภัยในทุกประเทศที่มีกิจการประกันภัยและมีกฎหมายประกันภัย
3. หลัก การชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามความเป็ นจริ ง (Principle of Indemnity) เป็ น
ข้อกาหนดมิให้ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ได้รับกาไรจากการเกิดภัยตามสัญญา อันจะเป็ น
เหตุชกั จูงให้มีการเกิดวินาศภัยโดยเจตนา เพื่อหวังจะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัย หลัก
ข้อนี้จึงเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและแตกต่างกับการพนัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การพนันจะจ่ายเงินเป็ นกาไรให้แก่ผูพ้ นัน เมื่อได้ชนะพนันตามจานวนที่ได้ตก
ลงกันไว้ แต่การประกันภัยเป็ นการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ไม่มีส่วน
ที่เป็ นกาไรแต่อย่างใด
2. การพนันจะจ่ายเงินให้กบั ผูใ้ ดก็ได้ที่เข้าเล่นการพนันนั้น แต่การประกันภัยเป็ น
การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในขณะเกิ ดภัยเท่านั้น ถ้าในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัย
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ไม่มีส่วนได้เสี ยในภัยที่เกิ ด แม้จะเป็ นคู่สัญญาประกันภัยที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เพราะเขาไม่ได้รับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น
3. การพนันไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าฝ่ ายใดจะเป็ นฝ่ ายชนะหรื อฝ่ ายแพ้
แต่การประกันภัยเมื่อผูเ้ อาประกันภัยได้ชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ย่อมเป็ นที่ทราบแน่ชดั ว่าเมื่อ
เกิดวินาศภัยแล้วผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายจากผูร้ ับประกันภัย
4. หลักการรับช่ วงสิ ทธิ์ (Principle of Subrogation) หลักการรับช่ วงสิ ทธิ์ ได้ถูกบัญญัติข้ ึ น
เพื่อให้มีความสัมพันธ์กบั หลักการชดใช่ค่าสิ นไหมทดแทนตามความเป็ นจริ ง เพื่อให้บุคคลภายนอก
ซึ่งเป็ นผูก้ ่อให้เกิดภัยนั้นต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายที่ตนได้กระทาขึ้นตามกฎหมาย และเพื่อให้
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ที่ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนไปตามค่าเสี ยหายที่แท้จริ งแล้ว ไม่มี
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจานวนนั้นจากบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อความเสี ยหายได้อีกเพราะสิ ทธิ
ดังกล่าวผูร้ ับประกันภัยได้รับช่วงไปแล้วตามกฎหมาย ผูเ้ อาประกันภัยจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจานวน
เดียวกันทั้งจากผูก้ ่อภัยและผูร้ ับประกันภัยไม่ได้ และไม่วา่ กรณี ใดผูร้ ับประกันภัยจะรับช่วงสิ ทธิ์ เกิน
กว่าจานวนที่ตนจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนไปไม่ได้
5. หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) หลักเกณฑ์น้ ี เป็ นสิ่ งสนับสนุ นหลักการชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนตามความเป็ นจริ ง มี ความมุ่งหมายให้ผูร้ ั บประกันในวัตถุ ที่เอาประกันภัยอัน
เดี ยวกัน ความเสี่ ยงภัยอันเดี ยวกัน และส่ วนได้ส่วนเสี ยอันเดี ยวกัน ต้องรั บผิดในส่ วนของความ
เสี ยหายที่ผรู ้ ับประกันภัยแต่ละคนมีอยูต่ ามสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับเป็ นอัตราส่ วนกับจานวนเงิน
ที่ตนได้รับประกันภัยไว้ฉะนั้น แม้ผเู ้ อาประกันภัยจะมีกรมธรรม์หลายฉบับ เมื่อมีการจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนผูเ้ อาประกันภัยก็ยงั คงได้รับค่าสิ นไหมทดแทนรวมกันแล้วเท่ากับความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ น
จริ งเท่านั้น
6. หลั ก สาเหตุ ใ กล้ ชิ ด (Principle of Proximate Cause) เป็ นหลั ก ซึ่ งก าหนดให้ ผู ้ รั บ
ประกันภัยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่ องจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใกล้ชิดกับภัยที่ทา
ประกันภัยไว้ สาเหตุใกล้ชิด คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่ องโดยไม่ขาดตอน (Unbroken chain of
events) และเป็ นผลโดยตรงจากภัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย สาระสาคัญของหลักสาเหตุ
ใกล้ชิด ซึ่งผูร้ ับประกันภัยจะต้องชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนมีดงั นี้
1. ต้องมีภยั ที่รับประกันภัยไว้เกิดขึ้นจริ ง
2. ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันภัยเป็ นผลโดยตรงจากภัยที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัย
3. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต่อเนื่ องกันโดยไม่ขาดตอน
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4. ในกรณี ที่มีภยั หลายชนิ ดเกิ ดขึ้ นไม่พ ร้ อมกัน ภัยชนิ ดแรก ไม่ว่าจะก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายมากหรื อน้อยจะต้องเป็ นสาเหตุใกล้ชิด แม้วา่ ภัยที่มาทีหลังจะทาให้เกิดความเสี ยหาย
กับผูเ้ อาประกันภัยมากกว่าก็ตาม
ประเภทของการประกันชีวติ
1. การประกันชี วิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) มีวตั ถุประสงค์เพื่อคุ ม้ ครอง
การเสี ยรายได้ที่เกิดจากที่ผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตไป หรื อเป็ นการออมทรัพย์สาหรับผูเ้ อาประกันตาม
ระยะเวลาที่ตอ้ งการ มีลกั ษณะเป็ นการประกันชี วิตรายบุคคล โดยที่แต่ละกรมธรรม์มีจานวนเงินเอา
ประกันชี วิตสู งพอสมควร และมี การจ่ายเบี้ ยประกันเป็ นรายปี รายครึ่ งปี รายสามเดื อน หรื อราย
เดือน ขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ อาประกัน
2. การประกันชี วิตแบบอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) เป็ นการประกันชี วิตเพื่อ
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อครอบครัวชนชั้นกรรมกรซึ่ งมี
รายได้ต่า ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันแบบสามัญได้ จานวนเงินเอาประกันแต่ละรายมีจานวนไม่สูง
มากนัก แต่ลกั ษณะของความคุม้ ครองเป็ นเช่นเดียวกับการประกันแบบสามัญ ในการจ่ายเบี้ยประกัน
ผูเ้ อาประกันสามารถเลือกจ่ายเป็ นรายสัปดาห์หรื อรายเดื อนก็ได้ การประกันชี วิตแบบนี้ มกั จะไม่มี
การตรวจสุ ขภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจากอัตราค่าเบี้ยประกันค่อนข้างต่า อาจทาให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันไม่คุม้
กับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปเพื่อการนี้
3. การประกันชี วิตกลุ่ มหรื อการประกันชี วิตหมู่ (Group Life Insurance) เป็ นการประกัน
ชีวิตของบุคคลหลายๆ บุคคลภายใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตฉบับเดียว ส่ วนมากจะเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั หรื อโรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขที่จะจ่ายให้กบั ผูร้ ับประโยชน์ตามจานวนเงิน
เอาประกันที่ได้ระบุไว้ โดยนายจ้างเป็ นผูจ้ ่ายเบี้ยประกันชีวิตหรื อนายจ้างและลูกจ้างร่ วมกันจ่ายเบี้ย
ประกันชี วิต ผูร้ ั บ ประโยชน์ จะต้องเป็ นคนที่ ผูเ้ อาประกันระบุ ไว้ใ นกรมธรรม์ แต่ จะต้องไม่ ใ ช่
นายจ้าง จุดมุ่งหมายของการทาประกันชี วิตแบบนี้ ก็เพื่อคุม้ ครอง ลูกจ้างในองค์กรที่ได้รับบาดเจ็บ
ทุพพลภาพหรื อสู ญเสี ยชี วิตลง ไม่วา่ จะเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อไม่ก็ตาม การประกัน
แบบนี้โดยทัว่ ไปไม่มีการตรวจสุ ขภาพ
ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวติ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1. ชนิ ดมีเงินปั นผล (Participating Policy) เป็ นการเอาประกันชี วิตที่มีลกั ษณะเหมื อนกับ
การถื อหุ ้นของบริ ษทั ประกันชี วิต อัตราเบี้ ยประกันสู งกว่าแบบไม่มีเงิ นปั นผล เพราะมีการบวก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและกาไรของบริ ษทั หรื อส่ วนบวกเพิ่ม (Loading) ในเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
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(Net Premium) แต่การประกันชี วิตแบบนี้ ผูเ้ อาประกันจะมีส่วนร่ วมในการลงทุนด้านค่าใช้จ่าย เมื่อ
บริ ษทั บริ หารงานมีกาไรจะได้รับเงินปั นผล ซึ่ งเกิดจากผลกาไรของบริ ษทั ซึ่ งมีเงื่อนไขว่าจะได้รับ
เมื่อทาประกันชีวติ ถึงสิ้ นปี ที่ 2 หรื อ สิ้ นปี ที่ 3 แล้วแต่รูปแบบของกรมธรรม์ โดยผูเ้ อาประกันชีวติ จะ
ขอรับได้ 3 วิธี คือ ขอรับเป็ นเงินสด ใช้ลดเบี้ยประกันชี วิต หรื อฝากสะสมไว้กบั บริ ษทั โดยได้รับ
ดอกเบี้ยก็ได้
2. ชนิ ดไม่มีเงินปั นผล (Non - Participating Policy) เป็ นการเอาประกันชี วิตทัว่ ๆ ไป อัตรา
เบี้ยประกันต่ากว่าแบบมีเงินปั นผล เพราะผูเ้ อาประกันไม่ได้รับส่ วนแบ่งจากผลกาไรของบริ ษทั
2.2 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการตัดสิ นใจ
ชัยพร วิชชาวุธ (2525: 340-345) ได้แบ่งทฤษฎีซ่ ึ งอธิ บายวิธีการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ออก
ตามรู ปแบบของกระบวนการได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1. ทฤษฎีบรรทัดฐานหรื อปทัสถาน (Normative
of Prescriptive Theory) ทฤษฎี น้ ี เสนอกระบวนการตัดสิ นใจที่ ม นุ ษย์ยึดถื อเป็ นหลักปฏิ บตั ิ เพื่ อ
บรรลุ จดมุ่งหมายที่ต้องการ โดยการกาหนดเป็ นรู ปแบบที่ ค่อนข้างแน่ นอน เพื่อก่ อให้เกิ ดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1.1 กลุ่มทฤษฎีการตัดสิ นใจตามหลักเหตุผล (Rational Comprehensive Decision Making)
1.2 กลุ่มทฤษฎีส่วนเพิม่ หรื อการปรับส่ วน (Incrementalism)
1.3 กลุ่มทฤษฎีแบบผสม
ซึ่ งรู ปแบบของทฤษฎีท้ งั 3 กลุ่มนี้ ถูกนาไปใช้อย่างมากในกระบวนการพิจารณาคัดเลื อก
ข้อเสนอเพื่อนามาปฏิบตั ิเป็ นนโยบายสาธารณะ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มทฤษฎีดงั นี้
1.1 กลุ่ ม ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจตามหลัก เหตุ ผ ล เป็ นกลุ่ ม ที่ ต้ ัง อยู่บ นฐานคติ ส อง
ประการ คือ ประการแรก ในการกาหนดนโยบายสามารถจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของเป้ าหมายได้
ตลอดจนเรี ยงลาดับความต้องการและคุ ณค่าต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องได้ ประการที่สองสามารถ พิจารณา
ทางเลื อกต่างๆ ได้ทุกทางเลือก พร้ อมทั้งคานวณถึงผลดี ผลเสี ยของแต่ละทางเลือกได้ ทั้งนี้ เพื่อทา
การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จต่อไป
1.2 กลุ่มทฤษฎี ส่วนเพิ่มหรื อการปรับส่ วน เป็ นกลุ่มที่ปฏิ เสธฐานคติพ้ืนฐานของ
กลุ่มทฤษฎี การตัดสิ นใจตามหลักเหตุผลอย่างสิ้ นเชิ ง โดยกล่าวว่าในทางปฏิบตั ิแล้วเป็ นไปไม่ได้
จากข้อจากัดทางด้านเวลา ความรู ้ งบประมาณ รวมทั้งทรัพยากรและข้อมูลต่างๆ อีกด้วย นอกจาก
เหตุผลดังกล่าวแล้ว การที่ผทู ้ าการตัดสิ นใจเลือกที่จะทาการตัดสิ นใจตามกลุ่มทฤษฎี เพราะความไม่
แน่นอนของผลที่จะเกิดขึ้น จากแนวทางใหม่แตกต่างไปจากเดิมเท่านั้น ดังเช่นที่ Simon (อ้างถึงใน
นัย วัฒน์ , 2533) กล่ า วไว้ใ นเรื่ องการตัดสิ นใจว่า คนเรานั้นในการจะเลื อกทางเลื อก เมื่ อเขาพบ
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ทางเลื อกซึ่ งเป็ นที่ พอใจจนเห็ นว่าใช้การได้แล้ว ซึ่ งนั่นก็เป็ นทางเลื อกซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับ
ของเดิม เว้นเสี ยแต่วา่ ทางเลือกเหล่านั้นจะไม่เป็ นที่พอใจ จึงจะหันไปพิจารณาทางเลื อกที่แตกต่าง
ไปจากเดิมอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือ
1.3 กลุ่มทฤษฎีแบบผสม เป็ นกลุ่มทฤษฎีที่พยายามนาเอาส่ วนดีของทั้งสองกลุ่มมา
ผสมผสานกัน โดยเสนอว่ า ให้ ผู ้ท าการตัด สิ น ใจท าการพิ จ ารณาทางเลื อ กต่ า งๆ อย่ า งคร่ า วๆ
โดยทัว่ ไปและเมื่อให้ความสนใจทางเลือกใดเป็ นพิเศษ ก็ให้นาทางเลือกนั้นมาพิจารณาอย่างถี่ถว้ น
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งวิธีน้ ียงั เป็ นที่ถกเถียงในวงวิชาการอยูว่ า่ มีความเป็ นไปได้หรื อไม่เพียงใด
2. ทฤษฎี พ รรณนา (Descriptive Theory) ทฤษฎี น้ ี มุ่ ง อธิ บายกระบวนการตัดสิ นใจของ
มนุ ษย์ที่เกิ ดขึ้นในมนุ ษย์ทว่ั ไปซึ่ งทาการตัดสิ นใจโดยใช้ความรู ้ สึกนึ กคิด โดยมีความเป็ นรู ปแบบ
และความถู กต้องแน่ นอนน้อยกว่าแบบแรก สาหรับการตัดสิ นใจของผู บ้ ริ หารนั้นค่ อนข้างที่ จะ
เป็ นไปตามแนวทางของทฤษฎีพรรณนา มากกว่า เนื่องจากการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารนั้นย่อมขึ้นกับ
ปั จจัยหลายประการ ทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับส่ วนบุคคลและเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
กระบวนการตัดสิ นใจ
วุฒิชยั จานง (2533: 4-7) ได้เสนอขั้นตอนหรื อกระบวนการตัดสิ นใจ 6 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. การแยกแยะตัวปั ญหา (Problem Identification) ถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ซึ่ งจะต้องจับประเด็นปั ญหาให้ถูกต้อง ค้นหาปั ญหาที่แท้จริ งให้พบและถื อว่า การค้นหา
จนรู ้ ปัญหาที่แท้จริ ง เสมือนการแก้ปัญหาเสร็ จแล้วครึ่ งหนึ่ งทีเดียว แล้วแยกแยะปั ญหา นั้นๆ ให้
ละเอียดทุกแง่ทุกมุม หรื อวิเคราะห์ปัญหาให้ละเอียด
2. การหาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Information Search) ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมู ลข่าวสาร ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับปั ญหาเพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาซึ่ ง อาจพบ ทั้งเหตุ
โดยตรงและโดยอ้อม ข่าวสารที่ได้รับจะต้องเกี่ยวข้องกับสาเหตุของปั ญหามากที่สุด จาเป็ นต่อการ
แก้ปัญหา ตลอดจนมีปริ มาณมากพอจะช่วยในการตัดสิ นใจได้แน่นอนขึ้น
3. การประเมินค่าของข่าวสาร (Evaluation of Information) ได้แก่ ขั้นตอนในการคัดเลือก
จัดระบบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ หรื อข้อเท็จจริ งใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา หรื อไม่ช่วยให้เกิ ดการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึ นควรตัดทิ้งไป คงไว้แต่ข่าวสาร
ความรู ้ที่ตอ้ งการเท่านั้น
4. การก าหนดทางเลื อ ก (Listing of Alternatives) ถื อ เป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ มากที่ สุ ด ใน
กระบวนการตัดสิ นใจพอๆ กับขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนนี้จะสมบูรณ์หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ข่าวสารความรู ้
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ตลอดจนข้อเท็จจริ งที่ ได้ป ระมวลมาจากขั้นตอนที่ สาม ทางเลื อกต้องมีหลายๆ ระดับ และควร
จัดลาดับความสาคัญเพื่อสะดวกในการเลือกไว้ดว้ ย
5. การตัด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บ ัติ (Selection of Alternatives) เป็ นขั้น ตอนในการ
ตัดสิ นใจอย่างแท้จริ ง โดยเลือกแนวทางตามขั้นตอนที่สี่ที่ได้ประเมินไว้แล้วว่าเหมาะสมที่สุด
6. ปฏิบตั ิการตามการตัดสิ นใจ (Implementation of Decision) ได้แก่ ขั้นตอนที่ปฏิ บตั ิตาม
ทางเลือกในขั้นที่หา้ เมื่อผลของการตัดสิ นใจอันหมายถึง การปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาปรากฏออกมา
เช่ นไร ต้องมี ก ารประเมิ นผลอี ก ครั้ ง เพื่ อจะสรุ ป ให้ไ ด้ว่า การตัดสิ นใจนั้นเหมาะสมกับ ปั ญ หา
เพียงใด
ธงชัย สันติ วงษ์ (2535 อ้างถึ งใน จารุ วรรณ, 2540: 30) กล่ า วว่า กระบวนการตัดสิ น ใจ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การพิ จารณาถึ ง ตัวปั ญ หา คื อการค้นหาและก าหนดตัวปั ญ หาที่ แท้จ ริ ง ควรก าหนด
ขอบเขตของปั ญ หา เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ว้า งเกิ น ไปหรื อ แคบเกิ น ไป การที่ จ ะทราบถึ ง ปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง
จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นจริ ง
2. การพิจารณาทางเลื อก คื อ ขั้นตอนที่ ผูต้ ดั สิ นใจรวบรวมข้อเท็จจริ ง ศักยภาพของการ
ยอมรับทางเลือกแต่ละทางเลือก หรื อทิศทางหลายๆ ทิศทางที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยง่าย ผู ้
ตัดสิ นใจต้องมีความสามารถในการนึ กคิด และการริ เริ่ มหาวิธีการแก้ไขปั ญหาซึ่ งปกติแล้ว ปั ญหา
ใดๆ อาจมีวิธีการแก้ไขหลายๆ วิธีด้วยกัน ผูต้ ดั สิ นใจจึ งไม่ควรด่วนตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดย มิได้
พิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆ
3. การประเมินผลทางเลือก คือ ขั้นตอนที่คิดค้นทางเลือก การกาหนดกฎเกณฑ์ประเมิน ใน
เรื่ องของความเป็ นไปได้ ค่าใช้จ่าย ความเที่ ยงตรง ความเสี่ ยง และความไม่แน่ นอนของผลที่จะ
เกิ ด ขึ้ น เป็ นอย่า งไรในแต่ ล ะทางเลื อ ก ตลอดจนความยากง่ า ยในการปฏิ บ ัติ ง าน การค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
4. การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่นาไปใช้แก้ปัญหา คือ ขั้นตอนที่คิดค้นทางเลือกประเมิน
ในเรื่ องของความเป็ นไปได้ ค่าใช้จ่าย ความเที่ยงตรง ความเสี่ ยง และความไม่แน่นอน เป็ นการคาด
ถึ งผลที่จะเกิ ดขึ้นในแต่ละทางเลื อก หลักในการเลื อกคือ เลื อกทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เสี ยหายน้อยที่สุด
โดยสรุ ปจึงอาจกล่าวได้วา่ กระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องประกอบได้
ด้วย ขั้นตอนต่างๆ คือ การกาหนดปั ญหา การออกแบบทางแก้ปัญหา การเลื อกทางแก้ปัญหา ไป
จนถึ ง ขั้นตอนในการนาทางเลื อกนั้นไปปฏิ บตั ิ จริ ง ซึ่ ง กระบวนการในการตัดสิ นใจนี้ ส ามารถ
เกิดขึ้นได้ หลายๆ ครั้ง เพื่อปรับให้เข้ากับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
ความหมายของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC) โบวี่ และคณะ
(ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก โบวี่ และคณะ,1995,p.5) ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด
แบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริ ษทั หนึ่ งสามารถ
ผสมผสานการสื่ อสารการตลาดหลายเครื่ องมือเพื่อส่ งข่าวสาร เกี่ ยวกับองค์กรและผลิ ตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน โดยมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค้า เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29)
ให้ ค วามหมายของการสื่ อ สารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่ า หมายถึ ง
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาด ที่ ต้องใช้ก ารจู ง ใจหลายรู ป แบบกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายอย่า งต่ อเนื่ อง เป้ า หมาย IMC คื อ การที่ มุ่ ง สร้ า ง พฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ า หมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand Contracts)
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายได้รู้จกั สิ นค้าที่จะนาไปสู่ ความรู ้ ความคุน้ เคย และความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้า
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง ซึ่ ง IMC เป็ นวิธี ก ารพื้ นฐานในการส ารวจกระบวนการติ ด ต่ อสื่ อสารกับ ผู ้รั บ
ข่าวสารที่เป็ นหมาย
แนวความคิดของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC)
การสื่ อสารด้วยวิธี “การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็ นกลยุทธ์ วิธีการสื่ อสารแนวใหม่ที่
หลายภาคธุ รกิจนิ ยมนามาใช้กนั อย่างกว้างขวางเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด โดย
จุดมุ่งหมายสู งสุ ด คือ เพื่อสร้ างภาพพจน์โดยรวมของสิ นค้า บริ การ และองค์กร ซึ่ งสามารถสร้าง
ภาพพจน์เชิ งบวกให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคได้ก็จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยสนับสนุ นงานด้าน
การตลาด การขาย และเป็ นที่ ม าของยอดขายซึ่ งส่ ง ผลถึ ง การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง
ความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
เครื่ องมื อของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการจะใช้ทุกรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสารที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้นหรื อ
เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ
การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถส่ งนาข่าวสารไปสู่
ผูร้ ับสารได้อย่างทัว่ ถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็ วผ่านสื่ อมวลชน อันได้แก่ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
วิทยุ นิตยสาร และสื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์
การประชาสัม พันธ์ (Public Relation) การติ ดต่ อสื่ อสารขององค์ก ารกับ กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อความสาเร็ จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็ นผูข้ ายปั จจัยการผลิ ต ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อลู กค้า โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อสร้ างทัศนคติ ความเชื่ อ และภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์การหรื อผลิ ตภัณฑ์ ตลอดจน
เป็ นการให้ความรู ้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
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การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นเครื่ องมื อระยะสั้น เพื่อกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อ
หรื อขายผลิ ตภัณฑ์ หรื อเป็ นสิ่ งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุน้ หน่ วยงานขาย, ผูจ้ ดั จาหน่ าย หรื อ
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย โดยมี จุดมุ่ง หมาย เพื่อให้เกิ ดการขายในทันทีท นั ใด (Belch & Belch, 2001,
p.11) หรื อเป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความ ต้องการซึ่ งที่ใช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงานขาย (Etzel, walker & Stanton, 15 2001, p.11) ซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ ทาให้เกิดการ
ทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคน สุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นๆ ในช่องทางการจัดจาหน่าย
การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึ ง รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารจากผูส้ ่ ง
สารไปยังผูร้ ั บข่าวสารโดยตรง อาจเรี ยกว่าเป็ นการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างบุ คคล ผูส้ ่ งข่าวสารจะ
สามารถรับรู ้และประเมินผลจาก ผูร้ ับข่าวสารได้ทนั ที การขายโดยพนักงานขายถือเป็ นสื่ อที่สาคัญ
มาก (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
การใช้เครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Internet) เป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เครื อข่ายหนึ่ ง ซึ่ งติดต่อเชื่ องโยงกันเป็ นเครื อข่ายใหญ่ และสามารถส่ งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่าง
กว้างขวาง
การตลาดแบบไวรั ล (Viral Marketing) หรื อปากต่อปาก การตลาดแบบไวรัล คือ เทคนิ ค
ทางการตลาดอย่างหนึ่ ง ที่ใช้ Social Network ที่มีอยู่ก่อนแล้วมาเสริ มสร้ างให้เกิ ดการพบเห็ นตรา
สิ นค้า (Brand Awareness) หรื อทาเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจาย
ข่าวสารในแบบ Viral Marketing จะเป็ นลักษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก เพียงแต่วา่ ในยุค
นี้สื่ออินเทอร์ เน็ตเอื้อให้การตลาดแบบไวรัล กระจายตัวได้เร็ วกว่าแต่ก่อนมาก Viral Marketing นั้น
มี พ ลัง มี น้ า หนัก ในการสร้ า งความเชื่ อถื อ มากกว่า โฆษณาแบบอื่ นๆ เพราะว่า มี ก ารยืนยันโดย
เพื่อนๆ ของผูร้ ับเอง เพราะมักจะเป็ นการส่ งต่อหรื อบอกต่อโดยใช้อีเมล์ การไป Post ไว้ใน Blog
หรื อ Social Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็ค่อนข้างจะยินยอมที่จะดู อ่าน หรื อฟั งข้อความ
หรื อข่าวสารนั้นนัน่ เอง Viral Marketing ไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ช่องทางทางอินเทอร์ เน็ตเท่านั้น ยัง
สามารถเผยแพร่ กระจายไปตามสื่ อ Traditional Media เช่น ทีวี วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ได้เช่นกัน
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึ ง การติ ดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ไปยังลู ก ค้า
กลุ่ มเป้ าหมายโดยตรงเพื่ อให้ได้รับการตอบสนองหรื อการซื้ อสิ นค้า การตลาดทางตรงไม่ ไ ด้มี
เพียงแต่การส่ งจดหมายทางตรงหรื อส่ งแคตตาล็อกสัง่ สิ นค้าทางไปรษณี ย ์ แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานข้อมูล การขายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การโฆษณาที่ตอบสนอง
โดยตรงผ่านจดหมายทางตรง อินเตอร์ เน็ต และสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ อโทรทัศน์อื่นๆ บางบริ ษทั ไม่ได้
ใช้ช่องทางการตลาดอื่นๆ นอกจากใช้ช่องทางการขายอิสระในการขายสิ นค้าโดยตรงไปยังลูกค้า
(Kotler, 2002,P. 631)
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การตลาดโดยการจัดการจัดกิ จกรรมพิ เศษ (Event marketing) เช่ น การประกวด , การ
แข่งขัน, การฉลอง, การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยม มากในปั จจุบนั เพราะเป็ นการสื่ อสาร
การตลาดที่สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมได้ และสามารถวัดผลได้ดว้ ยจานวนของผูท้ ี่
เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมและสนใจติ ดตามกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) การใช้
ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (Merchandising) เป็ นการจัดท าวัส ดุ ส่ิ ง ของขึ้ นมา ซึ่ ง วัส ดุ สิ่ ง ของเหล่ า นั้น มี
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าอยู่ ด้วยอาจจะเป็ นโลโก้ ตราสิ นค้า คาขวัญ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ จะเป็ นเสมือน
สื่ อเคลื่อนที่ (Moving - Media) ซึ่ งก่อให้เกิ ดการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand Contact) ได้เป็ นอย่างดี
(เสรี วงษ์มณฑา, 2547)
เหตุผลที่ทาให้นกั การตลาดให้ความสาคัญกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการถูกนาไปใช้ในการกาหนกลยุทธ์และแผนการสื่ อสารทางการ
ตลาดของบริ ษ ทั ต่ า งๆ ทั้ง ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ ก ทั้ง ที่ มี ลูก ค้าเป้ า หมายเป็ นลู กค้า ทัว่ ไป หรื อ
หน่ วยงานองค์การต่างๆ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ เริ่ มต้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 หรื อประมาณช่ วงปี
พ.ศ.2533-2543 โดยมีเหตุผลที่สาคัญหลายประการที่ ทาให้บ ริ ษ ทั ต่ างๆ ประยุกต์ใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการดังนี้
1. บริ ษ ัท เหล่ า นี้ เข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการประสมประสาน
กล ยุทธ์การติดต่อสื่ อสารหลายวิธีเข้าด้วยกันมากกว่าที่จะใช้เพียงกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ งด้วยการ
ประสานกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเข้าด้วยกัน บริ ษทั สามารถหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการประสมประสานกันของเครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดสู งที่สุด
2. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิ จท าให้นัก การตลาดต้อ ง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลง จึงทาให้มีการประยุกต์ใช้การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร รู ปแบบ
การดารงชีวติ การใช้สื่อและรู ปแบบการซื้ อหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
ทัศนะการวางแผน การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการถือเกณฑ์แนวความคิด 5
ประการ คือ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, หน้า 28-29.)
1. การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะใช้การติดต่อสื่ อสารหลายรู ปแบบกับ
ลู ก ค้า ซึ่ ง อยู่ภายใต้แผนเดี ย วกัน และจุ ดมุ่ ง หมายเดี ย วกัน การติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ ตระหนักว่าบุคคลสะสมข้อมูลตลอดเวลาและข้อมูลที่สะสมจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ดังนั้นจึงควรมีการป้ อนข้อมูลให้กบั ลูกค้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การโฆษณา
1.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย
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1.3 การส่ งเสริ มการขาย
1.4 การประชาสัมพันธ์
1.5 การตลาดทางตรง
1.6 การตลาดแบบปากต่อปาก
1.7 เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารอื่น ๆ
2. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ จะเริ่ ม ต้น ที่ ลู ก ค้า ไม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
จุดเริ่ มต้นในการติ ดต่อสื่ อสารของผลิ ตภัณฑ์คือการค้นหาวิธีการที่ จะติดต่อสื่ อสารถึ งประโยชน์
เกี่ ยวกับลู กค้ากลุ่มเป้ าหมายโดยเริ่ มต้นที่ความรู ้ สึกนึ กคิดของลู กค้า ค้นหาสิ่ งที่มีคุณค่าในสายตา
ลู กค้าแล้วย้อนกลับไปศึกษาคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ จากนั้นจึงระบุโครงสร้ างของข่าวสารซึ่ ง ผู ้
ติดต่อกับผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมาย
3. การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พยายามค้นหาการติดต่อสื่ อสารทั้งที่ใช้
คนและที่ใช้สื่อ จากจุดเริ่ มต้นที่วา่ ลู กค้าทุกคนที่ความเป็ นเอกลักษณ์ ดังนั้นจึงต้องตอบสนองโดย
การ
3.1 ผูใ้ ช้ที่ภกั ดีต่อตราสิ นค้า (Loyal and User)
3.2 ผูใ้ ช้สินค้าของคู่แข่งขัน (Competitive User)
3.3 ผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนตราสิ นค้า (Swing User)
ส่ วนสาคัญของการติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาดแบบบู รณาการอี กประการหนึ่ ง คือ การ
พิจารณาว่าลูกค้ามีความคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้าในผลิตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งเป็ นเครื อข่ายตราสิ นค้า
(Brand Network) และค้นหาวิธีการที่จะติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับตราเหล่านี้ซ่ ึ งเป็ นการติดต่อสื่ อสารกับ
ตราสิ นค้า (Brand Contacts) ด้วยข้อมูลนี้ จะเริ่ มต้นโดยการกาหนดวัตถุประสงค์สาหรับแต่ละชนิ ด
ของผูใ้ ช้ แล้วจึงใช้เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารที่เหมาะสมที่สุด
4. การติดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะสร้ างการติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง
กับ ลู ก ค้า การติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาดแบบบู รณาการจะมุ่ ง สร้ า งให้ เกิ ดการตอบสนองด้า น
พฤติกรรมลูกค้า รับฟังความคิดเห็นและความต้องการลูกค้า
5. การสื่ อ สารการตลาด และเครื่ อ งมื อ การตลาด (4P’s) ให้ ส อดคล้อ งกัน ภายใต้แ ผน
เดียวกัน และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันโดยใช้เครื่ องมือร่ วมกัน ดังนี้
5.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
5.2 ราคา (Price)
5.3 การจัดจาหน่าย (Distribution)
5.4 Marketing communication
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ มิตรา เวียงสงค์ (2547) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของลู กค้า
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า เหตุผลที่ประชาชนตัดสิ นใจ
ทาประกันชี วิติกบั บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ประกันชี วิต จากัด ขึ้นอยู่กบั ด้านภาพลักษณ์ ของบริ ษทั
เบี้ยประกัน การจ่ายสิ นไหมทดแทน และการให้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ความแตกต่าง
สถานภาพของลูกค้าเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของลูกค้า บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่าประกันชีวติ จากัด ที่
มีเพศและอายุไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ที่
ประกอบอาชี พ แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ที่ มี รายได้แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ค่าความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนทางบวกในระดับน้อย
ธนียา สอนวิจารณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นในซื้ อประกันชี วิตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงราย ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงอายุต่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน โดยมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยต่า กว่า 5 ปี มี
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว
ต่ากว่า 3 คน ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชี วิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชี ยงราย พบว่า บุคลากรให้ความสาคัญกับปั จจัยทุกด้านในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ เงื่ อนไขในการทาประกันชี วิตชัดเจน ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ มี
บริ การรับทาประกันชี วิตทุกประเภท ด้านราคา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือดอกเบี้ ยที่
ตอบแทน ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ สามารถชาระเงินโดยใช้บตั รเครดิ ต ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด คือ มีตวั แทนขายประกันชี วิตโดยตรงและสะดวกต่อ
การเดินทางมาติดต่อ ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั และตัวแทนจาหน่ ายราย
ย่อยอยูใ่ นแหล่งชุมชน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดคือ มีพนักงาน
คอยให้คาแนะนาต่างๆ แก่ลูกค้า ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือการให้ของที่ระลึกหรื อของชาร่ วย
เมื่อซื้ อประกัน ด้านบุคลากร ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดคือ มีมนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลู กค้า
ส่ วนปั จจัย ที่ มี ผลน้ อยที่ สุ ด คื อ ตัวแทนขายประกัน ชี วิ ต มี ก ารปฏิ บ ัติง านในต าแหน่ งที่ สู ง ด้า น
กระบวนการในการใหบริ การ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจสู งสุ ด คื อ ความรวดเร็ วในการรั บ
สิ นไหมทดแทน ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ บริ การส่ งกรมธรรม์ประกันชี วิตทางไปรษณี ย ์ และ
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ด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดคือ การแจ้งเตือนในการชาระค่างวดเบี้ ย
ประกันและการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัย ส่ วนปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุดคือ การตกแต่งสานักงานที่
ทัน สมัย การเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงรายในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความ
แตกต่างกัน การจาแนกตามอายุพบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกัน
ชีวิตด้านกระบวนการในการให้บริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่ วนด้าน
อื่นๆ มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามรายได้พบว่า บุคลากรที่มีรายได้แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชีวิตด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร
และด้านกระบวนการในการให้บริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่ วนด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน
เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2554) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจทาประกันชีวติ 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 และค่าถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS*
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพรมรส
การมีบุตร มีความแตกต่างในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ 2. สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ-สังคม ได้แก่ ระดับรายได้ อาชี พ ตาแหน่ งมี ความแตกต่างกันในการตัดสิ นใจท า
ประกัน ชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 3. การเปิ ดรั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การท าประกัน ชี วิ ต มี
ความสั ม พันธ์ เชิ ง บวกในระดับ ต่ า กับ การตัดสิ นใจท าประกันชี วิต อย่า 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 ปัจจัยทางด้านอื่ น ๆ ที่ มี
อิทธิ พลต่อความแตกต่างในการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่น อายุ ระดับตาแหน่ ง
หน้าที่ ระดับการศึกษา และอาชีพ
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อิศราภรณ์ วีระคงสุ วรรณ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั รู ปแบบการทาประกัน
ชี วิตของผูถ้ ื อกรมธรรม์ บริ ษ ทั อลิ อนั ซ์ อยุธ ยา ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบที่ผูถ้ ื อกรมธรรม์ส่วนใหญ่เลื อก คือ รู ปแบบสะสมทรัพย์รองลง มาเป็ นรู ปแบบตลอดชี พ
ปั จจัยสิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการทาประกันชี วิต โดยภาพรวมมีความสาคัญในระดับสู ง
และปั จจัยส่ วนบุ คคลและปั จจัยสิ่ งกระตุ น้ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมี ความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบการทา
ประกันชีวติ ของผูถ้ ือกรมธรรม์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศิริลกั ษณ์ แซ่ โค้ว (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 วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.8 รองลงมา คือ ปริ ญญาโท คิด เป็ นร้อยละ
28.0 มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
32.5 ส่ วนใหญ่ทางานในองค์กรประเภทบริ ษทั จากัด มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 รองลงมาคื อ
บริ ษทั จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 46.3 รองลงมาคือ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 ส่ วนระดับ
ทัศนคติต่อการทาประกันชี วิตของพนักงานบริ ษทั เอกชน พบว่า มีระดับทัศนคติโดยรวมด้านบวก
คื อ เห็ นด้วยกับ ปั จจัย ด้า นความจาเป็ นของการท าประกัน ชี วิต ด้า นตัวแทนประกันและบริ ษ ัท
ประกันชี วิต และด้านความเชื่ อมัน่ ต่อสัญญากรมธรรม์ ในส่ วนระดับความสาคัญในปั จจัยที่ส่งผล
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 ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และระดับของทัศนคติ เกี่ ยวกับการทาประกันชี วิต ส่ งผลต่อระดับความสาคัญ
เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจท าประกันชี วิตของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วติ ด้านเบี้ยประกันและเงื่อนไขการชาระเงิน และ
ด้านผลประโยชน์และความคุม้ ครอง ในแต่ละด้านแตกต่างกัน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ธุ รกิ จประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
โดยทาการสุ่ มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร
โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G. cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ
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P = 0.50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (0.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (0.50) (0.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนตัวอย่างในการเก็บเป็ น
จานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้การเก็บของมูลสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
1) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากหนังสื อ วิธีการวิจยั แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ ย วกับปั จจัยส่ วนบุ คคล การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน และการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ
3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา
4) ร่ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
5) ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
3.2.2 ลักษณะของเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เรื่ อง
“การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยให้ผตู ้ อบทาเครื่ องหมายถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชีวติ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการโฆษณา
2. ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
3. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
4. ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
5. ด้านการตลาดทางตรง
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของเคิร์ท (Likert’s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้
5

หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิง่

4

หมายถึง

เห็นด้วย

3

หมายถึง

ไม่แน่ใจ

2

หมายถึง

ไม่เห็นด้วย

1

หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย
2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นไม่แน่ใจ
3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็น เห็นด้วย
4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ การตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ได้แ ก่ รู ปแบบกรมธรรม์
ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยให้ผูต้ อบทา
เครื่ องหมายถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนออาจารย์ที่ ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถู ก ต้อ งของ
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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2.) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อ หา และภาษาที่ ใ ช้ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ เพื่ อ หาค่ า IOC (Index of item-Objective
Congruence) และนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้ง ก่อน
นาไปทดลอง
3.) น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน แล้วนาผลที่ ได้ไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่ วนที่ เป็ น
มาตรวัดเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนที่ 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ซึ่ งผล
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าได้เท่ากับ 0.932
ตารางที่ 3.1 หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)
Case Processing Summary
N
Cased

%

Valid

30

100.0

Excluded*

0

0

Total

30

100.0

Reliability Staristics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.930
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โดยค่าความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความเห็นชอบและทาการจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็ นภาษาไทยจานวน 400 ชุ ด หลังจากนั้นก็ได้ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครจนครบจานวน
400 คน
3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วัน
4. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้ครบ 400 ชุด
5. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
6. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบู รณ์ และความถู กต้อง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนามาคัดเลื อกฉบับ ที่ ส มบู รณ์ และถู ก ต้อง เพื่ อนาข้อมู ล มาประมวลผลและ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนาใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) การหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครวิเคราะห์โดยหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
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1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความความคิดเห็นของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิต ใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
1.3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลส าเร็ จในการตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541 หน้า 40)
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย

X

 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

n

- ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540 หน้า
53)
n x 2 

S

เมื่อ

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่าง
ของตัวแปรเพศที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร , สถิติ
F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน รวมถึงการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จ
ประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกันที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมู ลกับกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมู ลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ
4.1.2 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ การสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง โดยแจกแจงค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนความคิดเห็น และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1.3 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ได้แก่ รู ปแบบกรมธรรม์
ทุ นประกัน เบี้ ย ประกัน ความถี่ ใ นการซื้ อ และบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจ โดยแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ
4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่ า งของตั ว แปรเพศที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงการสื่ อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกั น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อประกัน ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
175
หญิง
225
รวม
400

ร้ อยละ
43.75
56.25
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.25 และเพศชาย
จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
46
20 – 30 ปี
217
31 – 40 ปี
95
41 ปี ขึ้นไป
42
รวม
400

ร้ อยละ
11.50
54.25
23.75
10.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ระหว่า ง 20 – 30 ปี จานวน 217 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.25
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
จานวน 46 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.50 และอายุ 41 ปี ขึ้ นไป จานวน 42 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.50
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน
ร้ อยละ
โสด
159
39.75
สมรส
241
60.25
อื่นๆ โปรดระบุ......................
0
0.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ
60.25 รองลงมาคือ โสด จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
23
5.75
ปริ ญญาตรี
336
84.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี
41
10.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 336 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 84.00 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.25 และต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
133
พนักงานบริ ษทั เอกชน
199
ธุ รกิจส่ วนตัว
26
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
13
พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
14
วิชาชีพอิสระ
15
รวม
400

ร้ อยละ
33.25
49.75
6.50
3.25
3.50
3.75
100.00

จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.75 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว จานวน 26 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.50 วิชาชี พ อิ ส ระ จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.75
พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 และนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
42
10.50
20,001 – 30,000 บาท
244
61.00
30,001 – 40,000 บาท
77
19.25
40,001 บาทขึ้นไป
37
9.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน
244 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จานวน 77 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.25 ต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 และรายได้ต่อ
เดือน 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ตามลาดับ
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4.1.2 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการโฆษณา
ด้ านการโฆษณา
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อ
ส่ วน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขต
ระดับความ อันดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานคร
คิดเห็น
ที่
มาตรฐาน
1. การมีเนื้ อหาโฆษณาที่สะท้อนความสาคัญของ
4.44
0.638
เห็นด้วย
1
การทาประกันชีวิต
2. ความถี่ที่ได้พบเห็นการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
4.33
0.585
เห็นด้วย
3
3. การใช้นกั แสดง/ดาราในการโฆษณาที่มี
4.33
0.605
เห็นด้วย
3
ชื่อเสี ยง
4. เป็ นโฆษณาที่ส้ นั กระชับ และเข้าใจได้ง่าย
4.28
0.582
เห็นด้วย
4
5. รู ปแบบในการโฆษณามีความน่าสนใจ แปลก
4.42
0.556
เห็นด้วย
2
ใหม่
รวม
4.36
0.593
เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการโฆษณา โดยรวมมีระดับความความคิดเห็น คือ เห็นด้วย และมีคะแนน
เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 การมีเนื้ อหาโฆษณาที่สะท้อน
ความสาคัญของการทาประกันชีวิต ( X = 4.44), อันดับที่ 2 รู ปแบบในการโฆษณามีความน่าสนใจ
แปลกใหม่ ( X = 4.42), อันดับ ที่ 3 ความถี่ ที่ ไ ด้พ บเห็ น การโฆษณาผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ และการใช้
นักแสดง/ดาราในการโฆษณาที่มีชื่อเสี ยง เท่ากัน ( X = 4.33), และอันดับที่ 4 เป็ นโฆษณาที่ ส้ ัน
กระชับ และเข้าใจได้ง่าย ( X = 4.28)
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ตารางที่ 4.8 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
ด้ านการขายโดยใช้ พนักงาน
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อ
ส่ วน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขต
ระดับความ อันดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานคร
คิดเห็น
ที่
มาตรฐาน
1. พนักงานขายมีความรู ้และสื่ อสารได้ชดั เจน
4.45
0.573
เห็นด้วย
1
2. พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มูลครบถ้วน
4.33
0.549
เห็นด้วย
3
ชัดเจน ตรงไปตรงมา
3. พนักงานขายมีความน่าเชื่ อถือ บุคลิกภาพดี
4.21
0.556
เห็นด้วย
5
4. พนักงานขายมีความเข้าใจในความต้องการ
4.31
0.600
เห็นด้วย
4
ของลูกค้า
5. พนักงานขายสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ
4.38
0.576
เห็นด้วย
2
ในการชาระเบี้ยประกันของลูกค้า
รวม
4.34
0.571
เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการขายโดยใช้พนักงาน โดยรวมมีระดับความความคิดเห็น คือ เห็นด้วย และ
มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 พนักงานขายมีความรู ้
และสื่ อสารได้ชดั เจน ( X = 4.45), อันดับที่ 2 พนักงานขายสามารถเสนอผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการชาระเบี้ยประกันของลูกค้า ( X = 4.38), อันดับที่ 3
พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มูลครบถ้วน ชัดเจน ตรงไปตรงมา ( X = 4.33), อันดับที่ 4 พนักงานขาย
มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ( X = 4.31) และอันดับที่ 5 พนักงานขายมีความน่าเชื่ อถือ
บุคลิกภาพดี ( X = 4.21) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อ
ส่ วน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขต
ระดับความ อันดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานคร
คิดเห็น
ที่
มาตรฐาน
1. มีการลุน้ รางวัลต่างๆ
4.22
0.628
เห็นด้วย
3
2. มีการให้ส่วนลดที่จูงใจ
4.31
0.541
เห็นด้วย
1
3. ตัวแทนฯ นาของชาร่ วยมาให้ท่านในวันสาคัญ
4.24
0.658
เห็นด้วย
2
อย่างสม่าเสมอ
4. บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าพบปะ
4.09
0.639
เห็นด้วย
4
ซึ่ งกันและกันอย่างสม่าเสมอ
รวม
4.22
0.617
เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวมมีระดับความความคิดเห็น คือ เห็นด้วย และมี
คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 มีการให้ส่วนลดที่จูงใจ
( X = 4.31), อันดับที่ 2 ตัวแทนฯ นาของชาร่ วยมาให้ท่านในวันสาคัญอย่างสม่าเสมอ ( X = 4.24),
อันดับที่ 3 มีการลุน้ รางวัลต่างๆ ( X = 4.22) และอันดับที่ 4 บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้า
พบปะซึ่ งกันและกันอย่างสม่าเสมอ ( X = 4.09) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ด้ านการให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อ
ส่ วน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขต
ระดับความ อันดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานคร
คิดเห็น
ที่
มาตรฐาน
1. มีการส่ งข่าวสารจากบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
4.37
0.599
เห็นด้วย
1
2. มีการส่ งโบว์ชวั ร์ จากบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
3.74
0.904
เห็นด้วย
4
3. มีการส่ งเอกสารต่าง ๆ จากบริ ษทั ฯ อย่าง
4.02
0.877
เห็นด้วย
2
สม่าเสมอ
4. มีการให้ขอ้ มูลการประกันชีวติ ผ่านแผ่นพับ,
3.82
1.100
เห็นด้วย
3
โบว์ชวั ร์
รวม
3.99
0.870
เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระดับความความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีระดับความความคิดเห็ น คือ
เห็นด้วย และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 มีการส่ ง
ข่าวสารจากบริ ษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.37), อันดับที่ 2 มีการส่ งเอกสารต่าง ๆ จากบริ ษทั ฯ
อย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.02), อันดับที่ 3 มี การให้ขอ้ มู ลการประกันชี วิตผ่า นแผ่นพับ , โบว์ชัวร์
( X = 3.82) และอันดับที่ 4 มีการส่ งโบว์ชวั ร์ จากบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ ( X = 3.37) ตามลาดับ

36

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง
ด้ านการตลาดทางตรง
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อ
ส่ วน
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขต
ระดับความ อันดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานคร
คิดเห็น
ที่
มาตรฐาน
1. มีการติดต่อจากพนักงานอย่างสม่าเสมอ
4.34
0.659
เห็นด้วย
4
2. มีการให้ขอ้ มูลการประกันชีวติ ผ่านทาง
4.57
0.617
เห็นด้วย
1
ออนไลน์ต่างๆ
3. พนักงานขายให้บริ การถึงที่ท้ งั ก่อน/หลังการ
4.38
0.530
เห็นด้วย
3
ขายอย่าง
4. บริ ษทั ฯ มีสาขาเพื่อรองรับความต้องการของ
4.42
0.599
เห็นด้วย
2
ลูกค้าอย่างครอบคลุม
รวม
4.43
0.601
เห็นด้ วย
จากตารางที่ 4.11 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ระดับความความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมมี ระดับความความคิดเห็ น คือ เห็ นด้วย และมี
คะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความคิดเห็ นเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 มีการให้ขอ้ มูลการ
ประกันชี วิตผ่า นทางออนไลน์ ต่า งๆ ( X = 4.57), อันดับ ที่ 2 บริ ษ ทั ฯ มี ส าขาเพื่ อรองรั บความ
ต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม ( X = 4.42), อันดับที่ 3 พนักงานขายให้บริ การถึงที่ท้ งั ก่อน/หลัง
การขายอย่าง ( X = 4.38) และอันดับที่ 4 มี การติ ดต่อจากพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.34)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบการจัดอันดับ ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขต
ค่ าเฉลีย่
อันดับที่
มาตรฐาน
กรุ งเทพมหานคร
ด้านการโฆษณา
4.36
0.593
2
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
4.34
0.571
3
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
4.22
0.617
4
ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
3.99
0.870
5
ด้านการตลาดทางตรง
4.43
0.601
1
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าเฉลี่ ยคะแนนความสาคัญเกี่ ยวกับการจัดการการเงิ นส่ วนบุ คคล
ของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด เรี ยงตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านการตลาดทางตรง ( X = 4.43), อันดับที่ 2 ด้านการโฆษณา ( X = 4.36), อันดับ
ที่ 3 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ( X = 4.34), อันดับที่ 4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย ( X = 4.22) และ
อันดับที่ 5 ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.99) ตามลาดับ
4.1.3 การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรู ปแบบกรมธรรม์
รู ปแบบกรมธรรม์
จานวน
ร้ อยละ
แบบคุม้ ครองชีวติ
88
22.00
แบบออมทรัพย์
147
36.75
แบบคุม้ ครองชีวติ และรักษาสุ ขภาพ
40
10.00
แบบคุม้ ครองชีวติ และอุบตั ิเหตุ
125
31.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรู ปแบบ
กรมธรรม์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันชีวติ แบบแบบออมทรัพย์ จานวน 147 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.75 รองลงมาคือ แบบคุม้ ครองชีวิตและอุบตั ิเหตุ จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ
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31.25 แบบคุ ม้ ครองชี วิต จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.00 และแบบคุ ม้ ครองชี วิตและรักษา
สุ ขภาพ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามทุนประกัน
ทุนประกัน
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 บาท
34
8.50
100,001 – 500,000 บาท
181
45.25
500,001 – 1,000,000 บาท
127
31.75
มากกว่า 1,000,001 บาทขึ้นไป
58
14.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามทุนประกัน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทาประกันชี วิตด้วยทุ นประกันระหว่าง 100,001 – 500,000
บาท จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท จานวน
127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75 มากกว่า 1,000,001 บาทขึ้นไป จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
และน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนเบี้ยประกัน
จานวนเบีย้ ประกัน
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/กรมธรรม์
68
17.00
10,001 – 20,000 บาท/กรมธรรม์
204
51.00
20,001 – 30,000 บาท/กรมธรรม์
78
19.50
มากกว่า 30,001 บาท/กรมธรรม์ ขึ้นไป
50
12.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนเบี้ย
ประกัน พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ่ า ยเบี้ ยประกั น ระหว่ า ง 10,001 – 20,000
บาท/กรมธรรม์ จานวน 204 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.00 รองลงมาคื อ ระหว่า ง 20,001 – 30,000
บาท/กรมธรรม์ จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/กรมธรรม์
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จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และมากกว่า 30,001 บาท/กรมธรรม์ ขึ้นไป จานวน 50 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ในการซื้ อ
ความถี่ในการซื้อ
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
163
40.75
1 – 2 ครั้งต่อปี
204
51.00
3 – 4 ครั้งต่อปี
18
4.50
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี ขึ้นไป
15
3.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ใน
การซื้ อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันชีวติ ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อปี จานวน 204 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.00 รองลงมาคื อ น้อยกว่า 1 ครั้ งต่ อปี จานวน 163 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.75
ระหว่าง 3 – 4 ครั้งต่อปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และมากกว่า 5 ครั้งต่อปี ขึ้นไป จานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ
บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
จานวน
ร้ อยละ
ตนเอง
88
22.00
ครอบครัว
90
22.50
เพื่อน
19
4.75
พรี เซ็นเตอร์
81
20.25
พนักงานขาย
122
30.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
คือ พนักงานขาย จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ ตนเอง จานวน 88 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 22.00 ครอบครัว จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 พรี เซ็นเตอร์ จานวน 81 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.25 และเพื่อน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่ า งของตั ว แปรเพศที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงการสื่ อสารการตลาดแบบ
บู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกั น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อประกัน ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
โดยใช้ t-test และ F–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ในแต่ละด้าน ได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานย่อยที่ 1.1
H0 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า นเพศที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า นเพศที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วติ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล

การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

รู ปแบบกรมธรรม์
เพศ
N
S.D.
t
X
- ชาย
175
2.49
1.139
-0.208
- หญิง
225
2.52
1.158
ทุนประกัน
เพศ
N
S.D.
t
X
- ชาย
175
2.72
0.748
4.216
- หญิง
225
2.37
0.882
เบี้ยประกัน
เพศ
N
S.D.
t
X
- ชาย
175
2.26
0.882
-0.354
- หญิง
225
2.29
0.897
ความถี่ในการซื้ อ
เพศ
N
S.D.
t
X
- ชาย
175
1.75
0.784
0.881
- หญิง
225
1.68
0.670
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เพศ
N
S.D.
t
X
- ชาย
175
3.27
1.587
1.349
- หญิง
225
3.05
1.580
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.598
Sig.
0.036*
Sig.
0.305
Sig.
0.073
Sig.
0.218

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านทุนประกัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
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ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ เบี้ยประกัน ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2
H0 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า นอายุที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า นอายุที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ต ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

6.248

3

2.083

1.587

0.192

ภายในกลุ่ม

519.742

396

1.312

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

17.376

3

5.792

8.609

0.000*

ภายในกลุ่ม

266.422

396

0.673

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

26.564

3

8.855

12.125

0.000*

ภายในกลุ่ม

289.186

396

0.730

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.165

3

1.055

2.040

0.108

ภายในกลุ่ม

204.772

396

0.517

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

30.037

3

10.012

4.078

0.007*

ภายในกลุ่ม

972.261

396

2.455

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.19 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกัน ชี วิ ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านทุนประกัน เบี้ยประกัน
และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ และความถี่ในการซื้ อ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.3
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

3.122

1

3.122

2.377

0.124

ภายในกลุ่ม

522.868

398

1.314

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

3.044

1

3.044

4.316

0.038*

ภายในกลุ่ม

280.753

398

0.705

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

6.151

1

6.151

7.908

0.005*

ภายในกลุ่ม

309.599

398

0.778

รวม

315.750

399

ระหว่างกลุ่ม

0.005

1

0.005

0.010

0.920

ภายในกลุ่ม

207.932

398

0.522

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

59.578

1

59.578

25.153

0.000*

ภายในกลุ่ม

942.719

398

2.369

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.20 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านสถานภาพสมรส ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ด้านทุนประกัน เบี้ยประกัน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านสถานภาพสมรส ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ และความถี่ในการซื้ อ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

0.271

2

0.135

0.102

0.903

ภายในกลุ่ม

525.719

397

1.324

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

1.468

2

0.734

1.032

0.357

ภายในกลุ่ม

282.330

397

0.711

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

10.858

2

5.429

7.069

0.001*

ภายในกลุ่ม

304.892

397

0.768

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

2.837

2

1.419

2.746

0.065

ภายในกลุ่ม

205.100

397

0.517

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

30.239

2

15.120

6.175

0.002*

ภายในกลุ่ม

972.058

397

2.449

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.21 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านเบี้ ย
ประกัน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ด้า นระดับการศึ ก ษา ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านทุ นประกัน รู ปแบบกรมธรรม์ และความถี่ ในการซื้ อ ไม่
แตกต่างกัน
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สมมติฐานย่อยที่ 1.5
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชี พที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

73.050

5

14.610

12.709

0.000*

ภายในกลุ่ม

452.940

394

1.150

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

16.451

5

3.290

4.849

0.000*

ภายในกลุ่ม

267.346

394

0.679

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

15.433

5

3.087

4.049

0.001*

ภายในกลุ่ม

300.317

394

0.762

รวม

315.750

399

ระหว่างกลุ่ม

18.107

5

3.621

7.516

0.000*

ภายในกลุ่ม

189.830

394

0.482

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

91.712

5

18.342

7.937

0.000*

ภายในกลุ่ม

910.585

394

2.311

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ
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จากตารางที่ 4.22 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชีพ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกัน ชี วิ ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ด้านอาชี พ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปแบบกรมธรรม์
ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 1.6
H0 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ แตกต่า งกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ แตกต่า งกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

60.273

3

20.091

17.083

0.000*

ภายในกลุ่ม

465.717

396

1.176

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

23.540

3

7.847

11.939

0.000*

ภายในกลุ่ม

260.257

396

0.657

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

15.681

3

5.227

6.898

0.000*

ภายในกลุ่ม

300.069

396

0.758

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

2.549

3

0.850

1.638

0.180

ภายในกลุ่ม

205.389

396

0.519

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

20.512

3

6.837

2.758

0.042*

ภายในกลุ่ม

981.786

396

2.479

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.23 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านรู ปแบบกรมธรรม์ เบี้ยประกัน ทุนประกัน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้ อ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.24 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ า Sig.
ปัจจัยส่ วนบุคคล

การ
ทดสอบ

รู ปแบบ
กรมธรร
ม์

ทุน
ประกัน

เบี้ย
ประกัน

เพศ
T-test
0.598
0.036*
0.305
อายุ
F-test
0.192
0.000* 0.000*
สถานภาพสมรส
F-test
0.124
0.038* 0.005*
ระดับการศึกษา
F-test
0.903
0.357
0.001*
อาชีพ
F-test
0.000* 0.000* 0.001*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.000* 0.000* 0.000*
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความถี่
ในการ
ซื้ อ
0.073
0.108
0.920
0.065
0.000*
0.180

บุคคลที่มี
อิทธิพล
ต่อการ
ตัดสิ นใจ
0.218
0.007*
0.000*
0.002*
0.000*
0.042*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 2 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกันที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติ One-way ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานย่อยที่ 2.1
H0 : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการโฆษณา ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการโฆษณา ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการโฆษณา ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

22.187

5

4.437

3.470

0.004*

ภายในกลุ่ม

503.803

394

1.279

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

30.685

5

6.137

9.553

0.000*

ภายในกลุ่ม

253.113

394

0.642

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

8.233

5

1.647

2.110

0.063

ภายในกลุ่ม

307.517

394

0.780

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการโฆษณา ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

13.286

5

2.657

5.378

0.000*

ภายในกลุ่ม

194.652

394

0.494

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

98.989

5

19.798

8.635

0.000*

ภายในกลุ่ม

903.309

394

2.293

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.25 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการโฆษณา ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการ
โฆษณา ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิ ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครในด้า น
รู ปแบบกรมธรรม์ ทุนประกัน ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการโฆษณา ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านเบี้ยประกัน ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานย่อยที่ 2.2
H0 : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

33.343

6

5.557

4.433

0.000*

ภายในกลุ่ม

492.647

393

1.254

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

10.496

6

1.749

2.516

0.021*

ภายในกลุ่ม

273.301

393

0.695

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

31.563

6

5.260

7.275

0.000*

ภายในกลุ่ม

284.187

393

0.723

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

14.271

6

2.378

4.826

0.000*

ภายในกลุ่ม

193.667

393

0.493

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

64.949

6

10.825

4.539

0.000*

ภายในกลุ่ม

937.348

393

2.385

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.26 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
(One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน
ด้า นการขายโดยใช้ พ นัก งาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 2.3
H0 : การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

50.789

6

8.465

7.001

0.000*

ภายในกลุ่ม

475.201

393

1.209

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

26.684

6

4.447

6.798

0.000*

ภายในกลุ่ม

257.114

393

0.654

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

17.730

6

2.955

3.897

0.001*

ภายในกลุ่ม

298.020

393

0.758

รวม

315.750

399

ระหว่างกลุ่ม

17.813

6

2.969

6.137

0.000*

ภายในกลุ่ม

190.124

393

0.484

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

64.780

6

10.797

4.526

0.000*

ภายในกลุ่ม

937.518

393

2.386

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.27 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
(One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน
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ด้ า นการส่ งเสริ มการขาย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อประกั น ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ในการซื้ อ และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 2.4
H0 : การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ด้า นการให้ ข่ า วและการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ประกั น ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ด้า นการให้ ข่ า วและการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ ประกั น ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

103.727

8

12.966

12.006

0.000*

ภายในกลุ่ม

422.263

391

1.080

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

59.759

8

7.470

13.037

0.000*

ภายในกลุ่ม

224.039

391

0.573

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

26.934

8

3.367

4.558

0.000*

ภายในกลุ่ม

288.816

391

0.739

รวม
315.750
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน
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ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

23.531

8

2.941

6.237

0.000*

ภายในกลุ่ม

184.407

391

0.472

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

111.267

8

13.908

6.103

0.000*

ภายในกลุ่ม

891.030

391

2.279

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.28 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ยว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของ
ธุ รกิจประกัน ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ในการ
ซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 2.5
H0 : การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ด้า นการตลาดทางตรง ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของธุ ร กิ จ ประกัน ด้า นการตลาดทางตรง ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสาร
การตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการตลาดทางตรง ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม

45.747

6

7.625

6.239

0.000*

ภายในกลุ่ม

480.243

393

1.222

รวม

525.990

399

ระหว่างกลุ่ม

33.399

6

5.567

8.737

0.000*

ภายในกลุ่ม

250.398

393

0.637

รวม

283.798

399

ระหว่างกลุ่ม

17.199

6

2.866

3.773

0.001*

ภายในกลุ่ม

298.551

393

0.760

รวม

315.750

399

ระหว่างกลุ่ม

19.857

6

3.310

6.915

0.000*

ภายในกลุ่ม

188.080

393

0.479

รวม

207.938

399

ระหว่างกลุ่ม

46.742

6

7.790

3.204

0.004*

ภายในกลุ่ม

955.556

393

2.431

รวม
1002.297
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุนประกัน

เบี้ยประกัน

ความถี่ในการ
ซื้ อ
บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

จากตารางที่ 4.29 ผลเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกัน ด้านการตลาดทางตรง ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
(One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิจประกัน
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ด้านการตลาดทางตรง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในด้านรู ปแบบกรมธรรม์ ทุนประกัน เบี้ยประกัน ความถี่ ในการซื้ อ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.30 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การสื่ อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการของ
ธุรกิจประกัน

ค่ า Sig.
การ
ทดสอบ

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุน
ประกัน

เบี้ย
ประกัน

1. ด้านการโฆษณา F-test
0.004*
0.000*
0.063
2. ด้านการขายโดย
F-test
0.000*
0.021*
0.000*
ใช้พนักงาน
3. ด้านการส่ งเสริ ม
F-test
0.000*
0.000*
0.001*
การขาย
4. ด้านการให้ข่าว
และการ
F-test
0.000*
0.000*
0.000*
ประชาสัมพันธ์
5. ด้านการตลาด
F-test
0.000*
0.000*
0.001*
ทางตรง
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บุคคลที่มี
ความถี่ใน อิทธิพล
การซื้ อ
ต่อการ
ตัดสิ นใจ
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.004*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็ นร้ อยละ 56.25 และร้ อยละ 43.75 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
54.25 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.75 มีสถานภาพสมรสเป็ นส่ วนใหญ่ คิด
เป็ นร้ อยละ 60.25 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 39.75 ตามลาดับ ในส่ วนระดับ
การศึกษา ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ
สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ
49.75 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 33.25 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 61.00 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.25 ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

175
225

43.75
56.25

46
217
95
42

11.50
54.25
23.75
10.50
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
วิชาชีพอิสระ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
20,001 –320,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

159
241

39.75
60.25

23
336
41

5.75
84.00
10.25

133
199
26
13
14
15

33.25
49.75
6.50
3.25
3.50
3.75

42
244
77
37

10.50
61.00
19.25
9.25

5.2 การวิเคราะห์ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการสารวจการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านดังตารางที่ 5.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชีวติ อันดับที่ 1 ด้านการตลาดทางตรง ( X = 4.43), อันดับที่ 2 ด้านการโฆษณา ( X = 4.36), อันดับ
ที่ 3 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ( X = 4.34), อันดับที่ 4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย ( X = 4.22) และ
อันดับที่ 5 ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.99) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.2 เปรี ยบเทียบการจัดอันดับ ระดับความความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขต
ค่ าเฉลีย่
อันดับที่
มาตรฐาน
กรุ งเทพมหานคร
ด้านการโฆษณา
4.36
0.593
2
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
4.34
0.571
3
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
4.22
0.617
4
ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
3.99
0.870
5
ด้านการตลาดทางตรง
4.43
0.601
1
5.3 การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันชี วิตแบบแบบออมทรัพย์
คิดเป็ นร้อยละ 36.75 รองลงมาคือ แบบคุม้ ครองชีวิตและอุบตั ิเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ทาประกัน
ชี วิตด้วยทุนประกันระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ระหว่าง
500,001 – 1,000,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.75 ตามล าดับ ส่ วนใหญ่จ่ายเบี้ ย ประกัน ระหว่า ง
10,001 – 20,000 บาท/กรมธรรม์ คิดเป็ นร้ อยละ 51.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 20,001 – 30,000
บาท/กรมธรรม์ คิดเป็ นร้อยละ 19.50 โดยมีความถี่ในการซื้ อประกันชี วติ ระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อปี คิด
เป็ นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 40.75 และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ คือ พนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 30.50 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 22.00
5.4 การทดสอบสมติฐาน
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐานไว้ 2 สมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัย ส่ วนบุ ค ลที่ แตกต่ า งกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ า Sig.
ปัจจัยส่ วนบุคคล

การ
ทดสอบ

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุน
ประกัน

เบี้ย
ประกัน

เพศ
T-test
0.598
0.036*
0.305
อายุ
F-test
0.192
0.000* 0.000*
สถานภาพสมรส
F-test
0.124
0.038* 0.005*
ระดับการศึกษา
F-test
0.903
0.357
0.001*
อาชีพ
F-test
0.000*
0.000* 0.001*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-test
0.000*
0.000* 0.000*
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความถี่
ในการ
ซื้ อ
0.073
0.108
0.920
0.065
0.000*
0.180

บุคคลที่มี
อิทธิพล
ต่อการ
ตัดสิ นใจ
0.218
0.007*
0.000*
0.002*
0.000*
0.042*

สมมติฐานที่ 2 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกันที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การสื่ อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการของ
ธุรกิจประกัน

ค่ า Sig.
การ
ทดสอบ

รู ปแบบ
กรมธรรม์

ทุน
ประกัน

เบี้ย
ประกัน

1. ด้านการโฆษณา F-test
0.004*
0.000*
0.063
2. ด้านการขายโดย
F-test
0.000*
0.021*
0.000*
ใช้พนักงาน
3. ด้านการส่ งเสริ ม
F-test
0.000*
0.000*
0.001*
การขาย
4. ด้านการให้ข่าว
และการ
F-test
0.000*
0.000*
0.000*
ประชาสัมพันธ์
5. ด้านการตลาด
F-test
0.000*
0.000*
0.001*
ทางตรง
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บุคคลที่มี
ความถี่ใน อิทธิพล
การซื้ อ
ต่อการ
ตัดสิ นใจ
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.004*

5.5 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่า ง 10,001 – 20,000 บาท สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ ศิ ริ ล ัก ษณ์
แซ่ โค้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส ทางานใน
องค์กรประเภทบริ ษทั จากัด มากที่ สุด รองลงมาคื อ บริ ษทั จากัด (มหาชน) และมี รายได้เฉลี่ ยต่อ

65

เดื อ นระหว่า ง 10,000 – 15,000 บาท ส่ ว นการตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ชี วิ ต ของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันชี วิตแบบแบบออมทรัพย์ รองลงมาคือ แบบคุม้ ครอง
ชี วิ ต และอุ บ ัติ เ หตุ ทุ น ประกัน ระหว่ า ง 100,001 – 500,000 บาท จ่ า ยเบี้ ยประกัน ระหว่ า ง
10,001 – 20,000 บาท/กรมธรรม์ และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ คือ พนักงานขาย สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อิศราภรณ์ วีระคงสุ วรรณ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั รู ปแบบการ
ทาประกันชี วิตของผูถ้ ือกรมธรรม์ บริ ษทั อลิอนั ซ์อยุธยา ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า รู ปแบบที่ผถู ้ ือกรมธรรม์ส่วนใหญ่เลือก คือ รู ปแบบสะสมทรัพย์ รองลงมาเป็ นรู ปแบบตลอด
ชีพ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับ เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2554) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ อาชี พ ตาแหน่ง มีความแตกต่างในการตัดสิ นใจทา
ประกันชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลการศึกษาของ สุ มิตรา เวียงสงค์ (2547) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตของลูกค้าบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ประกันชี วิต จากัด ในเขต
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และพบว่า
โดยรวมแล้ว การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการของธุ รกิ จประกันที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2554) ได้ศึกษาหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจท าประกันชี วิตของผูบ้ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการทาประกันชี วิตมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับต่ากับการตัดสิ นใจทาประกันชี วิตอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ รวมถึงทัศนคติต่อการประกันชีวติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับกลางกับการ
ตัดสิ นใจทาประกันชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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5.6 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. การใช้การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุ รกิ จประกันจะช่ วยส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภค
เกิดความเชื่ อมัน่ และเกิดการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิต ดังนั้นธุ รกิจประกันจาเป็ นต้องใช้การสื่ อสาร
กับผูบ้ ริ โภคในทุกช่องทาง เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกช่องทาง
2. การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการทาประกันจากการศึกษา พบว่า การใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู รณาการในด้า นการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาที่ สุด ดังนั้น ธุ รกิ จ
ประกันควรพัฒนาการทาตลาดทางตรงให้มีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างตรงจุด
5.7 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. อาจทาการศึกษาในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ผลการศึกษามีความครอบคลุมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้ง
ในเขตพื้นที่เมืองใหญ่และเขตต่างจังหวัด เพื่อนามาพัฒนาการสร้ างกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. ควรศึกษารู ปแบบการสื่ อสารและช่ องทางการสื่ อสารที่ ผูบ้ ริ โภคมีการเข้าถึ งมากที่ สุด
เพือ่ การพัฒนาช่องทางนั้นให้มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารให้ดียง่ิ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่ อง การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวติ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
...........................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของธุ รกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัย
สยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาการค้นคว้าอิสระให้มีความเที่ยงตรง ดังนั้นข้อมูล
ของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาว หทัยชนก ชนัศรุ ติพนั ธุ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
[ ] 1.ชาย

[ ] 2.หญิง

2. อายุ
[ ] 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
[ ] 2. 21 – 30 ปี
[ ] 3. 31 – 40 ปี
[ ] 4. 41 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
[ ] 1.โสด
[ ] 2.สมรส
[ ] 3. อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................
4. ระดับการศึกษา
[ ] 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
[ ] 2. ปริ ญญาตรี
[ ] 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
[ ] 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
[ ] 2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
[ ] 3. ธุ รกิจส่ วนตัว
[ ] 4. นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
[ ] 5. พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
[ ] 6. วิชาชีพอิสระ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
[ ] 2. 20,001 – 30,000 บาท
[ ] 3. 30,001 – 40,000 บาท
[ ] 4. 40,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการที่ส่งผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ
ประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจงโปรดใส่ เครื่ องหมาย
ลงในช่ องที่ท่านคิดว่าตรงกับความพึงพอใจของท่ านมากทีส่ ุ ด

ด้ านการโฆษณา
1. การมีเนื้ อหาโฆษณาที่สะท้อนความสาคัญของการ
ทาประกันชีวติ
2. ความถี่ที่ได้พบเห็นการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
3. การใช้นกั แสดง/ดาราในการโฆษณาที่มีชื่อเสี ยง
4. เป็ นโฆษณาที่ส้ นั กระชับ และเข้าใจได้ง่าย
5. รู ปแบบในการโฆษณามีความน่าสนใจ แปลกใหม่
ด้ านการขายโดยใช้ พนักงาน
6. พนักงานขายมีความรู ้และสื่ อสารได้ชดั เจน
7. พนักงานขายสามารถให้ขอ้ มูลครบถ้วน ชัดเจน
ตรงไปตรงมา
8. พนักงานขายมีความน่าเชื่ อถือ บุคลิกภาพดี
9. พนักงานขายมีความเข้าใจในความต้องการของ
ลูกค้า
10. พนักงานขายสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถใน
การชาระเบี้ยประกันของลูกค้า

ไม่ เห็นด้ วยอย่าง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ยิง่

ไม่ เห็นด้ วย

กรุ งเทพมหานคร

ไม่ แน่ ใจ

ตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขต

เห็นด้ วย

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการ

เห็นด้ วยอย่างยิง่

ระดับความคิดเห็น
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ด้ านการส่ งเสริมการขาย
11. มีการลุน้ รางวัลต่างๆ
12. มีการให้ส่วนลดที่จูงใจ
13. ตัวแทนฯ นาของชาร่ วยมาให้ท่านในวันสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
14. บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าพบปะซึ่ ง
กันและกันอย่างสม่าเสมอ
ด้ านการให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์
15. มีการส่ งข่าวสารจากบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
16. มีการส่ งโบว์ชวั ร์ จากบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
17. มีการส่ งเอกสารต่าง ๆ จากบริ ษทั ฯ อย่าง
สม่าเสมอ
18. มีการให้ขอ้ มูลการประกันชีวติ ผ่านแผ่นพับ, โบว์
ชัวร์

ไม่ เห็นด้ วยอย่าง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ยิง่

ไม่ เห็นด้ วย

กรุ งเทพมหานคร

ไม่ แน่ ใจ

ตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขต

เห็นด้ วย

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการ

เห็นด้ วยอย่างยิง่

ระดับความคิดเห็น
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ไม่ เห็นด้ วยอย่าง

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้ านการตลาดทางตรง
19. มีการติดต่อจากพนักงานอย่างสม่าเสมอ
20. มีการให้ขอ้ มูลการประกันชีวติ ผ่านทางออนไลน์
ต่างๆ
21. พนักงานขายให้บริ การถึงที่ท้ งั ก่อน/หลังการขาย
อย่าง
22. บริ ษทั ฯ มีสาขาเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างครอบคลุม
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. รู ปแบบกรมธรรม์
[ ] 1. แบบคุม้ ครองชีวิต
[ ] 3. แบบคุม้ ครองชีวิตและรักษาสุ ขภาพ
2. ทุนประกัน
[ ] 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 บาท
[ ] 3. 500,001 – 1,000,000 บาท
3. จานวนเบี้ยประกัน
[ ] 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/กรมธรรม์
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท/กรมธรรม์
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท/กรมธรรม์
[ ] 4. มากกว่า 30,001 บาท/กรมธรรม์ ขึ้นไป

[ ] 2. แบบออมทรัพย์
[ ] 4. แบบคุม้ ครองชีวิตและอุบตั ิเหตุ
[ ] 2. 100,001 – 500,000 บาท
[ ] 4. มากกว่า 1,000,001 บาทขึ้นไป

ยิง่

ไม่ เห็นด้ วย

กรุ งเทพมหานคร

ไม่ แน่ ใจ

ตัดสิ นใจซื้อประกันชี วติ ของผู้บริโภคในเขต

เห็นด้ วย

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ่ งผลต่ อการ

เห็นด้ วยอย่างยิง่

ระดับความคิดเห็น
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4. ความถี่ในการซื้ อ
[ ] 1. น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
[ ] 3. 3 – 4 ครั้งต่อปี
5. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
[ ] 1. ตนเอง
[ ] 3. เพื่อน
[ ] 5. พนักงานขาย

[ ] 2. 1 – 2 ครั้งต่อปี
[ ] 4. มากกว่า 5 ครั้งต่อปี ขึ้นไป
[ ] 2. ครอบครัว
[ ] 4. พรี เซ็นเตอร์

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอื่นๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

