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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ

ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

รับรู้และการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและ 5) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้าง

การรับรู้และตัดสินใจท าประกันวินาศภัย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ ผู้ที่ท าประกันวินาศภัยในเขต

กรุงเทพมหานครและผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 7 บริษัท เครื่องมือที่

ใช้คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งออกเป็น การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจ านวน 

400 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารจ านวน 7 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

เพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Factor Analysis เพ่ือจัดกลุ่มตัว

แปร รูปแบบการด าเนินชีวิต และการวิเคราะห์สถิติอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t - test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน ผลการวิจัยพบว่า  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒน-   

  บริหารศาสตร ์
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1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0) อายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 40.0)  
สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.0) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 53.2)ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 68.3)มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 47.6)  

2) กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยจากสื่อวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.48) ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97) รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัย พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการท า
ประกันวินาศภัยมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) รองลงมาคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) และด้านความสนใจมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศ
ภัยพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) 
รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการท าประกันวินาศภัยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.17) และสุดท้ายคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13)  

3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการรับรู้
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
และ 0.05 ตามล าดับ 3) การตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึง ข่าวสารที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อบุคคล 
และสื่ออินเทอร์เน็ต 4) การรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นต่อการท าประกันวินาศภัย ด้านความชื่นชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็น
ส่วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และ 5) การตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นต่อการท าประกันวินาศภัย ด้านความชื่นชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็น
ส่วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์, การรับรู้ข่าวสาร, สื่อประชาสัมพันธ์,  
การประกันวินาศภัย 
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Abstract 

 This research shall have the following objectives: 1) to study about form of way of 
life, perception of information and decision of making insurance of people within 
Bangkok; 2) to study about relationship between perception and decision of making 
insurance of people within Bangkok; 3) to study about relationship between way of life 
and perception on making insurance of people within Bangkok; 4) To study about 
relationship between way of life and decision of making insurance of people within 
Bangkok; and 5) To study about strategy on public relations of insurance company to 
build up perception and decision of making insurance. The representative samples in this 
research which are the assureds within Bangkok and the insurance companies’ 
administrators of public relations in number of seven companies and the tools used are 
to the questionnaires and in-depth interview divided into collecting information from the 
questionnaires in number of 400 sets and making in-depth interview from the executives 
in number of seven persons. With regard to information analysis, the descriptive statistics 
shall be used to find frequency, percentage, mean and standard deviation, and the 
statistics of factor analysis shall be used to group the variables, form of way of life, and 
the inferential statistics analysis shall be used to analyze the T-test, One-Way ANOVA, and 
Pearson’s product moment correlation coefficient , found that: 

1) Most of the representative samples shall be female (58%), age between 26 and 
35 years old (40%), single (64%), graduated with a bachelor’s degree (53.2%), being 
employees/officers of private companies (68.3%), earning average income between 
10,001 and 30,000 Baht (47.6%). 

2) The representative samples acknowledge the information regarding insurance 
from television media most (average of 3.48), the aspect of public relations having overall 
image in the middle level (average of 2.97), the form of way of life and making insurance 
found that the form of way of life in aspect of comments regarding making insurance 
having comments in the high level (average of 3.65), and the next below is to the form of 
way of life in aspect of activities having comments in the middle level (average of 3.30), 
and in aspect of interest having comment in the middle level (average of 3.17). The 
comments/attitudes, behaviors and the factors having an impact on making insurance 
found that the behaviors of making insurance in the overall image are in the middle level 
(average of 3.21), the next below is to the comments/attitudes having an impact on 
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making insurance in the middle level (average of 3.17), and the last is to the factors 
having an impact on making insurance in the overall image are in the middle level 
(average of 3.13).  

3) The assumption test, found that 1) the representative samples who have the 
different forms of way of life having perception of information from different public 
relations media which are statistically significant at 0.01, 2) the representative samples 
who have the different forms of way of life making insurance differently which are 
statistically significant at 0.01 and 0.05 respectively, 3) the making of insurance having 
relation to perception of information from public relations media in aspect of printing 
media, television media including the information receiving from public relations media 
which are statistically significant at 0.01, but having no relation to perception of 
information from public relations media in aspect of personal media and internet media, 
4) the perception of insurance against loss having relation to the form of way of life in 
aspect of comment about making insurance, in aspect of liking to buy goods, in aspect of 
family and privacy, in aspect of activities of recreation, in aspect of information and 
health, and in aspect of identity which are statistically significant at 0.01, and 5) the 
making insurance relation to the form of way of life in aspect of comment about making 
insurance, in aspect of liking to buy goods, in aspect of family and privacy, in aspect of 
activities of recreation, in aspect of information and health, and in aspect of identity 
which are statistically significant at 0.01. 

Keywords: Form of way of life, Innovation of public relations, Perception of information, 
Public relations media, Insurance against loss. 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ความสะดวกสบายมาก
ขึ้นด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงโลกของอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดนวัตกรรมการ
สื่อสารท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และยังส่งผลถึงการท าประกันวินาศภัยใน
ปัจจุบันอีกด้วย และแม้ว่านวัตกรรมการสื่อสารจะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การรับรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันวินาศภัยยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
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การประกันวินาศภัยนั้นให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่อภัยที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ใน
อนาคตให้กับบุคคล และมีส่วนช่วยในการบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจให้กับสถานประกอบการ แต่เมื่อพิจารณา
จากสถิติการท าประกันภัยในประเทศไทยพบว่า ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก การเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และคุณประโยชน์ของการประกันวินาศภัย และสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยปัจจุบันมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ตัวแทน นายหน้าส่งผลให้มีการท าประกันวินาศภัยผ่านช่องทางดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก แต่เมื่อการสื่อสารในรูปแบบของอินเตอร์เน็ตเข้ามาสู่ธุรกิจประกันวินาศภัยก็ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเติบโต, ช่องทางการจ าหน่าย, ช่องทางการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์องค์กร ล้วนมีผลต่อเนื่องมาจากการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น
นั่นเอง  

ดังนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการท าประกันวินาศ
ภัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจท าประกันวินาศภัยเพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างการรับรู้และ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการประกันวินาศภัยเป็น
หลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างการรับรู้และตัดสินใจ
ท าประกันวินาศภัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน 

3. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัย 

5. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยเก็บข้อมูลจาก 
ประชาชนที่ท าประกันวินาศภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 7 ท่าน การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน 2558 

 การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล  ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for windows เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 

1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

2. ใช้สถิติ Factor Analysis เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปร รูปแบบการด าเนินชีวิต 

3.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ 
ดังนี้ 

3.1สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample T - test) 
3.2สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of Variance 

หรือ One - Way ANOVA)  
  3.3สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient)  
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ผลการวิจัย 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0) อายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 40.0)  
สถานภาพโสด (ร้อยละ  64.0) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ  53.2)ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 68.3)มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 47.6)  

2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่อมาคือสื่อบุคคล และสื่ออินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า สื่อบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ ตัวแทนประกันวินาศภัย 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อน นายหน้าประกันวินาศภัย และสุดท้ายคือ บิดา/มารดา  

 สื่อสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ 
รองลงมาคือ แผ่นพับ/โบชัวร์ นิตยสาร และสุดท้ายคือ วารสาร  

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ รายการ /
โฆษณา โทรทัศน์ และรายการ/โฆษณา วิทยุตามล าดับ 

สุดท้ายคือ สื่ออินเทอร์เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัยมากที่ สุดคือ 
เฟซบุ๊ค รองลงมาคือ เว็บไซต์ต่อมาคือ ไลน์ อินสตาแกรม และ บล็อก ขณะที่สุดท้ายคือ จากสื่ออ่ืน ๆ  

ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ อันดับที่หนึ่งคือ ข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง อันดับที่สองคือ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโปรโมชั่น อันดับที่สาม คือ 
ข่าวสารเกี่ยวกับราคา อันดับที่สี่คือ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า อันดับที่ห้า คือ ข่าวสารเกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย อันดับที่หกคือ ข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัท อันดับที่เจ็ด คือข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสุดท้ายคือข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้บริหาร  

3) รูปแบบการด าเนินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นที่เกี่ยวกับการท าประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรม และด้านความสนใจ ตามล าดับ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท าประกันวินาศภัย พบว่า การดูโทรทัศน์ ฟัง
เพลง อ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ พักผ่อนอยู่บ้านวันหยุด เล่นอินเทอร์เน็ต และติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ต่อมาคือ เดินเล่นซื้อของตามห้างสรรพสินค้า และตรวจสุขภาพประจ าปีขณะที่ ปลูก
ต้นไม้/ตกแต่งบ้าน ท าบุญ ปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวต่างจังหวัด / ต่างประเทศ โดยการซื้อสินค้า/บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 ต่อมาคือรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเกี่ยวกับการท าประกันวินาศภัย ที่พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับครอบครัวที่สุดรองลงมาคือ ชอบใช้ชีวิตด้วยความสงบสุข ตกแต่งบ้านให้น่า
อยู่ และออกก าลังกายเป็นประจ า ต่อมาคือ อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก รักการสื่อสารทุกรูปแบบและ
ชอบท ากิจกรรมท้าทายขณะที่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเกี่ยวกับการท าประกันวินาศภั ยที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดสามล าดับสุดท้ายคือ เชื่อเรื่องโชคชะตาและบุญกรรม ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ประกันภัย และชอบซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ต 

สุดท้ายคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นที่มีต่อการท าประกันวินาศภัย พบว่า การท า
ประกันวินาศภัยมีความจ าเป็นต่อชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การท าประกันวินาศภัยช่วยบรรเทา
ความเสียหายได้ตามค าขวัญที่ว่า “วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย” การประกันวินาศภัยเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว และการประกันวินาศภัยมีส่วนช่วยสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ สุดท้ายคือความคิดเห็นที่ว่า
ประชาชนทุกคนควรท าประกันวินาศภัย  

4)ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยพบว่า 
พฤติกรรมการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยสูง รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการท า
ประกันวินาศภัยและสุดท้ายคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย  

 ด้านความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการท าประกันวินาศภัย พบว่า การท าประกันวินาศภัยมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ การประกันวินาศภัยสามารถช่วยเหลือ บรรเทาความ
เสียหายได้ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการท าประกันวินาศภัย และปัจจุบันสามารถรับข่าวสาร เรื่องการ
ประกันภัยจากสื่อต่างๆ มากขึ้นต่อมาคือ เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองที่
ได้รับ ความมั่นใจในการท าประกันภัยผ่านสื่อออนไลน์ และสุดท้ายคือ สามารถท าประกันวินาศภัยผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์  

 พฤติกรรมการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยพบว่า ท่านมีความต้องการท าประกันวินาศภัยเพ่ือ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาคือ ท่านมีความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต และสุดท้ายคือท่านต้องการท า
ประกันวินาศภัยเพ่ือคุ้มครองความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 

 สุดท้ายคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยพบว่า ตนเองมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมากที่สุด รองลงมาคือ 
บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน ต่อมาคือ สื่อวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ต่อมาคือ ตัวแทน/นายหน้า
ประกันวินาศภัย และสื่ออินเทอร์เน็ตขณะที่ผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยสองล าดับสุดท้าย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และบุคคลอื่นๆ  

 ต่อมาคือผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจท าประกันวินาศภัย พบว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย
มากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการ และเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ต่อมาคือค่าเบี้ยประกันภัย 
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ฐานะความมั่นคงของบริษัทและชื่อเสียงบริษัทขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยสอง
ล าดับสุดท้ายได้แก่ การประชาสัมพันธ์และโฆษณาและปัจจัยอื่นๆ 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิต 

การศึกษาครั้งนี้สามารถจ าแนกองค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่นชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็น
ส่วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันก็
จะมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในระดับมากที่สุดจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับท่ีต่ ากว่า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศ
ภยัที่แตกต่างกันพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ หมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้
ชีวิตที่แตกต่างกันก็จะมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในระดับมากที่สุดจะมีทัศนคติต่อการ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับท่ีต่ ากว่า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน3.3 การรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยพบว่า 
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

 

 การตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึง ข่าวสารที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อบุคคลและสื่ออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน3.4 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการประกัน
วินาศภัยพบว่า 

การรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นต่อ
การท าประกันวินาศภัย ด้านความชื่นชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็นส่วนตัว ด้าน
กิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.55) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน3.5 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกัน
วินาศภัยพบว่า 

การตัดสินใจท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นต่อการ
ท าประกันวินาศภัย ด้านความชื่นชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็นส่วนตัว ด้านกิจกรรม
สันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.41) 

 

อภิปรายผล 

 ในงานวิจัยนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ซึ่งจะได้น ามาเป็นประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

การรับรู้ข่าวสารการประกันวินาศภัย 

 ประชาชนมีระดับการรับรู้ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในระดับปาน
กลาง โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน 3 ล าดับแรก คือ 
ตัวแทนประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่ธนาคาร และนายหน้าประกันวินาศภัย ขณะที่บุคคลใกล้ตั วของ
กลุ่มเป้าหมายเช่น เพ่ือน และบิดามารดานั้นสร้างการรับรู้ได้ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ วิจิตร อาวะกุล 
(2541)และวิรัช  ลภิรัตนกุล (2538)กล่าวว่า สื่อบุคคลนั้นเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการชักจูงและเร้าความสนใจ
ได้มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว
แต่มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจ านวนมากๆ ได้ และไม่เหมาะกับเนื้อหาที่สลับซับซ้อนเกินไป 
ด้วยเหตุนี้  สื่อบุคคลจึงไม่สามารถสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ขณะเดียวกันสื่อบุคคลนั้นก็มีจ านวนจ ากัด และอาจไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท  



 
1-11 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์มีระดับการรับรู้ในภาพรวมแค่ปานกลาง เนื่องจากในภาวะปกติบุคคลจะไม่เสาะ
แสวงหาข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมากนัก แต่เมื่อใดที่เกิดความเสียหาย คนจะตื่นตัวและเกิด
ความตระหนักเรื่องของการประกันภัยรวมทั้งจะเริ่มเสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเองเมื่อประกอบกับ
ข้อจ ากัดร่วมที่ส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์คือ ประชาชนจะอ่านเฉพาะหัวข้อ หรือประเด็นที่ตนเองให้ความสนใจ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท (2537) ที่กล่าวว่า คนเรามีแนวโน้มในตัวเอง ในการ
สื่อสารตามความคิดเห็นความสนใจของตน หลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ความสนใจของตน ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจอนุมานได้ว่า ในสถานการณ์ปกติประชาชนจะไม่ให้ความสนใจกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์จึงท าให้การรับรู้ข่าวสารจากสื่อนี้ไม่มากเท่าที่ควร 

สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้มีระดับการรับรู้ของประชาชนมากที่สุด สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ของวิจิตร อาวะกุล (2541)และวิรัช  ลภิรัตนกุล (2538)ที่กล่าวว่า สื่อวิทยุ
และสื่อโทรทัศน์มีข้อดีคือ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ดี โดยสื่อวิทยุสามารถเข้าถึงประชาชนที่อยู่ในถิ่น
ห่างไกล ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่กว้างขวางมาก ขณะที่สื่อโทรทัศน์ สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะ
สามารถทดแทนได้ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและภาพยนตร์ ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีทั้งภาพและเสียง 
ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็วท าให้ข่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ  

สื่ออินเทอร์เน็ตสามารถสร้างการรับรู้ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น โดยสื่อหลักที่ได้รับความสนใจ
จากประชาชนคือ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ขณะที่เครื่องมือออนไลน์อ่ืน  ๆ เช่น อินสตาแกรม ไลน์ หรือบล๊อก
นั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ขณะที่บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยหลายบริษัทให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า บริษัทมีการเพ่ิมช่องทางการน าเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน และแม้ว่าผล
การศึกษาที่ได้จะมีทิศทางที่แตกต่างจากผลการศึกษาและบทสัมภาษณ์ที่กล่าวข้างต้น แต่หากพิจารณาถึง
แนวโน้มและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน ช่องทางดังกล่าวจะเป็นช่องทางส าคัญที่เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนรับรู้ 4 ล าดับแรกคือ ผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง กิจกรรม
หรือโปรโมชั่น ราคา และการบริการลูกค้า สอดคล้องกับการจูงใจโดยใช้การใช้จุดจูงใจในสาร คือ จุดจูงใจ
โดยใช้รางวัล (Rewards as Appeals) โดยรางวัลนั้นคือ ประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการท า
ประกันวินาศภัย นอกจากนี้แล้ว การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรก็เป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผล
การวิเคราะห์พบว่า ความมั่นคงขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ของผู้บริหารมีการ
รับรู้ในระดับปานกลางสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อองค์กรในระดับที่ดี กล่าวคือ 
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบริษัทได้ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทราบว่า แต่ละบริษัทมีกิจกรรม หรือ
ภาพลักษณ์เป็นเช่นไร ทั้งนี้บทสัมภาษณ์ของ ธารินี ปานเขียว (2558) ที่กล่าวถึงจุดประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ว่า  
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

 

“เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารหรือ
บริการ หรือเพ่ือกระตุ้นการซื้อเป็นหลัก” 

 

ขณะที่ผลการสัมภาษณ์ของ กานดา วัฒนายิ่งสมสุข (2558) และสุธิดา มลิลา (2558) ผู้บริหาร
ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่างก็ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จุดประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรคือ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน ดังนั้น องค์กรจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญในการท างานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร รวมถึงสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อเป็นหลัก (อุบลวรรณ  ปิติพัฒนโฆษิต, 2545) 

ทั้งนี้ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของ
ประชาชนสูงที่สุดขณะที่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยคือ สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะที่สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกัน
วินาศภัยแต่อย่างใด ขณะที่ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย จ าแนกตาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยที่พบว่า สื่ออินเทอร์เน็ต ตัวแทน/นายหน้าประกัน
วินาศภัย และเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยค่อนข้างต่ า จึงอาจส่งผลให้
ความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยต่ าลงตามไปด้วย  

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

รูปแบบการด าเนินชีวิตกับการท าประกันวินาศภัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้
ชีวิตในด้านกิจกรรมและความสนใจที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่เรียบง่าย สังเกตได้จาก ความสนใจต่อการท า
กิจกรรมท้าทายและการเที่ยวรอบโลกที่อยู่ในระดับต่ ากว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเป็นผลประสบการณ์ใน
อดีต หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ธนพงษ์ จันทร์ชอน, 2546; ฟิลลิป คอทเลอร์, 1997)  

 ขณะเดียวกัน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นที่มีต่อการท าประกันวินาศภัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการท าประกันวินาศภัย โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการท าประกัน
วินาศภัยและความจ าเป็นต่อชีวิตซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจ  

ทั้งนี้อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) กล่าวว่า กลุ่มคนที่ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จะก าหนด
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฎิบัติ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัย
ได้จ าแนกรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็น 6 รูปแบบได้แก่ ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่น
ชอบจับจ่ายซื้อสินค้า ด้านครอบครัวและความเป็นส่วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและ
สุขภาพ และด้านความเป็นเอกลักษณ์ และท าความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้ชีวิตนั้น ว่าในแต่ละรูปแบบมีผล
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อย่างไรกับการรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย พบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตด้านข่าวสาร
และสุขภาพจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของการเลือกรับสื่อของ
บุคคลที่จะให้ความส าคัญกับข่าวสารที่ตนเองสนใจ (อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท, 2537) โดยผู้ที่มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตกลุ่มนี้จะให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ และมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง และข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยอยู่เป็นประจ า ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจในข่าวสารด้าน
ประกันภัยของคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี  

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ยังพบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท า
ประกันวินาศภัย โดยผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อการท าประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยสูงที่สุด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Hawkins et al. (1988, อ้างถึงในดารา ทีปะปาล, 2542, น.170) และ ฟิลลิป 
คอทเลอร์ (1997) ที่เชื่อว่า เมื่อบุคคลใช้ชีวิต (เช่น การรับรู้ ทัศนคติ ความชอบ ความคาดหวัง) อย่างไร จะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างนั้น ซึ่งเมื่อรวมกับแนวคิดประโยชน์ของการรับรู้ ที่กล่าวว่า การรับรู้ใช้เป็น
ตัวสนับสนุนในการตัดสินใจ ข้อมูลบางอย่างที่ได้จากการรับรู้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน
การตัดสินใจได้ โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างน้อยและข้อมูลที่ได้รับมามีไม่มากพอ(จุฑามาศ  
สิทธิขวา, 2542) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการประกันวินาศภัยย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยสูงกว่าผู้ที่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบอ่ืน ๆ  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันวินาศภัย และการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยจ าแนกตามรูปแบบการใช้ชีวิต พบว่า ผู้ที่ “ใช้ชีวิต” 
ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงที่สุดในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีการรับรู้ข่าวสารในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตใน
ระดับที่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นใด หากใช้
ชีวิตในรูปแบบนั้น “อย่างเต็มที่” (หรืออยู่ในระดับสูง) ย่อมตระหนักถึงความส าคัญของการประกันวินาศ
ภัย สะท้อนผ่านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยรวมถึงการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยใน
ระดับท่ีสูงตามไปด้วย  

 

ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 

 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการท าประกันวินาศภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับธุรกิจประกัน
วินาศภัยอันเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ แต่ผลการวิเคราะห์กลับพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการท าประกันภัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และมีความมั่นใจในการประกันภัยผ่านสื่อออนไลน์ที่
ค่อนข้างต่ าแตกต่างจากผลการศึกษาของวราพร  วรเนตร และ ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว (2553) ที่พบว่า 
ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการซื้อประกันภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก แต่มีความตั้งใจซื้อ
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ประกันภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อความ
ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ความความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญความแตกต่างระหว่างผลการศึกษานั้นอาจเป็นเพราะ บริบทของการศึกษาในอดีตที่มุ่งเน้นผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต อาจรวมถึงความสะดวก การตระหนักถึงความส าคัญ ประโยชน์ และความเสี่ยงที่ได้รับจาก
การท าประกันวินาศภัยผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยเหตุนี้เองผลที่ได้จากการศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน  

พฤติกรรมการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้กนกวรรณ  เพ่ิมมงคลกุล (2550) พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจท าประกันวินาศภัย
เพ่ิมเติมจากประกันภัยเดิมที่มีอยู่ คือ การประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประกันสุขภาพ ดังนั้น
เมื่อกลุ่มตัวอย่างตระหนักถึงความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตในระดับต่ า ประกอบกับส่วนใหญ่ไม่ใช่นักธุรกิจ
หรือมีกิจการเป็นของตนเอง จึงท าให้เห็นความส าคัญของการประกันวินาศภัยในการคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในระดับเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย พบว่า สื่อต่าง ๆ อันได้แก่ สื่อ
บุคคล สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลักของบริษัทประกัน
วินาศภัยมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก ขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกัน
วินาศภัยคือ บุคคลในครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนของผู้เอาประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายนั้นอยู่ที่ตัวผู้เอาประกันวินาศภัยเองเป็นส าคัญ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กนกวรรณ  เพิ่มมงคลกุล (2550) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักการประกันวินาศ
ภัยจากการที่เพ่ือนแนะน าขณะที่ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อการตัดสินใจท าประกันภัย 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท าประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ การให้บริการและค่าเบี้ยประกัน ยังคงมี
ความส าคัญสูงที่สุดในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท การ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยไม่มากนัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มยุรฉัตร  พันไพศาล (2544) ที่พบว่า  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจท าประกันภัยมากที่สุดขณะที่กนกวรรณ  เพ่ิมมงคลกุล (2550)  พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการต
ลาด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการ
ตัดสินใจท าประกันวินาศภัยลดหลั่นกันลงมา อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ราคา และบุคลากรที่
ให้บริการ มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกท าประกันวินาศภัยของผู้บริโภค อาจสรุปได้ว่า บุคคลมักให้
ความส าคัญกับสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือคาดหวังที่จะได้รับ ซึ่งการบริการที่ดี สินไหมทดแทนที่เหมาะสม 
รวมถึงเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมความเสียหาย ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากบริษัท
ประกันวินาศภัยที่ตนเองให้ความไว้วางใจ 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากการอภิปรายข้างต้นน าไปสู่ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารการประกันวินาศภัยของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง ผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัยจึงควรให้ความส าคัญกับสื่อนี้มากเป็น
พิเศษ โดยเลือกเนื้อหาในการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเภทของสื่อ รวมถึงช่วงเวลา
ในการน าเสนอ ตัวอย่างเช่น ประกันภัยรถยนต์ ผู้บริหารควรเลือกสื่อประเภทวิทยุเป็นหลัก เนื่องจากผู้เอา
ประกันมักมีรถยนต์ส่วนตัว และใช้เวลาอยู่ในรถมากกว่าประชาชนทั่วไป ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงเวลา
เช้า หรือช่วงเลิกงาน ซึ่งลูกค้าเป้าหมายใช้เวลาอยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ในขณะที่สื่อโทรทัศน์นั้นใช้เพ่ือเน้นย้ า
ภาพลักษณ์ของความเป็นผู้น าในประกันภัยประเภทนี้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยอาศัยภาพและเสียงที่
ดึงดูดใจอันเป็นจุดแข็งส าคัญของสื่อโทรทัศน์ ขณะที่การประกันภัยประเภทอ่ืน ๆ นั้นอาจมีการปรับให้
เหมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมายต่อไป 

 2. สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารในล าดับต่อมา การใช้สื่อประเภทนี้ผู้บริหาร
ควรค านึงถึงข้อจ ากัดบางประการ นั่นคือ สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทนั้นมีผู้ที่ให้ความสนใจแตกต่างกัน เช่น 
สื่อหนังสือพิมพ์แม้ว่าจะเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง แต่ในทางกลับกันพบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่จะอ่าน
เฉพาะ หัวข้อข่าว หรือคอลัมน์ที่ตนเองสนใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การใช้สื่อหนังสือพิมพ์จึงเหมาะกับการ
สื่อสารในเชิงประชาสัมพันธ์กิจกรรมมากกว่าที่สื่อสารด้านการขาย เนื่องจากต้องการสร้างการรับรู้ในว ง
กว้างโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น นิตยสาร หรือวารสารถือได้ว่าเป็นสื่อ
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เป็นสื่อที่เลือกซื้ออย่างตั้งใจ จึงท าให้สื่อดังกล่าวสอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้
ซื้อและสร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น นิตยสาร SME หรือนิตยสารส าหรับผู้ประกอบการ อาจมี
คอลัมน์ให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันวินาศภัยส าหรับผู้ประกอบ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของประกันวินาศภัยได้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

 3.ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ที่มีระดับการรับรู้ข่าวสารในระดับสูง 2 ช่องทาง 
คือ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ จ าแนกได้ดังนี้ 

  3.1 ช่องทางเว็บไซต์เนื้อหาสาระที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และการโหลดข้อมูลที่รวดเร็วมีส่วน
ส าคัญในการสร้างความดึงดูดใจและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่น าเสนอนั้นควรมีการ
แบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน และไม่ซับซ้อนเกินไป โดยมุ่งเน้นที่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ (สินค้าประกันภัย) อัตรา
เบี้ยประกัน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ ต้อง
ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในการ
ท าธุรกรรม เช่น การซื้อหรือการต่ออายุกรมธรรม์ผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยจึง
ควรให้ความส าคัญกับเนื้อหา (content) ที่จะน าเสนอผ่านเว็บไซต์ รวมถึงจะต้องลงทุนในการพัฒนาระบบ
การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ  
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3.2 สื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น โดยท า
หน้าที่ในการเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับลูกค้า มากกว่าการเป็นสื่อที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการขาย
สินค้า เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็น สื่อ “สังคม” ที่ใช้ในการสะท้อนภาพลักษณ์หรือตัวตนของ
บริษัท ผ่านกิจกรรม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ข้อความที่น่าสนใจ หรือ infographic 
เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท (เช่น อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือแนวทางการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ เป็นต้น) ทั้งนี้
สื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดต่างมีจุดเด่นของตนเอง ซึ่งผู้บริหารควรเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ตัวอย่างเช่น  (ก) เฟสบุ๊ค (facebook) (ข) ทวิตเตอร์ (twitter) และ(ค) โมบายล์แอพพลิเคชั่น (mobile 
application)  

 4. ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการอบรมบุคลากร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เงื่อนไข 
ข้อจ ากัด รวมถึง กลยุทธ์ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทที่ท า
การเสนอขายประกันภัยออนไลน์ และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบประกันภัยต่างๆ ผ่านมือถือ เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยให้ตัวแทนประกันวินาศภัยเสนอขายประกันภัยให้กับลูกค้าได้สะดวกสบาย และรวดเร็วขึ้น  

 5. การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยมีส่วนส าคัญที่กระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัดสินใจท าประกันวินาศภัยผู้บริหารจึงควรน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น กรมธรรม์ 
เงื่อนไขความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันจะได้รับจากกรมธรรม์ เป็นส่วนส าคัญ
ที่ผู้บริหารต้องค านึงถึงในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับ
เป็นหลัก เพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดใจ และยอมรับฟังข่าวสารจากสื่อที่ได้น าเสนอ ขณะเดียวกัน การน าเสนอ
รายละเอียดของความคุ้มครอง การจ่ายเบี้ยประกัน รวมถึงประเภทของการประกันวินาศภัยนั้น ควรท าให้
กระชับ และเน้นย้ าถึงจุดเด่นของประกันวินาศภัยประเภทนั้น ๆ ขณะที่การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
อันได้แก่ ความมั่นคงของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงนโยบายที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กร ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับตราสินค้าของบริษัท 
รวมถึงช่วยสร้างต าแหน่งของตราสินค้า (brand positioning) หรือ จุดยืนที่ท าให้แต่ละบริษัทแตกต่างกัน 
ซ่ึงแต่ละบริษัทควรยดึจดุยืนดังกลา่วและด าเนินกลยทุธเ์พ่ือให้สอดคล้องกับต าแหนง่ของตราสนิค้านัน้ 

 6. ผู้บริหารควรจัดหาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น กรรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองกิจกรรมเสี่ยงภัย
ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทาย เช่น ปีนเขา หรือการด าน้ า ซึ่งโดยปกติจะเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ 

 ขณะที่การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์นั้น ควรเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมรูปแบบการใช้ชีวิตที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมปลูกป่า เดินทางไหว้พระ 9 วัด อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตา หรือกิจกรรม
สันทนาการเช่น เรียนวาดรูป หรือเรียนด าน้ า ซึ่งกิจกรรมที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจ ท าให้ประชาชนเลือก
ที่จะเปิดรับข่าวสาร และอาจตัดสินใจท าประกันวินาศภัยในที่สุด 
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