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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ข่าวสารและการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการดาเนิ นชี วิต กับ การรั บ รู ้ เ รื่ อ งการประกันวิ นาศภัย ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
กลุ่ ม ตัวอย่า งในงานวิจยั นี้ คื อ ผูท้ ี่ ท าประกันวินาศภัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและผูบ้ ริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย จานวน 7 บริ ษทั เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยแบ่งออกเป็ น การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หารจานวน 7 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อหา
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Factor Analysis เพื่อจัดกลุ่มตัวแปร
รู ปแบบการดาเนินชีวติ และการวิเคราะห์สถิติอนุ มานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0) อายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 40.0)
สถานภาพโสด (ร้ อยละ 64.0) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 53.2) ประกอบอาชี พเป็ น
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 68.3) มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 47.6)

(4)
2) กลุ่ มตัวอย่างได้รับรู ้ ข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยจากสื่ อวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 3.48) ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97)
รู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัยมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) รองลงมาคือ รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตด้านกิ จกรรมมีความคิ ดเห็ นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.30) และด้านความสนใจมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการทาประกันวินาศภัย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17) และสุ ดท้ายคือปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ทาประกันวินาศภัยในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13)
3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการ
รับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 2) กลุ่มตัวอย่างที่
มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ 0.01 3) การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมี ความสั มพันธ์ กบั การรั บ รู ้ ข่า วสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ดา้ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึ ง ข่าวสารที่ ได้รับจากสื่ อประชาสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ 0.01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์
ด้านสื่ อบุคคล และสื่ ออินเทอร์ เน็ต 4) การรับรู ้ เรื่ องการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นต่อการทาประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้าน
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความ
เป็ นเอกลัก ษณ์ อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ 0.01 และ 5) การตัดสิ นใจท าประกัน วินาศภัย มี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็ นต่อการทาประกันวินาศภัย ด้านความชื่ น
ชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว ด้านกิ จกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสาร
และสุ ขภาพ และด้านความเป็ นเอกลักษณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
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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%).

(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 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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่ วยเหลื อแนะนาของ รองศาสตราจารย์
พัชนี เชยจรรยา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งท่านได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการทาวิจยั อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานอีกด้วย
ผูเ้ ขี ยนขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ที่กรุ ณาให้เกี ยรติ
เป็ นประธานโดยมีอาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว เป็ นกรรมการในการสอบวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งได้
กรุ ณาตรวจแก้ไขวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และขอขอบคุ ณผูบ้ ริ หารงานด้านการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท ประกัน ภัย ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ โ อกาสได้สั ม ภาษณ์ และถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์ในการทางานของตนเองทาให้ผเู้ ขียนได้ขอ้ มูลประกอบการทาวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึ้น
ท้ายนี้ ผเู ้ ขียนขอน้อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรี รัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่
อยู่ในสากลโลก อันเป็ นที่ พ่ ึงให้ผเู ้ ขี ยนมี สติปัญญาในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี
ผูเ้ ขียนขอให้เป็ นกตเวทิตาแด่บิดา มารดาของผูเ้ ขียน ตลอดจนผูเ้ ขียนหนังสื อ และบทความต่าง ๆ ที่ให้
ความรู ้แก่ผเู ้ ขียนจนสามารถทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี
วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง
มิถุนายน 2558
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บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แม้วา่ ปั จจุบนั ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมายไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ สังคม
ชี วิตความเป็ นอยู่ที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้ นด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่ อสาร
และการเข้าถึงโลกของอินเทอร์ เน็ต ทาให้เกิดนวัตกรรมการสื่ อสารระหว่างกันที่สามารถทาได้ง่าย
และรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ และยังส่ งผลถึ งการท าประกันวินาศภัยใน
ปั จ จุ บ ัน อี ก ด้วย แม้ว่า นวัตกรรมการสื่ อสารจะก้า วหน้า เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งไร การรั บ รู ้ แ ละ
ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญและประโยชน์ข องการประกันวินาศภัย ยัง เป็ นเรื่ องที่ ต้องมี การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าการประกันภัยนั้นเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่ามีบทบาทที่สาคัญยิ่งใน
การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง มัน่ คง ให้กบั เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการ
สร้างหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สินให้กบั สมาชิ กของสังคม และมีบทบาทสาคัญใน
การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้น สร้างหลักประกันความมัน่ คงทางการเงิน
ให้กบั บุคคล และครอบครัวผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงธุ รกิจการค้า การลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถดาเนิน
ชีวิต และดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ส่ งผลให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
การประกันภัยเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงภัย เป็ นการเฉลี่ยความเสี ยหายหรื อโอนความเสี่ ยง
ภัยที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลอื่นไปสู่ บริ ษทั ประกันภัย หรื อ เมื่อเกิ ดความเสี ยหายขึ้นบริ ษทั ประกันภัยจะ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ตามที่ได้รับความคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
โดยผูเ้ อาประกันภัย จะต้องเสี ยเบี้ ย ประกันภัย ให้แ ก่ บ ริ ษ ทั ประกันภัย ตามที่ ไ ด้ตกลงกันไว้ การ
ประกันภัย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การประกันชี วิต และการประกันวินาศภัย ในที่น้ ี จะกล่าวถึง
เฉพาะการประกันวินาศภัยเท่านั้น เพราะการประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครอง
ต่อทรั พย์สินต่อภัยที่ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อรายได้ใ นอนาคต ได้แก่ ความตาย อุ บ ตั ิ เหตุ การ
เจ็บป่ วย การว่างงานและชราภาพ และรวมถึงการประกันสุ ขภาพด้วย
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ความคุม้ ครองของการประกันวินาศภัย มีส่วนช่วยในการบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจ อาทิ การ
ประกันอัคคีภยั ช่ วยให้สถานประกอบการ หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการชดเชยค่าเสี ย หาย
และสามารถประกอบการได้อย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการประกันภัยอื่น ๆ ที่ช่วยการส่ งออก เช่น การ
ประกันภัย การขนส่ ง สิ น ค้า การประกันสิ นเชื่ อ เพื่ อการส่ ง ออก การประกันภัย ความรั บ ผิดจาก
ผลิตภัณฑ์ การประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก เป็ นต้น ประกอบกับปั จจุบนั การดาเนิ นชี วิตประจาวันมี
ความเสี่ ย งภัย มากมาย ทั้ง ที่ เป็ นภัย ธรรมชาติ และที่ เกิ ดจากการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่ น ไฟไหม้
น้ า ท่ วม โจรกรรม หรื อ อาจประมาทไปท าความเสี ย หายให้ ก ับ ชี วิ ต หรื อทรั พ ย์สิ นของบุ ค คล
ภายนอกและต้องรับผิดตามกฎหมาย เป็ นต้น
ดัง เช่ น เมื่ อปี 2547 การเกิ ดคลื่ น ยัก ษ์สึ นามิ ธุ รกิ จประกันภัย ได้เข้า ไปมี ส่ วนช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาความเดื อดร้ อนให้กบั ผูป้ ระสบภัยโดยการจ่ายเงิ นค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นจานวนเงิ นกว่า
หนึ่ งหมื่ นล้านบาท เหตุการณ์ น้ ี นบั เป็ นอีกครั้ งหนึ่ งที่ การประกันภัยเข้าไปมีส่วนช่ วยเหลื อสังคม
ประชาชน และประเทศชาติยามเกิดมหันตภัย
ต่อมาในปี 2554 ได้เกิ ดความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จที่ นามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาวะตลาดและเงื่อนไขของการแข่งขัน รวมทั้งวิธีการดาเนินธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
เหตุ ก ารณ์ ก ารเกิ ด "มหาอุท กภัย " ที่ ส ร้ า งความเสี ย หายต่ อภาคอุ ตสาหกรรมและครั วเรื อนอย่า ง
มากมาย ซึ่ งส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อธุ รกิ จประกันวินาศภัย แต่ก็นบั เป็ นโอกาสในการต่อยอดการ
เติบโตของธุ รกิจประกันวินาศภัยต่อไปได้ เพราะทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตื่นตัวใน
การทาประกันภัยมากขึ้น จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) พบว่ามีผยู ้ ื่นขอรับค่าสิ นไหมทดแทนทุกประเภทรวมกันสู งถึ ง 4.8 แสน
ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นความเสี ยหายในภาคอุตสาหกรรม จากเหตุ การณ์ ในครั้ งนี้ ธุ รกิ จประกัน
วินาศภัย ได้เข้ามามีส่วนในการบรรเทาโดยการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิหลาย ๆ ครั้ง จึงเป็ นบทพิสูจน์ให้เห็ นว่าการประกันวินาศภัยนั้น มี
บทบาทสาคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้น สร้างหลักประกันความ
มัน่ คงทางการเงินให้กบั บุคคลและครอบครัวผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงผูป้ ระกอบการธุ รกิจการค้า การ
ลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถดาเนิ นชีวิตและดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ส่ งผลให้เศรษฐกิ จ
และสังคมโดยรวมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตำรำงที่ 1.1 สัดส่ วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) และสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อหัว
(Insurance Density) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 และคาดการณ์ในปี 2557
รำยกำร

2552

2553

2554

2555

2556

2557
กรณีฐำน
12,539,911

กรณีสูง
12,658,886

9,060,466

9,041,551

10,104,821

10,540,134

11,375,349

11,897,440

กรณีตำ่
12,420,937

136,585

135,144

150,117

155,926

167,501

174,319

191,471

193,305

199,139

106,239

110,173

125,075

140,219

179,480

203,021

223,577

225,718

277,860

1.17

1.22

1.24

1.33

1.58

1.71

1,676

1,734

1,958

2,188

2,785

3,142

แหล่งทีม่ ำ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557.

1.80
3,446

3,479

3,513

3

GDP (at current price)t/
(ล้านบาท)
GDP per Capita t/
(at current price) (บาท)
มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง2/
(Direct Premlum) (ล้านบาท)
Insurance Penetration (%)
(Premlum/GDP)
Insurance Density (บาท)

2551
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จากบทบาทและความสาคัญของการประกันวินาศภัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อพิจารณา
จากสถิติการทาประกันภัยในประเทศไทยเมื่อเทียบกับจานวนประชากรนั้นยังถือว่ามีสัดส่ วนที่นอ้ ย
มาก และจากการประเมินทางสถิติพบว่า ปั จจุบนั คนไทยยังคงใช้ประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
น้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยจากการวัดขนาดความสาคัญของธุ รกิ จประกันภัย (ตารางที่
1.1) ในระบบเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Insurance Penetration) ในปี 2556 พบว่า สั ดส่ วนเบี้ ย ประกันภัย รั บ โดยตรงต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย มีอตั ราเพียงร้อยละ 1.71 และสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงต่อหัว (Insurance Density) อยู่ที่ 3,142 บาท ดังนั้น การเร่ งสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนักถึ งความสาคัญ ความจาเป็ น และคุ ณประโยชน์ของการประกันวินาศภัย และ
สร้างความเชื่อมัน่ ของประชาชนต่อธุ รกิจประกันวินาศภัยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ที่มีมาตรการสาคัญในการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ และ
การเข้าถึ งระบบประกันภัย โดยมี เป้ าหมายในการดาเนิ นการเสริ มสร้ างความรู ้ ประกันภัยให้กบั
ประชาชน

ภำพที่ 1.1 การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ตั้งแต่ ปี 2545-2556 เทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศและคาดการณ์ปี 2557
แหล่งทีม่ ำ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557.
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จากภาพที่ 1.1 ธุ รกิจประกันวินาศภัยในปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง วัดได้จากอัตรา
การเจริ ญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่สูงขึ้นเป็ นลาดับ (ภาคผนวก ข) ภาพรวมธุ รกิจประกันวินาศ
ภัยไทย ในช่วง 12 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2556 มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของธุ รกิจประกัน
วินาศภัยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ ยแบบสะสมต่อปี (Compound Annual Gross Rate) อยูท่ ี่ร้อยละ
10.3 โดยมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี พ.ศ. 2545 อยูท่ ี่ 62,627 ล้านบาท และเติบโตเป็ น 203,021
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งในช่วง 12 ปี นี้ อัตราการขยายตัวของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของ
ธุ รกิจประกันวินาศภัยต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยหดตัว มีการ
ขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบติดลบที่ร้อยละ 2.3 ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากวิกฤต
การเงิ นโลก และในทางตรงข้าม อัตราการขยายตัวของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรั บตรงสู งที่ สุด ในปี
พ.ศ. 2555 ที่ร้อยละ 28 เนื่องจากเศรษฐกิจการขยายตัวสู งถึงร้อยละ 6.5
ตำรำงที่ 1.2 เปรี ยบเทียบมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง และจานวนกรมธรรม์ จาแนกตามช่องทาง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ปี 2555 และปี 2556
ช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัย
ตัวแทน (Agent)
นายหน้า (Broker)
ธนาคาร (Bancassurance)
ไปรษณี ย ์ (Direct Mail)
ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing)
ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับบริ ษทั
(Walk-in)
ผ่านองค์กร (Worksite)
ขายผ่านอินเทอร์ เน็ต (Internet)
ช่องทางอื่น (Others)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)
2555
2556
การขยายตัว
%
25,782,638
28,915,387
12.15%
100,534,053 113,945,302
13.34%
25,423,628
28,377,822
11.62%
24,072
10,665
-55.70%
8,441,542
8,937,968
5.88%
8,119,975
8,939,645
10.09%
11,442,580
190,010
1,759,257

11,955,401
642,769
1,945,813

4.48%
238.28%
10.60%

จานวนกรมธรรม (ราย)
2555
2556
การขยายตัว
%
9,377,137 10,706,285
14.17%
23,689,648 36,620,753
54.59%
7,296,214 7,518,812
3.06%
3,149
2,138
-32.11%
5,062,010 7,691,044
51.94%
1,656,101 1,605,691
-3.04%
2,770,869
1,023,345
281,836

2,807,761
1,743,763
557,378

1.33%
70.40%
97.77%

แหล่ งทีม่ ำ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557.
ช่องทางการจาหน่ายหลักของผลิ ตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในปี 2556 คือ ช่ องทางนายหน้า
โดยมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านช่องทางนี้จานวนทั้งสิ้ น 36,620,753 กรมธรรม์ คิด
เป็ นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจานวนทั้งสิ้ น 113,945 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ
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13 รองลงมาได้แก่ ช่องทางตัวแทน มีจานวน 10,706,285 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ทั้ง สิ้ น 28,915 ล้า นบาท ขยายตัว จากปี 2555 ในอัตราร้ อ ยละ 12 ตามมาด้ว ยการจาหน่ า ยผ่า น
ธนาคาร มีจานวน 7,518,812 กรมธรรม์ โดยมี เบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงทั้งสิ้ น 28,378 ล้านบาท
ขยายตัวจากปี ก่อนร้อยละ 12 สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านทางไปรษณี ยใ์ นปี
2556 นั้น มี ก ารขยายตัวติ ด ลบทั้ง ในส่ วนของจานวนกรมธรรม์แ ละเบี้ ย ประกันภัย รั บ โดยตรง
ในขณะที่ การจาหน่ ายผ่านช่ องทางอิ นเทอร์ เน็ ต มี จานวนกรมธรรม์ท้ งั สิ้ น 1,743,763 กรมธรรม์
อัตราการขยายตัวเพิ่ ม จากปี 2555 สู งถึ งร้ อยละ 70 และมี เบี้ ย ประกันภัย รั บ โดยตรงทั้ง สิ้ น 643
ล้านบาท และมีอตั ราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 238
การทาธุ รกิจประกันวินาศภัยในปั จจุบนั ถือว่าช่องทางการจาหน่ ายที่หลากหลายนับว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและสะดวก จากตารางที่ 1.2
จะเห็นได้วา่ ธุ รกิจประกันวินาศภัยมีจุดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญถ้าพิจารณาจากมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงและจานวนกรมธรรม์ จาแนกตามช่องทางการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแล้ว
ประชาชนเลือกทาประกันวินาศภัยจากช่องทางขายผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น
ทั้งจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง และจากจานวนกรมธรรม์ที่เพิม่ สู งขึ้นเมื่อเทียบจากปี ก่อน สะท้อน
ให้เห็นถึงบริ บทของการดาเนิ นธุ รกิ จที่เปลี่ ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดคือ ช่องทางการ
รั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ า วสารเรื่ องการประกัน วินาศภัย ใหม่ ที่ ไ ม่ เหมื อนเดิ ม และมี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจท า
ประกันวินาศภัย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่ วงที่ ผ่านมาอย่า งเห็ นได้ชัด คื อ ช่ องทางการจาหน่ า ย
ผลิ ตภัณฑ์นั่นเอง จากเดิ มการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารส่ วนใหญ่จะมาจาก ตัวแทน นายหน้าเป็ นหลัก
ส่ งผลให้มีการทาประกันวินาศภัยผ่านช่ องทางดังกล่าวเป็ นจานวนมาก แต่ปัจจุบนั เมื่อการสื่ อสาร
ในรู ปแบบของอินเตอร์ เน็ตเข้ามาสู่ ธุรกิจประกันวินาศภัยก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นการเติ บโต ช่ องทางการจาหน่ าย ช่ องทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิ ตภัณฑ์
และภาพลักษณ์องค์กร ล้วนมีผลต่อเนื่องมาจากการสื่ อสารที่พฒั นามากขึ้นนัน่ เอง
อี ก ทั้ง ปั จจุ บ นั ผูค้ นเริ่ ม หันมาใช้สื่ อสัง คมออนไลน์แทนสื่ อ แบบเดิ ม กันมากขึ้ นในการ
สื่ อสารข้อมูลถึ งกัน สาเหตุสาคัญที่ทาให้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิ ยมขึ้นเรื่ อย ๆ มาจากการ
ใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสามารถแบ่งปั น ส่ งต่อกัน
ได้ง่ า ย และมี ล ัก ษณะหลากหลายรวมทั้ง การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีก ารสื่ อสารและ
อินเทอร์ เน็ ต ทาให้มีแนวโน้มว่าสื่ อสังคมออนไลน์ จะเป็ นสื่ อหลักของผูค้ นในโลกอนาคตอย่าง
แท้จริ ง ดัง นั้น แนวโน้ม หรื อทิ ศ ทางของการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ โดยการใช้สื่ อออน์ ไ ลน์ ใ น
รู ป แบบต่า ง ๆ จะมี เพิ่ม มากขึ้ นเพื่ อตอบสนองความต้องการด้า นการรั บ รู ้ ข่ า วสารซึ่ ง ภาคธุ รกิ จ
ประกันวินาศภัยจึงต้องมีการปรับตัวพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัย โดยใช้สื่อ
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ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และสร้ างการรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่มีประสิ ทธิ ผลคุ ม้ ค่ามากที่สุด นอกเหนื อจาก
การใช้สื่อกระแสหลักแบบเดิมในการประชาสัมพันธ์เรื่ องของการประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว

ภำพที่ 1.2 สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผูเ้ อาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
แหล่งทีม่ ำ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557.
จากภาพที่ 1.2 การดาเนิ นธุ รกิ จประกันวินาศภัยที่แวดล้อมด้วยการแข่งขันระหว่างบริ ษทั
ประกันภัยด้วยกัน บริ บทของผูก้ ากับดูแลที่ให้ความสาคัญด้านกากับความมัน่ คงทางการเงิ น และ
การเปลี่ ยนแปลงเรื่ องการเปิ ดเสรี อตั ราเบี้ยประกันวินาศภัย ประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้าผูเ้ อา
ประกันภัยที่ได้เปลี่ ยนแปลงไปแล้ว เช่ น ลูกค้ามีความชอบที่จะหาข้อมูลและจัดการทุกอย่างด้วย
ตนเองผ่านสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตและกล้าแสดงออกถึ งความพอใจหรื อไม่พอใจในผลิ ตภัณฑ์และการ
บริ การอย่างชัดเจนทางเครื อข่ายสังคม (Social Network) เป็ นโจทย์สาคัญของผูร้ ับประกันภัย ดังนั้น
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การวางกลยุทธ์ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบเดิมไม่วา่ จะเป็ นการเลือกสื่ อหรื อการใช้สาร
แบบเดิม ๆ อาจจะไม่มีประสิ ทธิ ผลเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับผลสารวจ
Insurance 2020: The Digital Prize - Taking Customer Connection to a New Level ของบริ ษ ทั
PwC Consulting (ประเทศไทย) (2557) ซึ่ งทาการสารวจลูกค้าที่ซ้ื อประกันภัยทัว่ ไปเกือบ 10,000
รายในหลากหลายประเทศและภูมิภาคทัว่ โลกรวม 16 แห่ งพบว่า แนวโน้มในอนาคตสื่ อดิจิตอลจะ
เข้ามามี ส่วนช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น หลังพบผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ติ ดตามบริ การหลังการขายของบริ ษ ทั ประกันภัยผ่า นทางสื่ อดิ จิตอล โดยผลสารวจระบุ ว่า ผูซ้ ้ื อ
ประกันกว่า 71% ทัว่ โลกใช้แพลตฟอร์ มดิ จิตอล (เว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคาประกันภัยและสังคม
ออนไลน์) ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยและบริ การ และเกือบ 70% ชื่นชอบการดาวน์
โหลดและใช้งานแอพพลิเคชัน่ จากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย แนะธุ รกิจประกันภัยพัฒนาการผลิตภัณฑ์
บริ ก ารและช่ องทางการขายแบบดิ จิตอล เพื่อเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายและเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การและตอบโจทย์ลูกค้าตามไลฟ์ สไตล์ของแต่ละคน
จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การใช้สื่อและช่ องทางในการทาประกันวินาศภัย ถื อเป็ นจุ ดเปลี่ ยนของธุ รกิ จประกันวินาศภัย ที่
ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงแนวโน้มและทิศทางของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสิ นใจ
ท าประกัน วินาศภัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุท ธ์ ด้านการสื่ อสารประชาสัม พันธ์ ที่
สอดคล้องกับบริ บทของคนในสังคมและเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการประกันวินาศภัยเป็ นหลักประกัน
ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ข่าวสารและการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการรับรู้ เรื่ องการ
ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
5) ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยในการสร้ างการ
รับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)

รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน
การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้เรื่ องการประกันวินาศภัย
รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย

1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
รู ปแบบการดาเนินชีวติ

การรับรู ้ข่าวสาร
จากสื่ อประชาสัมพันธ์
ภำพที่ 1.3 กรอบแนวคิด

การตัดสิ นใจและ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัม พันธ์กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1.5.1 ด้ ำนประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
1.5.1.1 ผูท้ ี่ทาประกันวินาศภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีจานวน 4,311,341 คน
(สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย, 2556)
1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
1) ผูท้ าประกันวินาศภัยที่ มาติดต่อบริ ษทั ประกันภัยที่ มีเบี้ ยประกันภัยรั บ
สู งสุ ด 10 บริ ษทั
2) ผูบ้ ริ หารฝ่ ายสื่ อสารองค์กรของบริ ษทั ประกันวินาศภัยจานวน 7 คน
1.5.2 ด้ ำนเนือ้ หำ ผูว้ จิ ยั เน้นการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.5.2.1 ประเภทของสื่ อและสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการ
ประกันวินาศภัย ได้แก่ สื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต
1.5.2.2 ศึกษาระดับของการรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม รวมถึง ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจและรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย
1.5.2.3 ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยในการสร้างการ
รับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ก ับการรั บรู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ประกันภัย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กร
2) เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และ
เป็ นแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยกับองค์กรต่อไป
ในอนาคต
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3) เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นหลักประกัน
ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
4) เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีผล
ต่อการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ของธุ รกิจประกันวินาศภัยต่อไป

1.7 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
กลยุทธ์ กำรประชำสั มพันธ์ หมายถึง การเลือกใช้สื่อและเนื้ อหาสาระเพื่อสร้างการรับรู้และ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
กำรตัดสิ นใจ หมายถึ ง ทัศนคติ พฤติกรรมและปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัย
กำรประกันวินำศภัย หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองต่อทรัพย์สินต่อภัยที่ทาให้
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ รายได้ใ นอนาคต ได้แ ก่ การประกัน ภัย รถยนต์ การประกัน อัค คี ภ ัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประชำสั มพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ดา้ นการประกันวินาศภัยให้กบั
ประชาชนผ่านสื่ อต่าง ๆ ได้แก่ สื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต เพื่อ
สร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
กำรรั บรู้ หมายถึง ระดับความถี่ ที่ได้รับข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ และเนื้ อหาที่ได้รับ
เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
กำรสื่ อสำร หมายถึง การถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร (Source)
ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร (Receiver) โดยใช้ขอ้ มูลข่าวสาร (Message) และ ช่องทาง
(Channel) ที่ใช้ในการส่ งสาร
นวัตกรรมประชำสั มพันธ์ หมายถึง รู ปแบบใหม่ของการใช้สื่อและสารในการประชาสัมพันธ์
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
รู ปแบบกำรดำเนินชี วิต หมายถึง กิ จกรรม ความสนใจและความคิดเห็น ที่มีผลต่อการทา
ประกันวินาศภัย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาทฤษฎี แนวคิ ดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ภายใต้กรอบของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางสาหรับการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ
2.4 แนวคิดรู ปแบบการดาเนินชีวติ
2.5 ความรู ้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดนวัตกรรมการประชาสั มพันธ์
2.1.1 ความหมายของประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์เป็ นการสื่ อสารที่โน้มน้าวใจ โดยมีการวางแผนเพื่อก่อให้เกิ ดอิทธิ พล
ต่อกลุ่มประชาชนที่สาคัญ สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The International Public
Relations Association-IPR) ซึ่ งเป็ นสมาคมของนักประชาสัมพันธ์นานาชาติ ได้ให้แนวคิดของการ
ประชาสัมพันธ์วา่ การประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนที่ดีมี
การกระทาอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ เพื่อสร้ างสรรค์และธารงรั กษาความเข้าใจอันดี ระหว่างกลุ่ ม
ประชาชนที่ เ กี่ ย วข้อง โดยองค์ก รจะต้องให้ วิธี ก ารวัดประเมิ นถึ งประชามติ แล้ว นามาใช้เป็ น
แนวทางในการพิ จารณาก าหนดเป็ นแผนงานและนโยบายขององค์ก ร เพื่อสอดคล้องกับ ความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งใช้วธิ ี เผยแพร่ กระจายข่าวสารสู่ ประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่ วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ าย (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2541, น.
16-17)
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2.1.2 จุดมุ่งหมายของการประชาสั มพันธ์
จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ สรุ ปได้ 4 ประการ ได้แก่ การให้ขอ้ มูลประชาสัมพันธ์
เป็ นการเพิ่มคุณค่า (Add Value) ให้กบั สิ นค้า การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) การให้ความรู้
(Education) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิ ดขึ้น และการสร้างความน่าเชื่ อถือ (Credibility Building)
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542, น. 21-22)
จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ มี 3 ประการ คือ การบอกกล่าวเพื่อให้ประชาชน
รับทราบถึ งนโยบาย วัตถุ ประสงค์การดาเนิ นงาน การป้ องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด และการ
สารวจประชามติ มี ต่อองค์ก รสถาบันของเรา ซึ่ ง ทราบได้จากการส ารวจวิจยั ประชามติ จึ ง เป็ น
สิ่ งจาเป็ นคู่กบั การดาเนินงานประชาสัมพันธ์โดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแล้ว หน่วยงาน
นั้นอาจจะต้องประสบความล้มเหลวและสิ้ นเปลื องงบประมาณรวมถึ งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538, น. 145-148)
จากความหมายข้างต้น การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่ กิจกรรมใดกิจกรรมเดียวเท่านั้น แต่การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ย งั มี ค วามหมายรวมถึ ง กิ จกรรมทุ ก อย่า งในกระบวนการสื่ อสาร เพื่ อ ให้ข ้อมู ล
ข่าวสาร เกิดความเข้าใจ เสริ มสร้างทัศนคติ ความน่าเชื่อถือ
2.1.3 แนวคิดสื่ อประชาสั มพันธ์
แนวคิดสื่ อประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทมีท้ งั ข้อดี ข้อเสี ย ดังตารางเปรี ยบเทียบการเสนอ
ความเห็นสื่ อต่าง ๆ ที่นามาใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538, น. 144-145)
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรี ยบเทียบการเสนอความเห็นของสื่ อ
สื่ อ

ข้ อดี
คาพูด
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ประทับใจ
โต้ตอบได้ ปรับเนื้อหาได้
วิทยุกระจายเสี ยง แพร่ หลายรวดเร็ ว เร้าอารมณ์
น่าเชื่อถือ เข้าถึงทุกแห่ง เสนอ
เหตุการณ์ทนั ใจใกล้ชิดคนฟัง ราคาถูก

ข้ อเสี ย
ขาดความคงทนถาวร ไม่เข้าใจ
ผลสาเร็ จต่า
เสนอรายละเอียดได้นอ้ ย ต้อง
เลือกเวลาที่เหมาะสม ไม่คงทน
ทบทวนไม่ได้ ไม่เห็นภาพพจน์
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
สื่ อ
วิทยุโทรทัศน์

ข้ อดี
รวมสื่ อเร้าใจ ประทับใจรวดเร็ ว
คนไม่รู้หนังสื อเข้าใจได้ง่าย

ภาพยนตร์

สี แสง เสี ยง อธิบายได้ดี เร้าใจ มี
ระเบียบและสร้างเหตุการณ์ได้แทน
สายตา นาอดีตมาเสนอได้ ขยายภาพ
โตขึ้นได้ น่าเชื่อถือ และแทรกความคิด
คงทน อ่านย้อนหลังได้ ราคาถูก เข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย สม่าเสมอในการเสนอ
ข่าว มีภาพประกอบ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ดึงดูด มีเนื้อที่มาก
สู ญเปล่าน้อย จะเปลี่ยนแปลงยืดหยุน่
ได้ง่าย ค่าส่ งต่า
รู ปเล่มสวยงาม เนื้อหาลึกซึ้ ง เข้าถึง
เป้ าหมาย ทบทวนเปลี่ยนทัศนะได้
สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ

หนังสื อพิมพ์

วารสาร

นิตยสาร
โปสเตอร์

ข้ อเสี ย
ราคาแพง ไม่คงทน คลื่นส่ งรัศมีมี
เฉพาะที่ ต้องมีสมาธิและ
ออกอากาศเป็ นเวลา
ราคาแพง ต้องมีคุณภาพ

เข้าไม่ถึงถิ่นทุรกันดาร อายุส้ นั
อ่านแล้วต้องทิ้ง อ่านเฉพาะเรื่ อง
ที่สนใจ
ยกเลิกได้ง่าย ขาดงบประมาณ
คุณภาพไม่ได้ ขาดประโยชน์
ต้นทุนสู ง ไม่ทนั เหตุการณ์และ
จานวนไม่มาก
ต้นทุนสู ง

แหล่งทีม่ า: วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538, น. 144-145.
จากแนวคิดเรื่ องสื่ อประชาสัมพันธ์เห็นได้วา่ สื่ อแต่ละชนิดมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ดังนั้น การ
ที่จะเลื อกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้ างการรับรู ้ และตัดสิ นใจเลื อกทาประกันวินาศภัย บริ ษทั
ประกันภัยจึ งจาเป็ นต้องมี กลยุทธ์ ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย จึ งมี ความจาเป็ นที่
จะต้องพิจารณาถึ ง ผลดี ผลเสี ย ประสิ ทธิ ผ ลของการประชาสั มพันธ์ เพื่อให้เหมาะสมกับ ข้อมู ล
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ให้เข้าถึงผูร้ ับสาร ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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2.1.4 ความรู้ เกีย่ วกับสื่ อในการประชาสั มพันธ์
1) ความหมายและคาจากัดความของสื่ อในการประชาสัมพันธ์
วิจิตร อาวะกุล (2534) กล่าวว่า สื่ อเป็ นตัวกลาง (Medium) หรื อพาหนะ (Vehicle)
ที่นาข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปสู่ ประสาทสัมผัสของผูร้ ับสาร การได้เห็น การได้ยินและการสัมผัส ได้
ลิ้มรสหรื อได้กลิ่น โดยทัว่ ไปแล้วสื่ อระดับนี้ พ้ืนฐานจะได้แก่ การใช้เสี ยง คือ การพูด การใช้อกั ษร
หรื อการเขียน การใช้สัญลักษณ์ คือ การวาดภาพ สาหรับสื่ อที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้แก่ สื่ อที่ใช้
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่ งได้แก่ สื่ อมวลชน เช่ น วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุและโทรทัศน์
ภาพยนตร์ และหนังสื อพิมพ์ ตัวแปรที่น่าจะมีอิทธิ พลต่อการเลื อกสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งมี
ทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ งบประมาณ ประเภทของข่าวสาร กลุ่มเป้ าหมาย ความพร้ อมของบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์และเวลา
2) ประเภทของสื่ อในการประชาสัมพันธ์
วิจิตร อาวะกุ ล (2534) ได้ให้ความหมายประเภทของสื่ อประชาสัมพันธ์ แต่ล ะ
ประเภท ดังนี้
(1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media)
(1.1) หนังสื อพิมพ์ (Newspaper) หนังสื อพิมพ์เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญใน
การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เพราะหนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อมวลชนที่สามารถเข้าถึงประชาชน
จานวนมาก และมีระยะเวลากาหนดออกที่แน่นอนเป็ นประจาสม่าเสมอ หนังสื อพิมพ์ผิดกับสื่ อชนิด
อื่น ๆ ตรงที่ว่าหนังสื อพิมพ์น้ นั อาจจะเป็ นเครื่ องเร่ งเร้ าก่อให้เกิ ดประชามติข้ ึนในหมู่ประชาชนได้
และขณะเดียวกันก็จะส่ อประชามติของประชาชนสะท้อนออกมาให้เห็นอีกด้วย เราจึงสามารถกล่าว
ได้อย่างเต็มปากว่า หนังสื อพิมพ์เป็ นเครื่ องมืออันสาคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธ์ หนังสื อพิมพ์
สามารถเสนอข่ า วสารเรื่ องราวต่ า ง ๆ หลานด้า นปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดี ยวกัน มี ท้ งั
ข่าวสาร เรื่ องราวที่ประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนทัว่ ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม
เศรษฐกิ จ สั ง คม กี ฬ า บัน เทิ ง เป็ นต้น หนัง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ นสื่ อ ในการติ ด ต่ อ 2 ทาง (Two-way
Communication) เพราะเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดความคิดเห็นนโยบายการดาเนิ นงานของกิจการ แล้ว
ยังเป็ นสื่ อแสดงความรู ้ สึกนึ กคิดของประชาชนที่มีต่อองค์กรด้วย เช่ น การวิจารณ์ การปฏิ บตั ิงาน
หรื อนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์กรณ์ ที่ถูกวิจารณ์ จะได้ปรับปรุ งนโยบายให้ดีข้ ึน หรื อรัฐบาลใช้
หนังสื อพิมพ์เป็ นสื่ อชี้ แจงให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิให้สาเร็ จลุล่วงตาม
เป้ าหมาย นอกจากนี้ หนังสื อพิมพ์ยงั เป็ นสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย ใช้เป็ น
สื่ อ แถลงนโยบายข้อคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจอัน ดี ต่ อ กัน ใช้ใ นการเผยแพร่
วัฒนธรรมให้เป็ นที่รู้จกั ของประเทศต่าง ๆ หรื อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ
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ข้อ ดี ข องหนั ง สื อ พิ ม พ์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ นสื่ อ ที่ เ สนอข่ า วที่ น่ า สนใจ
สม่าเสมอและรวดเร็ ว จึงเป็ นสื่ อที่มวลชนยอมรับข่าวการเผยแพร่ มีความคงทนถาวรกว่าสื่ อมวลชน
ประเภทอื่ น เพราะเมื่ อผูอ้ ่ า นไม่เข้า ใจตอนใดก็ ย อ้ นกลับมาอ่ า นทบทวนใหม่ไ ด้ เสนอเรื่ องราว
ข่าวสารหลายประเภท มีท้ งั เรื่ องราวข่าวสารที่ประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนทัว่ ไปสนใจจึง
สามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชี พ เสนอข่าวหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้
รวมทั้งเสนอข่าวประจาทุกวันเป็ นประจา ทาให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ ได้
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง มีภาพถ่ายประกอบเพื่อช่ วยดึ งดูดความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ดี
ยิง่ ขึ้น ราคาถูกหาซื้ อได้ง่าย
ข้อจากัดของหนังสื อพิมพ์ ไม่สามารถเข้าถึ งผูอ้ ่านที่อ่านหนังสื อไม่ออก
หรื อผูส้ ู ง อายุที่ ส ายตาไม่ ดี หนัง สื อพิ ม พ์เป็ นสื่ อที่ ไ ม่ มี สี สั นสวยงาม ไม่ มี สิ่ ง ใดสะดุ ดตาผูอ้ ่ า น
นอกจากพาดหัวข่าวซึ่ งควรเป็ นข้อความที่กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กบั เนื้ อเรื่ องของข่าว
มีอายุส้ นั ผูอ้ ่านอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วจะทิ้งไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนังสื อพิมพ์ไว้เป็ นเวลานาน
มีช่วงอายุที่ส้ นั เมื่อคนอ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะผ่านไปเพราะข่าวต่าง ๆ มีผา่ นเข้ามาทุกวัน ผูอ้ ่าน
หนังสื อพิมพ์จะอ่านเพียงบางเรื่ องหรื อบางคอลัมน์ที่เขาเกี่ ยวข้องหรื อสนใจเท่านั้น ไม่มีสีสันหรื อ
ภาพสี ที่สวยงามสะดุดตาชวนอ่าน
ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรรู ้ จกั ผูกพันกับหนังสื อพิมพ์ และถื อว่าการ
หนังสื อพิมพ์สัมพันธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งมีขอ้ แนะนาในการฏิ บตั ิ ดังนี้ ศึกษา
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับวงการหนังสื อพิม พ์ เช่ น นโยบาย จุ ดมุ่งหมาย ความต้องการของ
หนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับซึ่ งแตกต่างกันไป และต้องศึกษาบุคคลในวงการหนังสื อพิมพ์เพื่อทาความรู ้
จัก สร้ างความสนิ ทนสนมคุ น้ เคย ให้ข่าวหนังสื อพิมพ์ เช่ น ข่าวเกี่ ยวกับนโยบาย ความมุ่งหมาย
โครงการ ผลงานและเหตุการณ์ เพื่อให้หนังสื อพิมพ์นาไปลงเผยแพร่ ทาให้ประชาชนผูอ้ ่านเกิ ด
ความสนใจ ความรู ้ ความเข้าใจและนิ ยมเลื่ อมใสในสถาบัน อานวยความสะดวกแก่ นักข่าวหรื อ
นักเขี ยนที่ มาติ ดต่อ ผูกสัมพันธ์และสังสรรค์กบั บรรดานักข่าวและนักเขี ยนให้ใกล้ชิดสนิ ทสนม
คอยตัดข่ า ว บทวิจารณ์ และสารคดี ที่ หนัง สื อพิ ม พ์ต่า ง ๆ ลง เพื่ อติ ดตามวัดผลงาน แพร่ ข่ า วให้
หนังสื อพิมพ์ ตรวจกระแสข่าว ตรวจข่าวและความคิดเห็นที่เป็ นความเข้าใจผิด
(1.2) วารสาร (Journal) จัดทาเพื่อผูอ้ ่านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็ นภายในหรื อ
ภายนอกองค์กรก็ได้ จัดทาเป็ นรู ปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอนและมีความต่อเนื่อง
ข้อ ดี ข องวารสาร รู ป เล่ ม แข็ ง แรงและสวยงาม สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายได้ตามความประสงค์เจาะจงหรื อต้องการ มีผลทางด้านช่วยย้ าเตือนความทรงจา
และประทับใจ เพราะออกติดต่อกันเป็ นประจาและต่อเนื่ อง โดยสม่ าเสมอ มี เนื้ อที่ เพียงพอที่ จะ
สื่ อสารหรื อชี้ แจงรายละเอี ยดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ มี ค วามยืดหยุ่นสู งเพราะอาจเปลี่ ยนแปลง
เนื้อหา รู ปเล่มให้เป็ นไปตามความต้องการและงบประมาณขององค์กรหรื อสถาบันได้ง่าย
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ข้อจากัดของวารสาร คุ ณภาพของวารสารมักไม่ค่อยดี และขาดคุ ณภาพ
เพราะจัดทากันเองในองค์กรเป็ นส่ วนใหญ่ งบประมาณเป็ นอุปสรรคสาคัญในการจัดทา ยุบเลิกได้
ง่าย หากผูบ้ ริ หารไม่เห็นด้วยหรื อเมื่อไม่ได้รับงบประมาณผูจ้ ดั ทาไม่มีเวลาเพียงพอเพราะต้องมีงาน
ภาระอื่น ๆ ภายในองค์กรอีกมากมายหากวารสารที่ออกมานั้นมีวตั ถุ ประสงค์ที่ไม่แน่ ชดั หรื อขาด
ความรู ้ ที่น่าสนใจและสาระประโยชน์ที่แท้จริ งแล้ววารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชน
(1.3) นิ ต ยสาร (Magazines) นิ ต ยสารป็ นเครื่ องมื อ หรื อสื่ อในการ
ประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่ งพิมพ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ ง นิ ตยสารมี รูปเล่ มที่ กระทัดรั ด สวยงาม และมี
ระบบการพิมพ์ที่ประณี ตมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี
ข้อดี ข องนิ ตยสาร การจัดท านิ ต ยสารมัก ท าในรู ปแบบของธุ ร กิ จ โดย
ทีมงานขององค์กร มี การวางแผนงานจัดทาอย่างเป็ นระบบ ทาให้มีรูปเล่ มที่ สวยงามแปลกใหม่
สามารถนาเสนอรายละเอียดเรื่ องราวได้มากและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้เฉพาะได้จานวนการผลิตไม่
มากมีการบอกเงื่อนไขการรับเป็ นสมาชิ ก ทาให้ไม่สูญเปล่า ระยะเวลาในการอ่านนิ ตยสารนานกว่า
หนังสื อพิมพ์
ข้อจากัดของนิ ตยสาร ราคาต่อหน่ วยของนิ ตยสารแพงกว่าหนังสื อพิมพ์
การจัดจาหน่ายและเผยแพร่ อยูใ่ นวงจากัดเฉพาะกลุ่ม ขาดความรวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์เพราะอาจ
ออกเป็ นรายเดื อนหรื อรายปั กษ์ มีราคแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซื้ อหรื อจับจ่ายได้ มี
จานวนจาหน่ายและเผยแพร่ ค่อนข้างน้อย
(1.4) หนังสื อรายงานประจาปี มักจัดทาเป็ นรู ป เล่ ม และมี ข นาดต่ าง ๆ
ตามความเหมาะสม มีเรื่ องราวสาคัญและน่าสนใจขององค์กร เรี ยกว่า Annual Report
(1.5) หนังสื อรายงานประจางวด (Emporium Report) ท าเป็ นรู ปเล่ ม
คล้ายกับหนังสื อรายงานประจาปี โดยออกเป็ นงวด ๆ เช่น 3 เดือน หรื อ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานขององค์กรประจางวด หรื อรายงานผลโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
(1.6) จดหมาย (News Letter) มี ลกั ษณะเป็ นแผ่นปลิ วชนิ ดหนึ่ ง เพื่ อส่ ง
ให้กบั กลุ่มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมาย หรื อคาดคะเนว่าจะเป็ นลูกค้าได้ในอนาคต มีหวั จดหมายที่สวยงาม
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของตนหรื อองค์กร
(1.7) ป้ ายประกาศและโปสเตอร์ เป็ นสื่ อที่ ใช้เพื่ อดึ งดูดความสนใจของ
ประชาชนที่มีความเด่นสะดุดตา จัดทาด้วยสี สันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่ายแม้อยูไ่ กล
(1.8) แผ่นพับ (Folder) เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดั ทาขึ้ นเพื่ อเผยแพร่ ข่า ว
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร
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(1.9) เอกสารแจก มักทาเป็ นเอกสารที่รวมเป็ นเล่มเพื่อเผยแพร่ หรื อแจก
ให้อ่าน
(1.10) จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็ นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ
มีลกั ษณะคล้ายแผ่นพับแต่เย็บเป็ นเล่ม
(1.11) ใบปลิว (Leaflet) มีลกั ษณะเป็ นกระดาษแผ่นเดี ยว บรรจุข่าวสาร
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ตอ้ งการจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึงในกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
กว้างขวาง
(2) สื่ อบุคคล (Personal Media) สื่ อบุคคลเป็ นวิธีการสื่ อสารที่เก่าแก่ที่สุดใช้
กันตั้งแต่เริ่ มมีมนุษย์ข้ ึนในโลก เป็ นสื่ อที่ใช้กนั มากในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป เครื่ องมือของสื่ อบุคคล
มีท้ งั ที่เป็ นคาพูด กริ ยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่ อสารด้วยบุคคลจะเป็ นการใช้
คาพูดเป็ นหลักด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิ ต ประชุ ม คาพูด (Spoken Word) เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารที่ทุกคนคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว และทุกคนต้องใช้คาพูดในชี วิตประจาวัน ในงานอาชี พ
ในชีวติ ส่ วนตัว สื่ อคาพูดจึงเป็ นสื่ อที่เก่าแก่ที่สุดชนิ ดหนึ่ ง นอกจากนี้ หากคาพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่
มีชื่อเสี ยง ที่สังคมยกย่องนับถือ ก็จะยิง่ เพิ่มน้ าหนักในคาพูดนั้นมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว การพูดจึงเป็ น
เครื่ องมือในการถ่ายทอดชักนาความรู ้สึกนึ กคิดของมนุ ษย์ออกมาให้ผอู ้ ื่นได้ทราบและเข้าใจ คาพูด
จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่จะทาให้มนุ ษย์เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน สื่ อบุคคล
หรื อการสื่ อสารด้วยคาพูดนั้นมี 2 แบบ คือ
(2.1) แบบที่เป็ นทางการ (Formal Oral Communication) เช่ น การอภิปราย
การบรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา
(2.2) แบบที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Oral Communication) คือ การพูดจา
สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดที่เป็ นทางการนั้นผูพ้ ูดจะต้องพูดให้ผฟู ้ ั งสนใจ เข้าใจ ประทับใจ
เกิดศรัทธา แล้วอาจจะมีวตั ถุประสงค์อื่น ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพื่อให้ข่าวสารความรู ้ เพื่อชักจูง
ใจ เพื่อกระตุน้ เร้ าอารมณ์ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิ บตั ิการหรื อทาให้รู้สึกซาบซึ้ ง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า
จุดมุ่งหมาย คือ จุดมุ่งหมายที่เปิ ดเผยหรื อจุดมุ่งหมายที่ปกปิ ด
ลัก ษณะของสื่ อบุ คคล ประเภทของค าพูดที่ ใ ช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
พบปะพูดจาธรรมดา การจัดตั้งหน่ วยติ ดต่อ สอบถาม การพูดติดต่อทางโทรศัพท์ แสดงปาฐกถา
การพู ด สนทนา เป็ นการสื่ อ สารของบุ ค คลโดยทั่ว ไปในวงสนทนาซึ่ งเป็ นการสื่ อ สารใน
ชี วิตประจาวันทัว่ ไป การอภิปราย เป็ นการสื่ อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการให้
ความรู ้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน การบรรยายเป็ นการสื่ อความ
เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจต่อเนื่ องในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยผูฟ้ ั งเป็ นผูร้ ับสารและผูบ้ รรยายเป็ นผูใ้ ห้
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การประชุ ม เป็ นการร่ วมกันปรึ ก ษาหารื อ กันในกลุ่ ม หรื อที ม งานอย่า งมี ร ะบบและระเบี ย บวิ ธี
ทางการประชุม เช่น การยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการประชุ ม และมี
ประธานการประชุ ม การฝึ กอบรม เป็ นการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่บุคคลเพื่อให้มีความรู ้ เพิ่มขึ้น
และมีความสามารถขึ้นในเรื่ องที่ได้รับการฝึ กและอบรมมา การสัมมนา เป็ นกระบวนการสื่ อสาร
สองทางทั้งให้และรับความรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา การพูดในที่ชุมชน
เป็ นการพูดในที่สาธารณะรื อชุมชนในวาระหรื อโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจ ความรู ้ ยก
ย่องและยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่ องราวต่าง ๆ
ข้อดี ของสื่ อบุคคล เป็ นสื่ อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งสิ้ นเปลื องในการซื้ อ
สื่ อแบบสื่ ออื่น ๆ ทาให้ผพู ้ ูดและผูฟ้ ั งเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ าเสี ยงประกอบการพูด ซึ่ งมี
อิ ท ธิ พ ลในการชัก จูง และเร้ า ความสนใจได้ ม ากกว่า เป็ นการสื่ อสารสองทาง ทั้ง ผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง
สามารถโต้ตอบกันได้ทนั ที ผูพ้ ูดสามารถปรับเนื้ อหาให้เหมาะกับผูฟ้ ั งได้ทนั ท่วงที เหมาะกับการ
เผยแพร่ เรื่ องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรื อติต่อสัมพันธ์กนั เป็ นการส่ วนตัว
ข้อจากัดของสื่ อบุคคล ไม่มีความคงทนถาวรพูดแล้วก็ผา่ นเลยไป ไม่สามารถครอบคลุมผูฟ้ ั งจานวน
มาก ๆ ได้ หากผูพ้ ูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจก็จะทาให้การพูดล้มเหลวได้ เนื้ อหาสาระที่
นามาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไปทาให้ผฟู ้ ั งไม่เข้าใจ ต้องมีอุปกรณ์ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย
ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชดั เจน
(3) สื่ อโสตทัศน์ (Audio Visual Media) เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่มีการใช้ท้ งั
ภาพและเสี ยง มีลกั ษณะ คือ ภาพยนตร์ (Films) หรื อวิดีโอ (Video) ภาพยนตร์ มีท้ งั ภาพและเสี ยง
ประกอบอื่ น ๆ เช่ น ภาพนิ่ ง ภาพเลื่ อนเป็ นชุ ด ภาพโปร่ งแสง ทั้งนี้ เป็ นเทคนิ คต่าง ๆ ที่จะให้นัก
ประชาสัมพันธ์ เลื อกใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ใช้ประสาทสัมผัสทางตา
นับว่าเป็ นสื่ อที่ให้ความประทับใจและทาให้ผอู ้ ื่นจดจาเรื่ องราว เนื้ อหาได้นานเพราะผูช้ มจะได้ดู
และได้ฟังคาบรรยายไปพร้อม ๆ กัน
ข้อดีของภาพยนตร์ มีท้ งั แสง สี เสี ยง และภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี ทา
ให้ ป ระทับ ใจและจดจ า สามารถเร่ ง เร้ า ความสนใจของผูช้ มได้ต ลอดเวลาที่ ภ าพยนตร์ ฉ ายอยู่
สามารถสอดแทรกความคิดเห็ นและเป็ นสื่ อในการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย สามารถ
เสนอภาพในอดีตที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก ใช้เทคนิ คสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการ
ถ่ายทาได้อย่างสมจริ งที่สุด
ข้อจากัดของภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายทาภาพยนตร์ สูง
มากไม่สามารถเข้าถึ งกลุ่มชนเป้ าหมายจานวนมาก ๆ ได้ ชมได้ในจานวนจากัดเพราะผูช้ มอยู่ใน
ห้องฉายภาพยนตร์ เท่านั้น มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับเครื่ องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์
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(4) สื่ อ วิ ท ยุ (Radio) เป็ นสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ส่ ง ข่ า วสารได้ร วดเร็ ว และ
เผยแพร่ ข่าวสารไปได้ไกลมาก เป็ นที่นิยมทัว่ ไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแม้ใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกลและยังไม่มีไฟฟ้ าใช้ มีหลากหลายรายการมีท้ งั ข่าว สาระบันเทิง รายการเพลง และ
รายการละคร
ข้อดี ข องวิท ยุ มี ร าคาถู ก มี ค วามรวดเร็ ว แม้จ ะอยู่ห่า งไกลจากสถานี ก็ ตาม
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ผูท้ ี่อ่านหนังสื อไม่ออกก็สามารถรับฟั งได้ ครอบคลุ มบริ เวณพื้นที่กว้างขวาง
มาก ให้ความรู ้สึกเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง สร้างความใกล้ชิด ซ้ ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา ให้ความรู ้สึก
เร้าอารมณ์และเป็ นสื่ อที่จูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะลีลาที่ใส่ อารมณ์ทาให้ผฟู ้ ั งจินตนาการและมี
ความรู ้สึกร่ วมด้วย สามารถฟังไปด้วยและทางานอื่นไปด้วยได้
ข้อจากัดของวิทยุ ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะต้องพูดให้ส้ ัน
กระชับเข้าใจง่าย ไม่มีความคงทนถาวร ถ้าผูฟ้ ั งพลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะรับฟั งได้อีก ถ้ามี
ข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก ต้องฟั งอย่างมีสมาธิ จึงจะได้ใจความทั้งหมด เป็ นการสื่ อสารทางเดียว
ไม่สามารถไต่ถามเรื่ องราวที่ไม่เข้าใจได้
(5) โทรทัศ น์ (Television) เป็ นสื่ อที่ เจริ ญ รุ ดหน้า มาก สามารถถ่ า ยทอด
ข่าวสารได้ท้ งั โดยคาพูด ข้อเขียนและรู ปภาพ เป็ นทั้งภาพสี ขาวดาและภาพนิ่ ง ภาพยนตร์ และอื่น ๆ
ถ่ายทอดข่าวสารได้เร็ วมากและส่ งภาพในระยะไกล ๆ ได้ดว้ ย
ข้อดี ข องโทรทัศ น์ ดึ ง ดู ดความสนใจได้ม าก เพราะสามารถทดแทนได้ท้ งั
หนังสื อพิมพ์ วิทยุและภาพยนตร์ ผูช้ มเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีท้ งั ภาพและเสี ยง ถ่ายทอดข่าวสาร
ได้รวดเร็ วทาให้ข่าวเป็ นที่น่าเชื่ อถื อ สามารถเสนอรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสื อพิมพ์
เช่น รายการสารคดี การสาธิ ตทางวิชาการต่าง ๆ
ข้อจากัดของโทรทัศน์ ราคาแพงกว่าสื่ อประเภทอื่ น เมื่ อพลาดรายการก็ไ ม่
สามารถจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็ นวิดีโอเทป เป็ นการสื่ อสารทางเดียว
(6) เครื่ อ งฉายแผ่นใส เป็ นสื่ อที่ ใ ช้ป ระกอบการบรรยายเพื่ อให้เ กิ ด ความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
(6.1) เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นสื่ อที่ใช้ประกอบการบรรยายเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เป็ นภาพนิ่ง เลื่อนภาพได้ทีละหนึ่งภาพ ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งให้มีการฉายแบบ Multi ทาให้
ฉายได้ทีละ 3 เครื่ อง
(6.2) เครื่ องรับ-ส่ งแฟกซ์ เป็ นเครื่ องโทรศัพท์ที่สามารถส่ งข่าวสารที่ มี
ลักษณะคล้ายการถ่ ายเอกสารจากต้นทางมายังเลขหมายโทรศัพท์ปลายทาง โดยมี สัญญาณบอก
ความพร้อมในการรับข่าวสารหรื อแฟกซ์
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(7) สื่ อกิ จกรรมต่าง ๆ สื่ อกิ จกรรมต่าง ๆ ที่จดั ในลักษณะกิ จกรรมตามวาระ
หรื อโอกาสต่าง ๆ โดยมากจัดในรู ปของนิ ทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การ
แข่งขัน งานสถาปนาองค์กร หรื อการเปิ ดให้เข้าชมกิจการในวันสาคัญ มีลกั ษณะเด่น 3 ประการ คือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนจานวนมากมาเข้าร่ วมงานประชาสัมพันธ์ กิ จกรรมภายในงานและ
องค์กร ทาให้เป็ นที่รู้จกั ของประชาชน ประชาชนที่มาร่ วมงานได้รับสารประโยชน์ ส่ วนองค์กรได้
สร้ า งภาพพจน์ ที่ ดี ใ นสายตาประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด กิ จ กรรมเพื่ อ การ
ประชาสั ม พันธ์ เพื่ อให้ก ารศึ ก ษาทางอ้อมในวิช าการสาขาต่ า ง ๆ และเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ แก่ ก ลุ่ ม
ประชาชนเป้ าหมายเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล กิ จกรรมของสถาบันต่อกลุ่ มประชาชนเป้ าหมาย
เพื่อกระตุน้ เร่ งเร้ากลุ่มประชาชนเป้ าหมายให้ร่วมมือกับสถาบัน หรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่ม
ประชาชน กลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อสถาบันไปในทางที่พึงประสงค์ เพื่อสร้ างความบันเทิงสนุ กสนาน
ความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย หลักในการจัดกิจกรรมหรื อนิ ทรรศการการจัดแต่ละครั้ง
ควรมีศูนย์รวมแนวความคิดเพียงอย่างเดี ยว ควรเลื อกสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้าชม
ต้องให้ผชู ้ มเข้าใจง่ายและเสี ยเวลาน้อยที่สุด คือ จะต้องใช้ทศั นวัสดุประเภทภาพของจริ ง ของจาลอง
และวัสดุสามมิติอื่น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะเป็ นการดูมากกว่าการอ่าน ใช้คาอธิ บายสั้น ๆ
ข้อความโต ๆ มองเห็นชัดแต่ไกล แสงก็มีบทบาทในการจัดนิทรรศการ สี ที่สะดุดตาจะช่วยเร้าความ
สนใจและน่ าติดตาม ควรพยายามให้ผเู ้ ที่ยวชมได้มีส่วนร่ วมตามความเหมาะสม ควรจัดเรื่ องราว
หรื อกลุ่มวัสดุที่แสดงให้เป็ นหมวดหมู่และต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
(8) สื่ อ มวลชน ลัก ษณะของสื่ อ มวลชน คื อ หนัง สื อ พิ ม พ์ท้ งั รายวัน และ
นิ ตยสารทั้งรายสัปดาห์และรายปั กษ์ สื่ อกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพ นอกจากวิทยุกระจายเสี ยงวิทยุ
และโทรทัศ น์ แ ล้ว ยัง มี ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อ ที่ ไ ด้ จ ัด ท าเป็ นรายการภาพยนตร์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
ประชาสั ม พันธ์ เคเบิ ล ที วี เป็ นเคเบิ ลที่ มีล ัก ษณะไร้ ส าย ต้องติ ดตั้ง เสาอากาศไมโครเวฟเพื่อรั บ
ความถี่ ถอดรหัส เป็ นการส่ งด้วยคลื่ นไมโครเวฟ ดาวเที ยม เป็ นการสื่ อสารโดยการส่ งคลื่ นวิทยุ
โทรทัศน์จากสถานี ข้ ึนสู่ ดาวเทียมสะท้อนกลับมายังจานรับคลื่น ซึ่ งจะมีความคมชัดของภาพมาก
วิดีโอเท็กซ์ เป็ นสื่ อที่คล้ายกับการส่ งสารสนเทศ สิ่ งพิมพ์ของเทเลเท็กซ์ที่ส่งไปพร้อมกับคลื่นวิทยุ
โทรทัศน์ แต่วิดีโอเท็กซ์อาศัยสายโทรศัพท์หรื อสายเคเบิลเป็ นตัวกลางเชื่อมระหว่างสถานี ส่งกับผูร้ ับ
และมีการโต้ตอบกันได้
บทบาทหน้า ที่ ของสื่ อมวลชนที่ มี ต่อประชาชน แจ้ง ข่า วสาร ความรู ้ ความ
เคลื่อนไหวของกิจการหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ ไปยังประชาชนส่ วนใหญ่อย่างกว้างขวาง สิ่ งที่
เผยแพร่ มีการจัดเตรี ยมอย่างดี ไว้ก่อนล่วงหน้า สื่ อมวลชนส่ งข่าวสารที่สนองความสนใจของกลุ่ม
ประชาชนจานวนมาก พยายามรักษามาตรฐานหรื อคุณภาพการทางานของสื่ อมวลชนประเภทนั้นไว้
เพื่อภาพพจน์ที่ดีงามและความเชื่อถือของประชาชน
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แนววิธีการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การย้ าหรื อซ้ าบ่อย ๆ (Repeating) จะช่ วยให้เกิ ด
ความน่าสนใจเพิ่มขึ้น คงทนถาวรมากขึ้นเหมือนการตอกย้ าหัวตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นยา แต่การใช้วิธี
นี้ ควรระวังว่าถ้าย้ าบ่อย ๆ และกระทาต่อเนื่ องกันนานอาจถึ งจุดอิ่มตัวขึ้นได้ ถ้าเมื่อใดถึ งจุดอิ่มตัว
ผลจะลดลงทันที เพราะผูร้ ั บจะเริ่ มเบื่ อหน่ ายหรื อชิ นชา แต่ถ้าจะทาอยู่เรื่ อย ๆ ควรให้มีท้ งั ความ
ต่อเนื่ องและความหลากหลาย ให้โอกาสผูร้ ับมีส่วนร่ วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่
ให้ผชู ้ มเข้าร่ วมรายการด้วย จะมีอิทธิ พลดึ งดูดความสนใจได้ดีกว่าที่ผจู ้ ดั รายการจะให้อะไรอย่าง
เดียว การให้ผรู ้ ับมีส่วนร่ วมนั้นสามารถทาได้ท้ งั รายการบันเทิงและรายการที่ให้
2.1.5 ความรู้ เกีย่ วกับการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
อุบลวรรณ ปิ ติพฒั นโฆษิต (2545) ได้กล่าวถึงเรื่ องขององค์ประกอบในการประชาสัมพันธ์
ไว้ ดังนี้
1) เกี่ ยวกับองค์ก ร เป็ นเรื่ องขององค์กรที่ ทางานประชาสัม พันธ์ ฝ่ ายเริ่ ม ต้นงาน
ประชาสั ม พัน ธ์ เ ป็ นผูก้ าหนดแนวนโยบาย งบประมาณและบุ ค ลากรของงานประชาสั ม พัน ธ์
เนื่ องจากงานประชาสัมพันธ์เป็ นกลไกอย่างหนึ่ งของฝ่ ายบริ หารขององค์กร ที่จะติดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน ดังนั้น องค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญในการทางานประชาสัมพันธ์ เพราะเป็ นตัวกาหนดว่างานประชาสัมพันธ์จะต้องเป็ นไปใน
รู ปแบบใด
2) เกี่ ยวกับนักประชาสัมพันธ์ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับอาชี พและนักประชาสัมพันธ์ การ
ท างานประชาสั ม พัน ธ์ นัก ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นองค์ ก รต่ า ง ๆ อาจจะเรี ย กแตกต่ า งกัน ไป เช่ น
ประชาสั ม พัน ธ์ เจ้า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ง าน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรดาเนิ นไปได้ดีหรื อไม่ เพราะนักประชาสัมพันธ์ เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานและ
สร้ างสรรค์ให้งานประชาสัมพันธ์น้ นั ๆ ดาเนิ นไปได้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คุ ณสมบัติที่
สาคัญของนักประชาสัมพันธ์จึงต้องเป็ นบุคคลที่อดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากมีความรู ้
ความสามารถ รู้เทคนิควิธีต่าง ๆ ของงานประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างดี ฉลาด มีไหวพริ บ ขยัน มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม รู ้จกั ใช้สื่อมวลชนเป็ นอย่างดีอีกด้วย
3) เกี่ ยวกับข่าวสาร เป็ นเรื่ องของข่าว วิธีการเผยแพร่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
เนื่ องจากงานเผยแพร่ ข่าวสารเป็ นงานหลักที่สาคัญของงานประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ข่าวสารจึงเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง ข่าวสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอาจเป็ นได้หลาย
ลักษณะ ทั้งที่เป็ นข้อความ คาพูด เอกสารเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ภาพ สิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออื่น ๆ เช่ น
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เทปบันทึก เสี ย ง วีดีทศั น์ เพื่อให้ป ระชาชนได้ท ราบเนื้ อหาสาระของข่ าวสารต่า ง ๆ เนื้ อหาของ
ข่าวสารนั้นจะต้องมีความหมายชัดเจน ไม่ขดั แย้งต่อค่านิ ยมของคนในสังคมนั้น ๆ ง่ายแก่การรับรู ้
และเข้าใจ คื อ รั บสารนั้นได้ เข้า ใจในสารนั้น ยอมรั บในสารนั้น เกิ ดการปฏิ บ ตั ิ และมี ป ฏิ กิ ริย า
สะท้อนกลับ เพื่อให้ได้ผลในการเผยแพร่ ข่าวสารจะต้องใช้กลวิธีสร้ างความสนใจให้เกิ ดขึ้ นแก่
ประชาชน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สวนร่ วมของการประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก
4) เกี่ ยวกับสื่ อ สื่ อประชาสั มพันธ์ มี ท้ งั ภายในและภายนอก สื่ อมวลชน สิ่ งพิม พ์
วิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ สื่ อ ระหว่ า งบุ ค คล สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์น้ นั การเผยแพร่ กระจายข่าวสารไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นงานสาคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะกระทาได้หลายวิธี วิธีหนึ่ งก็คือ การใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ แผ่นพับ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์ เน็ต มา
ช่วยในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ข้อสาคัญก็คือ ผูป้ ฏิ บตั ิงานใน
ด้านนี้ ตอ้ งศึกษาให้มีความรู ้ และเข้าใจถึ งลักษณะของสื่ อประเภทต่าง ๆ ที่ จะต้องนามาใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น 4
ประเภท คื อ ค าพูด หรื อค าพูดระหว่า งบุ ค คลต่ า ง ๆ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อภาพนิ่ ง
ภาพยนตร์ และอินเทอร์ เน็ต ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์น้ นั ควรใช้สื่อหลายชนิดร่ วมกัน
5) เกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมาย ผูร้ ับสารเป็ นกลุ่มประชาชนภายในองค์กร กลุ่มประชาชน
ภายนอกองค์กร กลุ่มเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบสุ ดท้ายของการประชาสัมพันธ์
และนับว่าสาคัญเป็ นอย่างยิ่งก็คือ กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูร้ ับสาร ในกระบวนการสื่ อสารมีองค์กรและ
นักประชาสัมพันธ์เป็ นผูส้ ่ งสาร ข่าวสารและเครื่ องมือสื่ อสาร เป็ นทั้งตัวสารและช่องทางในการส่ ง
สาร กลุ่ มเป้ าหมาย คือ กลุ่มบุคคลหรื อประชาชนที่ เป็ นเป้ าหมายในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ที่
ต้องการให้ได้รับข่าวสารที่ เผยแพร่ แล้วเกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้อง หรื อเกิ ดพฤติ กรรมเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ผทู้ าการประชาสัมพันธ์ต้ งั ใจไว้ กลุ่มเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ กลุ่มประชาชนภายใน ได้แก่ ผูท้ ี่ทางานอยูภ่ ายในองค์กรนั้น และกลุ่มประชาชนภายนอก
ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ นอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง เช่น ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า
สื่ อมวลชน กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มประชาชนทัว่ ไป
ดังนั้น องค์ประกอบที่สาคัญของความสาเร็ จในการประชาสัมพันธ์ คือ C.C.: Customer and
Culture เราต้องทราบว่าใครคื อลู กค้า และเราต้องการสื่ อสารถึ งใคร เพื่อจะได้เลื อกใช้สื่อได้ถูก
ประเภท รวมทั้ง ยัง ต้อ งเข้า ใจวัฒ นธรรมของกลุ่ ม คน หน่ วยงานและประชาคมทั้ง ภายในและ
ภายนอก เพราะในแต่ละสถานที่ แต่ละสถานการณ์พฤติกรรมและธรรมเนียมปฏิบตั ิยอ่ มแตกต่างกัน
ดังนั้น ถ้าต้องการให้การประชาสัมพันธ์ได้ผลดี ต้องเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มยอมรับสิ่ งใด ไม่นิยมอะไร
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สรุ ปคือ การประชาสัมพันธ์ตอ้ งมี ศิ ลป์ ในการดาเนิ นงานเพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมาย ประสบ
ผลสาเร็ จ การประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนสาคัญที่มีส่วนช่ วยให้การปฏิ บตั ิ งานต่าง ๆ ของหน่ วยงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความร่ วมมือจากบุคคล ชุ มชน หรื อหน่วยงานอื่น ๆ การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
มีผใู ้ ห้ความหมายและขั้นตอนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ไว้มากมายหลายท่าน และความหมาย
ของคาว่าดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ น้ นั ก็จะมีคาถามตามมาว่า การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานที่ทาอย่างไร เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ทฤษฎีในเรื่ ององค์ประกอบ
ของการประชาสัมพันธ์จะตอบคาถามเหล่านี้ได้ ดังขั้นตอนของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2.1.5.1 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก และการประชาสัมพันธ์เชิ งรับ (นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล
และพิไลพรรณ ปุกเหตุ, 2529)
1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างสรรค์
หรื อเพื่ อการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ใ นเชิ ง บวกให้เกิ ดขึ้ นแก่ ส ถาบัน องค์ก าร ซึ่ ง กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก สามารถทาได้หลายวิธีได้แก่ การรณรงค์การให้ความรู ้ การสร้ างความรู ้ สึก
ส านึ ก หรื อทั ศ นคติ ที่ ดี เกิ ด ความเข้ า ใจและยอมรั บ แล้ ว ให้ ค วามร่ วมมื อ สนั บ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กคือ หลักของการก่อหรื อป้ องกันไม่ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ
ผิดหรื อเกิดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อสถาบัน องค์การ
2) การประชาสั มพันธ์ เชิ งรั บ เป็ นการประชาสั มพันธ์ เพื่ อแก้ไขความ
เข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นหรื อ เมื่ อ องค์ ก าร สถาบัน เกิ ด ปั ญ หาภาวะวิ ก ฤตต่ า ง ๆ จึ ง ต้อ งท าการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยลักษณะเฉพาะของการนาประชาสัมพันธ์เข้าไปใช้
ในการแก้ปัญหาวิกฤตเป็ นการจัดการเชิงการสื่ อสาร และประชาสัมพันธ์นบั เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ ง
ที่ นิย มใช้ ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะของการตั้งรั บ ในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อให้ปั ญหาหรื อความเข้า ใจผิดนั้นได้
คลี่คลาย และเกิดความรู ้ สึกที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิ ดความพอใจในการแก้ปัญหานั้นเพื่อ
เรื่ องจะได้ยุติลงด้วยดี ดังนั้นสถาบัน องค์การจะดาเนิ นการใด ๆ จะต้องคอยวางแผนเชิ งตั้งรับไว้
ด้วยเพราะหากผลงานที่ ป รากฏออกมาไม่ เป็ นที่ พ อใจของกลุ่ ม เป้ าหมายแล้วจะต้องรี บท าการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อตั้งรับเหตุการณ์ หรื อภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที
Content PR การประชาสัมพันธ์แนวคิดใหม่ (2014) การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ เป็ น
มากกว่าการส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางการสื่ อสารแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็ น ภาพข่าว ปฏิทิน
ข่าว ข่าวแจก ไปยังสื่ อมวลชนสิ่ งพิมพ์ วิทยุ หรื อโทรทัศน์ ปั จจุบนั มีความท้าทายใหม่มากมายผ่าน
ช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น บล็อก ทวีตเตอร์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยูทูบ เป็ นต้น
จึงทาให้เกิดแนวความคิดของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่เรี ยกว่า Content PR หรื อ การประชาสัมพันธ์

25
เชิ งประเด็นสร้ างสรรค์ ซึ่ งมี ค วามคล้ายคลึ งและแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ ในรู ปแบบเดิ ม
(Traditional PR)
การประชาสัมพันธ์แบบเดิม (Traditional PR) ตามความหมายของ PRSA : Public
Relations Society of America ได้ให้คาจากัดความโดยสรุ ปว่า เป็ นกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
(กระบวนการสื่ อสารวิเคราะห์ใน 4 ส่ วนได้แก่ SMCR : Sender/Message/Channel/Reciever) ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย กล่าวคือ เน้นกระบวนการและ
ขั้นตอนการสื่ อสารเป็ นหลัก โดยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร
การประชาสัมพันธ์เชิ งสร้างสรรค์ประเด็น (Content PR) จะเป็ นการมุ่งเน้นการ
สร้ างสรรค์ประเด็น เนื้ อหา (Message) เกี่ ยวกับองค์กรเป็ นหลัก มากกว่ากระบวนการ ผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารที่หลากหลายรอบด้าน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างการรับรู้ พัฒนาความสัมพันธ์
และบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับองค์กร
พจน์ ใจชาญสุ ข กิ จ (2553) นายกสมาคมนัก ประชาสั ม พันธ์ แห่ ง ประเทศไทย
กล่ า วใน 10 ประเด็น PR หลักขององค์ก รระดับ โลกที่ ต้องใช้สื่ อสารส าหรั บ การแข่ ง ขันเพื่ อ
ความก้าวหน้าที่ยงั่ ยืนว่า เป็ นที่รู้กนั มาโดยตลอดว่า องค์กรที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่ของโลก
ต่างให้ความสาคัญในการวางกรอบยุทธศาสตร์ ทางการสื่ อสารที่แข็งแกร่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่า
องค์กรเหล่านั้นตระหนักถึงความสาคัญของภาพลักษณ์และการสื่ อความทั้งหมดขององค์กร นัน่ คือ
ความชัดเจนของการจัดการสื่ อสารขององค์กร ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื้ อหา ประเด็น บ่งบอก
ตัวตน ความเป็ นองค์ก รออกมาได้ แม้ว่าแรกที เดี ย วองค์กรมัก จะคานึ ง ถึ ง แต่ เรื่ องของสร้ า งการ
เติบโต เรื่ องมูลค่าทางการตลาดและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ขณะที่ต่อมาหลายองค์กรได้เริ่ ม
ตระหนักกันแล้วว่า การสื่ อสารให้ไปถึ งได้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้ององค์กรและสาธารณชน ด้วยการสร้ าง
ความสัมพันธ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม คือการสร้างการยอมรับ ด้วยการสื่ อสารให้ขยายตัวไปยังทุก
กลุ่มประชากรให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด
2.1.5.2 พลิกงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มความสาคัญเพื่อต่อยอดให้ต่อองค์กร
จุดผกผันที่ทาให้องค์กรต่าง ๆ หันมาเร่ งสนใจเรื่ องการประชาสัมพันธ์ กันอย่าง
มากในช่ วงหลังนี้ เห็ นจะเป็ นการเรี ย นรู ้ ความส าเร็ จจากองคกรระดับ โลก การขยายตลาด ขยาย
เครื อข่ายของยกษ์ใหญ่ขา้ มชาติไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มประเทศใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค ที่
เกิดขึ้นจนเกื อบจะเป็ นแนวโน้มทางธุ รกิ จอย่างหนึ่ งไปแล้ว กระแสของวิวฒั นาการที่ยอ่ โลกทาให้
ข้อมูลและการดาเนิ นกิ จการต่าง ๆ กระจายไปยังทัว่ โลกเป็ นเรื่ องง่าย การที่เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และระบบดิ จิตลั กลายมาเป็ นทั้งช่ องทางการสื่ อสารและการขาย ล้วนแตผลักดนให้องค์กรต่าง ๆ
ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์จาก ทาดีบอกกล่าวให้สาธารณชนทราบ เป็ นการ
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ดาเนิ นการกระบวนการการสื่ อสารแบบสองทาง ด้วยการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายและต้องมีการบริ หารการสื่ อสารเชิงยุทธ์
2.1.5.3 ประเด็นประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารในเชิงเนื้อหา
การประชาสัมพันธ์ในทิศทางใหม่น้ นั จะมุ่งเน้นที่เนื้ อหาเป็ นหลัก ตามด้วยการใช้
ช่ องทางสื่ อ รู ปแบบที่เข้าถึ งและจดจาได้ ทั้งสื่ อและสารมีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน การที่จะให้
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รดี น้ ัน มิ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ก ับ การได้เ ผยแพร่ ผ่า นสื่ อ เพี ย งอย่า งเดี ย ว ยัง ต้อ งให้
ความสาคัญกับเนื้ อหาสาระของข่าวสารที่ได้ทาการประชาสัมพันธ์ออกไปด้วย ความสามารถใน
การบริ หารและจัดการกับการสื่ อสารประเด็นได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นความท้าทายสาหรั บการบรรลุ
เป้ าหมาย และเพื่อให้พบว่าการให้เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและความเจริ ญก้าวหน้าของ
องค์กร โดยเฉพาะการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจและการสื่ อความที่มีทิศทางชัดเจนและต่อเนื่ อง จึง
กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุด นอกจากความรวดเร็ วแล้ว การใช้ช่องทางสื่ อสารที่ เข้าถึ งและเนื้ อหาที่
จดจาได้ เป็ นลาดับแรกของการวัดผลด้านการสื่ อสาร
พจน์ ใจชาญสุ ขกิ จ (2553) ข้อมูลข่าวสารที่ ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ระดับโลกต่าง ๆ พบว่า สาระสาคัญของเนื้อหาที่นาเสนอผ่าน Social Network มี 10 ประเด็น ดังนี้
1) ข้อมูล เกี่ ยวกับเคลื่ อนไหวขององค์กร (Corporate Movement &
Information) คื อ การนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องราวขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่ น
รู ป แบบ แนวทางการบริ ห าร วิ สั ย ทัศ น์ ข ององค์ก ร การแนะน าบุ ค ลากร ศัก ยภาพ ความรู้
ความสามารถของผูบ้ ริ หาร รวมถึงการให้ขอ้ มูล รายงานธุ รกรรม เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า ผูถ้ ื อหุ ้น
ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2) ข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจ (Business, Market Positioning) คือ การนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณการทาธุ รกรรม ส่ วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย เพื่อบ่งบอกสถานะของธุ รกิจ
ต่อตลาดในภาพรวม
3) ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริ หาร (Executive Vision) คือ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์บทบาทของธุ รกิจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริ บทแวดล้อมที่เกี่ยว
ช้องกับธุ รกิ จ เช่ นบทความ บทสัมภาษณ์ เพื่อแสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพความรู ้ ความเชี่ ยวชาญของ
ผูบ้ ริ หารองค์กร
4) ข้อมูลที่แสดงถึ งคุ ณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Product and Service
Value) คื อ การนาเสนอข้อมู ล โดยการบอกกล่ า ว หรื ออธิ บ ายความโดดเด่ นกว่าตราสิ นค้า และ
บริ การแต่ละประเภท ด้วยการแสดงให้เห็นคุณค่าที่เหนื อกว่า โดดเด่นกว่าตราสิ นค้าอื่น ๆ เช่น การ
ให้ขอ้ มูลด้านอารมณ์ความรู้สึกภาพลักษณ์ของสิ นค้า ราคาขายสิ นค้าและสิ ทธิประโยชน์อื่น ๆ
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5) ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อสร้างความผูกพัน และสร้างความมัน่ ใจ
(Communication for Engagement) คือการให้ขอ้ มูลเพื่อหวังให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว ด้วย
การสร้างความมัน่ ใจเกี่ยวกับองค์กรและสิ นค้า เช่น การรายงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรายงานผล
ประกอบการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดหรื อความเห็นต่อธุ รกิจที่มีในภาพรวมด้วยธรร
มาภิบาล และความโปร่ งใส
6) ข้อมูล บทวิเคราะห์ และค าปรึ กษา (Data/Research Service and
Consultant) คือ ข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ การในเชิ งวิชาการ เช่ น ศูนย์ขอ้ มูล บทวิเคราะห์ ผลวิจยั งาน
สรุ ปค้นคว้าที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า รายงานการวิจยั รวมทั้งการปกป้ องคุ ง้ ครองสิ ทธิ ของลูกค้า
และการให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้อง
7) ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งกาหนดการสาคัญขององค์กร (Corporate and
Marketing Agenda) คือข้อมูลเกี่ยวกับกาหนดการที่สาคัญขององค์กรและตารางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
รายงานกิ จกรรม การจัดประชุ ม การแถลงข่าว รวมถึ งการจัดกิ จกรรมอันเกี่ ยวเนื่ องกับผลิ ตภัณฑ์
และการส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ
8) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การแสดงความก้า วหน้ า นวัต กรรมและเครื อ ข่ า ย
(Innovation and Business Connection) ได้แก่ ข้อมูลความก้าวหน้าของระบบเครื่ องจักร การเปิ ด
โรงงาน การเปิ ดสาขา การใช้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ ความก้าวหน้าและ
การเป็ นผูน้ าด้า นความคิ ดทั้ง ด้า นสิ นค้า และธุ ร กรรมความร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ตรทางธุ รกิ จ เช่ น
ข้อตกลงระหว่างหน่ วยงานกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อแสดงถึ งความสาเร็ จ ความคล่องตัว เครื อข่ายและ
ผลประโยชน์ที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับ
9) ข้อมูลเพื่อแสดงให้เกิ ดการยอมรับ และการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert,
Award, Ranking) คื อการเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับความรู ้ ความสามารถในธุ รกิ จ คุ ณงามความดี ของ
องค์กร เช่ น การได้รับรางวัล การได้รับการจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ การได้รับการยอมรั บใน
มาตรฐาน การได้รับการรับรองจากหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ
10) ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม (Social Content) คือ การนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องได้รับรู ้ และเข้าใจในสิ่ งที่องค์กรได้ดาเนิ นการเพื่อสังคม เช่ น การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) กิจกรรมองค์กรเพื่อ
สังคม การนาเสนอดังกล่าวจะต้องไม่ใช่การโฆษณาเพื่อประกาศความดี แต่เป็ นการนาเสนอข้อมูล
เพื่อสร้างความตื่นตัวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาไปพร้ อม ๆ กับองค์กร เพื่อแสดงให้เห็ นถึ ง
บทบาทและทิศทางขององค์กรต่อสังคม
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จากที่ ก ล่ า วมาแสดงให้เห็ นถึ ง ประเด็ นทางการประชาสั ม พันธ์ ที่ องค์ก รต่ า ง ๆ
มักจะนาเสนอใน Social Network แต่อย่างไรก็ดีการนาเสนอข้อมูลดังกล่าวขององค์กรมี ความ
แตกต่างไปจากเดิม เพราะการประชาสัมพันธ์จะพัฒนาได้มากกว่าการจัดทาข่าวสาร แต่หากเป็ นการ
จัดการประเด็น เนื้ อหา ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยความถี่ ที่มากกว่าเดิ ม
ดัง นั้น รู ป แบบการประชาสั ม พัน ธ์ การน าเสนอเนื้ อ หาสาร และวิธี ก ารสื่ อ สารผ่า นทาง Social
Network จึงควรเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้จากประสบการณ์จริ ง การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
ระหว่างองค์กร สิ นค้า บริ การ และกลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมาย
2.1.5.4 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network
การเปลี่ยนแปลงของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ได้เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ภายหลังจากการเติบโตของ Social Network ในอดีต
ปั จจุบนั และอนาคตไว้ดงั นี้ (David Meeman Scott, 2007 อ้างถึงใน ณัฐา ฉางชูโต, 2553)
1) การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีต
(1) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรื อข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
ส่ วนใหญ่มาจากสื่ อมวลชนเท่านั้น ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะได้รับข้อมูลข่าวสาร หรื อเริ่ งราวขององค์กร
จากการนาเสนอของสื่ อมวลชนเท่านั้น
(2) นัก ประชาสั ม พัน ธ์ จ ะสื่ อ สารกับ สื่ อ มวลชนด้ว ยการส่ ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ (News Release) เท่านั้น
(3) การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในอดี ตไม่มีบุคคลใดได้เห็ นข่าว
ประชาสั ม พันธ์ หรื อ งานประชาสั มพันธ์ อื่น ๆ ที่ องค์ก รต้องการเผยแพร่ นอกจากนัก ข่า วหรื อ
บรรณาธิการ
(4) การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ในอดี ต บริ ษทั มักจะต้องมีข่าว หรื อ
ประเด็นสาคัญเกิดขึ้นก่อน แล้วนักประชาสัมพันธ์จึงจะเขียนข่าวเพื่อส่ งไปประชาสัมพันธ์ได้
(5) การเผยแพร่ ข่าวสารมี การใช้ศพั ท์เฉพาะ (Jargon) ที่นักข่าว หรื อ
บรรณาธิ การสามารถเข้าใจได้เท่านั้น
(6) นักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเผยแพร่ ข่าวสารได้ หากขาดความ
คิดเห็นหรื อคาพูดที่มาจากบุคคลที่สาม (Third Party) เช่น ลูกค้า นักวิเคราะห์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น
(7) การวัดประสิ ทธิ ผลของการประชาสัมพันธ์วดั ได้จากข่าวสารที่
ได้รับการเผยแพร่ (Clipping) เพียงอย่างเดียว
(8) ในอดี ตการทางานของฝ่ ายประชาสัมพันธ์กบั ฝ่ ายการตลาดจะ
ต่างคนต่างทา และจะมีเป้ าหมาย กลยุทธ์ และเทคนิคการวัดผลที่แตกต่างกัน
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2) การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบนั และอนาคต
(1) นัก ประชาสั ม พัน ธ์ ส ามารถน าเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ
องค์ก รและสิ นค้าไปยัง ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้โดยตรงและเหมาะสมกับ แต่ ละบุ ค คล โดยผ่า น
เครื่ องมือสื่ อสารออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ นบล็อก (Blog) อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค (e-Book) ข่าวประชาสัมพันธ์
(News Release) พอดแคส (Podcase) และอื่น ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งสื่ อกระแสหลัก เช่นหนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารเหมือนในอดีต
(2) เรื่ องราวที่นาสนอผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็ นโลกออนไลน์ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อมจะสะท้อ นภาพขององค์ก รทั้ง หมด นั่นหมายถึ ง ข่ า วประชาสั ม พันธ์ บท
สัม ภาษณ์ เรื่ องราวที่ เป็ นข่ า ว และอื่ น ๆ ที่ องค์ก รได้เผยแพร่ จะแสดงถึ ง จุ ดยืนภาพลัก ษณ์ และ
ชื่อเสี ยงขององค์กรและสิ นค้าจะต้องเชื่อถือได้
(3) การประชาสั มพันธ์ ต้องไม่เป็ นการโฆษณาชวนเชื่ อ เนื่ องจาก
ผูร้ ับสารในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ตอ้ งการการมี ส่วนร่ วมกับองค์กรมากขึ้ น ดังนั้นการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับองค์กรของนักประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั ควรมีการสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อจะได้รับฟั ง
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
(4) สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ท าให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารทางการประชาสั ม พัน ธ์
ได้รับการเผยแพร่ อีกครั้ง ถึงแม้วา่ จะผ่านมาหลายปี ก็ตาม หมายถึงข้อมูลขององค์กร หรื อข่าวสารที่
องค์กรได้ประชาสัมพันธ์ ออกไปถึ งแม้ว่าจะผ่า นมาแล้วหลายปี แต่หากมี บุคคลมาสื บค้นข้อมู ล
ดังกล่าวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ต ข่าวสารนั้นก็จะถูกค้นเจอ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้อีกครั้ง ซึ่ ง
แตกต่างจากสื่ อดั้งเดิ ม เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ที่จะมี อายุของข่าวและระยะเวลาในการ
เผยแพร่ ทาให้ไม่สามารถนาเสนอใหม่ได้อีกครั้ง
(5) บริ ษ ทั สามารถโน้มน้าวชัก จูงใจให้ผูบ้ ริ โภคสนใจสิ นค้าหรื อ
ไว้ใจบริ ษทั จนกระทัง่ เข้าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อได้จากการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีผา่ นสื่ อ
ออนไลน์ เพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มักจะใช้สื่อค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
จากสื่ อออนไลน์หรื ออินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อแรก เช่น หากผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อบ้าน ก็มกั จะหาข้อมูล
เกี่ ยวกับโครงการบ้านต่าง ๆ โดยค้นหาผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์ควรมีการนาเนื้ อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สิ นค้า การบริ การ และการส่ งเสริ มการตลาดที่ครบถ้วน น่าสนใจและดึงดูดใจ
ลูกค้า นอกจากนั้นการประชาสมัพนั ธ์ผ่านสื่ ออนไลน์ยงั สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ทนั ทีที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ณัฐา ฉางชู โต (2553) ได้สรุ ปกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้ประแส Social
Network ขององค์กรในปั จจุบนั ว่า องค์กรต้องปรับตัวโดยการนาเสนอเนื้ อหาผ่านเครื่ องมือสื่ อสาร
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ทั้งที่เป็ นสื่ อออนไลน์ (Online Media) และสื่ อออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งนี้ องค์กรจะต้องรู ้จกั
ปรับสภาพเนื้ อหาที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่ องมือต่าง ไม่วา่ จะเป็ น บล็อก ทวิต
เตอร์ เฟซบุ๊ค เว็บยูทูบ และเครื่ องมือใหม่ที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีหวั ใจของการประชาสัมพันธ์ผา่ น
Social Network ไม่วา่ จะนาเสนอผ่านเครื่ องมือใดองค์กรจะต้องนาเสนอเนื้ อหาที่ผรู ้ ับสารต้องการ
เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารมีส่วนร่ วม กระตุน้ ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) รวมทั้งสร้างความ
ผูกพัน (Engagement) ให้เกิ ดขึ้นในชุ มชนออนไลน์น้ นั เพื่อนามาซึ่ งความสัมพันธ์ ชื่ อเสี ยง และ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสิ นค้าในที่สุด
ฉัตรชัย ธรรมประเสริ ฐ (2557) กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยูฮ้ ู ดอท คอมปานี จากัด
บริ ษทั ที่ปรึ กษาประชาสัมพันธ์และสื่ อสารการตลาด เปิ ดเผยถึงทิศทางของเศรษฐกิจในปี 2557 ว่ามี
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางที่ ไ ม่ น่ า สดใสเท่ า ไหร่ นั ก กอปรกับ กระแสของโลกออนไลน์ ที่ เ ข้า มา
ปรับเปลี่ ยนไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ ทาให้การใช้งบประมาณทางการตลาดของสิ นค้าและ
ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ น่ าจะชะลอตัวลง โดยเฉพาะงบโฆษณาและการจัดกิจกรรมการตลาดในรู ปแบบ
ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าหลายสิ นค้าจะหันมาใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แทนการโฆษณามากขึ้น และเชื่ อว่า
ในปี 2557 การประชาสัมพันธ์จะกลายมาเป็ นหัวใจในการขับเคลื่อนธุ รกิจและการตลาด เนื่ องจาก
เศรษฐกิ จไม่ ดี ผูป้ ระกอบการจะหั่นงบโฆษณาและการจัดกิ จกรรมการตลาดต่ าง ๆ ลง และให้
ความสาคัญกับการทาประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพราะเป็ นเครื่ องมือที่สร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ธุ รกิจ
และแบรนด์ของสิ นค้าได้ดีกว่า เพราะผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั เริ่ มไม่เชื่ อการโฆษณาเหมือนยุคก่อน ๆ
และทาให้การโฆษณามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยลงเรื่ อย ๆ ยกเว้นเฉพาะการโฆษณาเพื่อส่ งเสริ ม
การขายหรื อโปรโมชัน่ เท่านั้น ที่ยงั คงมีประสิ ทธิ ภาพต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในระดับสู ง
ความสาเร็ จของสิ นค้าหรื อบริ ก ารวันนี้ ไม่จาเป็ นต้องทุ่ม งบมหาศาลในการท า
โฆษณา แต่ถา้ สร้ าง Content หรื อเนื้ อหาของสิ นค้าและธุ รกิจได้น่าสนใจและแตกต่าง สื่ อมวลชน
สนใจ โดนใจผูบ้ ริ โภค สิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ก็จะถูกเผยแพร่ และบอกต่อ ๆ กันไปในสื่ อมวลชน
หลาย ๆ แขนง และผูบ้ ริ โภคเมื่ อเห็ นจากสื่ อก็ จะจาได้ และบอกต่อ ๆ กันไปอย่างไม่ มีที่สิ้ นสุ ด
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ สาคัญอย่างเดี ยวคือ สิ นค้าต้องมีคุณภาพตามเนื้ อหาที่สร้ างขึ้นเท่านั้น
และทั้งหมดนี่คือที่มาของบริ การของบริ ษทั ที่เรี ยกว่า Content PR
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ (Perception)
2.2.1 ความหมายของการรับรู้
การรับรู้ (Perception) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซึ่ ง Per หมายถึง ผ่าน
(Through) และ Cipere หมายถึง การนา (To Take) ถือเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของ
บุคคลที่สาคัญ เพราะถ้าปราศจากการรั บรู ้ แล้วจะไม่สามารถมีความจาหรื อการเรี ยนรู ้ ได้ (บุปผา
พวงมาลี , 2542) ดังนั้น การรั บรู ้ จึงเป็ นวิธีการที่ บุคคลมองโลกที่ อยู่รอบ ๆ ตัวของบุ คคล ฉะนั้น
บุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่ละบุคคลทั้ง 2 อาจ
มีวธิ ีการยอมรับถึงตัวกระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการ
ตีความ (Interpret) เกี่ ยวกับตัวกระตุน้ ดังกล่าวไม่เหมื อนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิ ดของ
Schiffman, & Kanuk (1991) ที่กล่าวว่า การรับรู ้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการที่บุคคลแต่ละ
คนมีการเลือก ประมวล และตีความหมายเกี่ ยวกับตัวกระตุน้ อกมาให้ความหมาย และได้ภาพของ
โลกที่มีเนื้อหา”
Kast, & Rosenzweig (1985) กล่าวว่า การรับรู ้เป็ นการแปลความหมายของสิ่ งเร้าและการ
ตอบสนองของร่ างกายของคนต่อสิ่ งเร้ า จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ เดิ ม
และทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู ้ เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการและความพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคน
เกี่ยวกับความต้องการ ค่านิ ยม การคาดหวัง และปั จจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การรับรู้ยงั สามารถอธิ บาย
ได้อย่างง่ าย ๆ คื อหมายถึ ง “กระบวนการการตีความผ่านประสาทสัมผัสใด ๆ โดยตรง” ซึ่ งจาก
ความหมายนี้ ค าที่ จะสื่ อความหมายเดี ยวกับ การรั บ รู ้ การสั ม ผัสรู ้ อันเป็ นการที่ เกิ ดจากการรั บ
ความรู ้ สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัส เกิ ดเป็ นความเข้าใจหรื อความรู ้ สึกภายในของบุคคล ดังนั้น
กล่าวอีกอย่าง คือ การรั บรู ้ หมายถึ ง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลที่ จะทาให้เกิ ดการได้รู้ ได้
เข้าใจ”
ดังนั้น การรับรู ้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะต้องมีบุคคลเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ เพื่อทาการตีความบาง
สิ่ งบางอย่าง หรื อเหตุการณ์ หรื อความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นสิ่ งที่สัมผัสรู ้อะไรก็ตามที่เกี่ ยวข้องใน
ฐานะเป็ นสิ่ งที่สัมผัสรู ้ โดยการผ่านประสาทสัมผัส มนุ ษย์ทุกคนรู ้ทุกสิ่ งในโลกโดยผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส
จากความหมายของการรับรู ้ ที่กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้ว่า การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิดและจิตใจของมนุ ษย์ที่แสดงออกถึ ง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ สึกนึ กคิด ที่มีผลมาจาก
กระบวนการรับและตีความสิ่ งเร้าต่าง ๆ ที่มาสัมผัส ด้วยความแตกต่างกันทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
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และประสบการณ์ที่ผา่ นมาคนแต่ละคนจึงมีการรับรู ้ที่แตกต่างกัน ซึ่ งการรับรู ้จะส่ งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกต่อการรับรู ้ในสิ่ งนั้น ๆ
2.2.2 กระบวนการรับรู้
การรับรู ้ เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่ งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง การรับรู ้ เป็ น
กระบวนการซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
Schcmenhorn, Hunt, and Osborn (1985) ได้กล่าวถึง กระบวนการรับรู ้วา่ เป็ นกระบวนการ
ทางจิ ตวิทยาเบื้ องต้นในการตี ค วามสิ่ งเร้ าที่ สัมผัสต่าง ๆ เพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่มีความสาคัญ
ส าหรั บ ผูร้ ู ้ การรั บ รู ้ เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ บุ ค คลมี ค วามหมายแตกต่ า งกัน เมื่ อ บุ ค คลได้รั บ สิ่ ง เร้ า ก็ จ ะ
ประมวลสิ่ งรับรู ้น้ นั เป็ นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตนเอง ดังภาพที่ 2.1
ข้ อมูล
(Information)

การยอมรับ
(Reception)

การจัดระเบียบ
(Organization)
(Interpretation)

การตีความ

การกระทา
(Individual
Action)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้
แหล่งทีม่ า: Schcmenhorn, Hunt, & Osborn, 1985, p. 55.
สาหรับกระบวนการรับรู้ จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนสาคัญ ๆ 3 ขั้นตอน คือ (จุฑามาศ สิ ทธิ ขวา,
2542)
ขั้นตอนที่ 1 การเลือก (Selection) การเลือกจะเกี่ยวข้องทั้งการเลือกโดยจงใจและไม่จงใจ
กล่าวคือ การตัดสิ นใจบางครั้งจะกระทาการเลือกว่าเราจะรับสิ่ งกระตุน้ ใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง
เช่ น ปั จจัยทางด้านกายภาพ (Characteristic) ปั จจัยด้านที่ ต้ งั (Physical Location) ความสนใจ
(Interest) ประสบการณ์ที่ผา่ นมา (Past Experience)
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวม ในการรับรู ้สิ่งต่าง ๆ เรามักมีแนวโน้มที่จะรวบรวมตัวกระตุน้ ต่าง ๆ
เข้าเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ หลักในการรวบรวมตัวกระตุน้ มีหลายประการ เช่น รวบรวมโดยพิจารณาจาก
การอยูใ่ กล้เคียง (Proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกัน (Resemblance) รวบรวม
โดยพิจารณาจากการกระทาทางเดียวกัน (Common Fate) รวบรวมโดยพิจารณาถึงการต่อเติมส่ วนที่
ขาดไป
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ขั้นตอนที่ 3 การตีความ (Interpretation) เป็ นการแปลความหมาย ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่
ได้รั บ ในการแปลความหมายนี้ อาจท าได้หลายลัก ษณะ เช่ น แปลความหมายตามสถานการณ์
(Context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (Intent) แปลความหมายโดยยึดเอา
บุคลิกลักษณะของตนเองเป็ นหลัก (Projection)
ดังนั้น การรับรู ้ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป และสิ่ งนี้ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
การสื่ อความเข้าใจและพฤติกรรมที่แสดงออก ถ้าการรับรู ้ของบุคคลสองคนต่อสิ่ งเดียวกัน ใกล้เคียง
กัน โอกาสที่จะเข้าใจกันและลงรอยกันจะเกิดได้มาก ในขณะเดียวกันถ้าการรับรู ้ของบุคคลสองคน
ต่อสิ่ ง ของเดี ย วกันเป็ นไปคนละทิ ศทาง ก็ อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาและก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อการ
ทางานร่ วมกันได้ในที่สุด
2.2.3 ความสาคัญของการรับรู้
ความสาคัญของการรับรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ (สิ ทธิโชค วรานุสันติกลู , 2546)
1) การรับรู ้ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ โดยที่การรับรู ้ ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ถ้าไม่มี
การรับรู ้จะเกิดการเรี ยนรู ้ไม่ได้ ในทานองเดียวกัน การเรี ยนรู ้มีผลการต่อการรับรู ้ครั้งใหม่ เนื่ องจาก
ความรู้ ประสบการณ์เดิมจะแปลความหมายให้ทราบว่าคืออะไร
2) การรับรู ้ มีความสาคัญต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มพฤติกรรม เมื่ อรับรู ้ แล้ว
ย่อมเกิดความรู ้สึกและมีอารมณ์ พัฒนาเป็ นเจตคติ แล้วเกิดพฤติกรรมตามมาในที่สุด
2.2.4 ปัจจัยทีม่ ีต่อการรับรู้
ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ แบ่งเป็ น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ สิ ทธิขวา, 2542)
1) ลักษณะของสิ่ งเร้า โดยสิ่ งเร้าเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทาให้เกิดความสนใจที่จะรับรู ้
หรื อทาให้การรับรู ้ คลาดเคลื่ อนไปจากความเป็ นจริ ง ซึ่ งลักษณะของสิ่ งเร้ าที่ก่อให้เกิ ดการรับรู ้ ได้
นั้นต้องเป็ นสิ่ งเร้ าที่ น่าสนใจ มี ขนาดใหญ่ มี การเคลื่ อนไหว มี การเร้ าซ้ าบ่อย ๆ และสิ่ งเร้ านั้นมี
ความแตกต่างจากสิ่ งเร้ าอื่น ๆ จะกระตุน้ ให้เกิ ดการรับรู ้ ได้ดีและรวดเร็ ว เช่ น การประชาสัมพันธ์
โดยผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้น้ าชาระเงินผ่านสื่ อป้ ายประกาศ เจ้าหน้าที่การ
ประปานครหลวง เป็ นต้น
2) ลักษณะของผูร้ ับรู้ ซึ่งมีปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านจิตวิทยา
(1) ด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย
ต้องสมบูรณ์ หากลักษณะของผูร้ ับรู ้ ผิดปกติจะทาให้การรับรู ้ ต่อสิ่ งเร้ าที่มาสัมผัสผิดเพี้ยนไปจาก
ความเป็ นจริ ง นอกจากนั้นก็เป็ นเรื่ องเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา จะมีผลต่อการรับรู ้ดว้ ย
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(2) ด้า นจิ ต วิ ท ยา เป็ นสิ่ ง ที่ ผูร้ ั บ เลื อ กที่ จ ะสั ม ผัส เฉพาะที่ ต้อ งการและแปล
ความหมายให้ก ับตัวเอง โดยมี อิทธิ พลจากความรู ้ เดิ มหรื อประสบการณ์ ในอดี ต ความจา ความ
ต้องการ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความตั้งใจ ความคาดหวัง เป็ นต้น
2.2.5 ประโยชน์ ของการรับรู้ (จุฑามาศ สิ ทธิขวา, 2542)
1) การสร้างความประทับใจแก่ผอู ้ ื่น (Impression) เมื่อเรารู ้จกั ใครเป็ นครั้งแรกเรา
ควรสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ความประทับใจระหว่างบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรกจะตรึ งอยูใ่ น
ความรู ้สึกเป็ นเวลานานและยากที่จะลบไปง่าย ๆ เมื่อเรารู ้ จกั ใครเป็ นครั้งแรกจะเกิ ดการรับรู ้ และ
ความประทับใจกับบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็ นแง่บวกหรื อแง่ลบ ดังนั้น การสร้ างความประทับใจครั้ ง
แรกจึงมีความสาคัญต่อบุคคลค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคาดหวังถึงคุณสมบัติของเขา
และความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) การสร้างสื่ อต่าง ๆ ทราบกันดีวา่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้มี 2 ปั จจัยด้วยกัน
ซึ่ งก็ คื อ คุ ณ สมบัติ ข องสิ่ ง เร้ า และคุ ณ สมบัติ ข องผูร้ ั บ รู ้ เราสามารถน าปั จ จัย เหล่ า นี้ มาช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้บริ การหรื อกลุ่มเป้ าหมายทรายถึงวิธีการ/ขั้นตอนของการบริ การที่ให้ รวมทั้งประโยชน์ของ
บริ การที่ได้รับ มีความอยากทดลองใช้ และเกิดพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การในช่องทางดังกล่าว
3) ใช้เป็ นตัวสนับสนุ นในการตัดสิ นใจ ข้อมูลบางอย่างที่ได้จากการรับรู ้ สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัด สิ นใจได้ โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาในการตัดสิ นใจค่อนข้าง
น้อยและข้อมูลที่ได้รับมามีไม่มากพอ
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า การรั บ รู ้ คื อ กระบวนการภายในตัว บุ ค คลในการให้
ความหมายข้อมูลที่ได้รับจากการสัมผัสสิ่ งเร้าของประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยใช้สมอง ประสบการณ์
และสภาพจิตใจของบุคคลให้ความหมายสิ่ งที่รับรู ้ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมตามการรับรู ้
นั้น โดยแสดงออกเป็ นการกระทา ความนึกคิดและแนวคิด
เมื่อมนุ ษย์มีการรับรู ้ต่างกัน ความล้มเหลวของการสื่ อสารจึงอาจเกิดขึ้นได้ เพราะการรับรู ้
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส้ ื่ อสาร เป็ นกระบวนการทาง
จิตที่ตอบสนองสิ่ งเร้ าที่ได้รับเป็ นกระบวนการเลื อกรับสาร โดยในแต่ละวันสื่ อต่าง ๆ ได้นาเสนอ
ข่า วสารมากมาย ผูร้ ั บ สารจะเลื อกที่ จะเปิ ดรั บ ข่ า วสารตามความสนใจหรื อเกี่ ย วข้องกับ ตนเอง
โดยทัว่ ไปการรรับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั หรื อตั้งใจ และมักเกิ ดประสบการณ์ และการสั่งสมทาง
สังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวได้หมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วน
เท่ านั้นตามความสนใจของแต่ ล ะคน ซึ่ ง ต่า งคนมี ค วามสนใจและรั บ รู ้ สิ่ง ต่า ง ๆ รอบตัวต่ างกัน
โดยทั่ว ไปการรั บ รู ้ ที่ แ ตกต่ า งกัน เกิ ด จาดอิ ท ธิ พ ล ได้แ ก่ แรงผลัก ดัน หรื อ แรงจู ง ใจ (Motive)
ประสบการณ์เดิม (Past Experience) สภาพแวดล้อม (Environment) สภาวะจิตใจและอารมณ์
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2.2.6 ความรู้ เกีย่ วกับการรับรู้ และจูงใจ
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) ได้กล่าวว่า สาหรับการรับรู ้จากข่าวสารนั้นจะเลือกรับรู ้
จากองค์ประกอบทางจิตวิทยาของบุคคล เรื่ องความสนใจรับรู้ของผูร้ ับสาร โดยสังเกตการณ์ การ
เปิ ดรับของบุคคลด้วยอวัยวะสัมผัสต่าง ๆ อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และ
การสัมผัส กระบวนการรับรู ้ ซ่ ึ งจะแปลความหมายต่อสิ่ งที่ได้สัมผัส ถ้าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิ ดรับ
การสื่ อสารจะไม่เกิ ดขึ้ นและจะไม่มีการรั บรู ้ ในเรื่ องการสื่ อสาร การเปิ ดรั บของบุ คคลขึ้ นอยู่ก ับ
กระบวนการเลือกทางจิตวิทยาของผูน้ ้ นั คือ
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) คือ บุคคลจะเลือกเปิ ดรับสื่ อและข่าวสาร
จากแหล่งสื่ อสารต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการ เพื่อนามาแก้ไขปั ญหาหรื อสนองความ
ต้องการ คนเรามี ค วามแนวโน้ม ในตัวเอง ในการสื่ อ สารตามความคิ ด เห็ น ความสนใจของตน
หลี กเลี่ ยงไม่สื่อสารในสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็ นและความสนใจของตน แม้ว่าการเลื อก
เปิ ดรั บสารจะเอนเอียงไปตามแต่ลกั ษณะส่ วนบุ คคลดังกล่ าว ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ องที่บุคคล
รู ้สึกตัวหรื ออยูใ่ นระดับจิตสานึ ก นอกจากนี้ นักวิชาการบางคนกล่าวว่า การเลือกเปิ ดรับนี้ เป็ นเรื่ อง
ที่เป็ นไปได้ในระดับจิตไร้สานึกด้วยเช่นกัน
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ นอกเหนือจากจะเลือกเปิ ดรับ
สารแล้ว บุคคลยังเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่ อดั้งเดิ ม
ของตน หลีกเลี่ยงการให้ความสนใจกับข่าวสาร ทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของตน
3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หมายถึง แนวโน้มของคนเราที่จะเปิ ดรับ
ตีความ เพื่อให้การสื่ อสารนั้นเป็ นไปตามความคิดและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสารให้มี
ทิศทางเป็ นที่พึงพอใจของตน ด้วยเหตุน้ ี คน ๆ หนึ่ งอาจได้ยินผูพ้ ูด พูดในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ขณะที่อีก
คนหนึ่งได้ยนิ ผูพ้ ดู คนเดียวกันนั้นพูดในสิ่ งที่แตกต่างกันออกไป หรื อต้องการเปิ ดรับสารเฉพาะข่าว
ที่สนใจ
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลจะเลือกรับรู้หรื อเลือก
จดจาเนื้ อหาสาระของสารในส่ วนที่ตอ้ งการจาเข้าไปเก็บไว้เป็ นประสบการณ์ เพื่อที่จะนาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป และจะพยายามลื มในส่ วนที่ตอ้ งการลื ม การเลื อกรั บรู ้ มีความเกี่ ยวพันกับการเลื อก
จดจาอย่างเห็นได้ชดั ในความเป็ นจริ งแล้วเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองกระบวนการนี้ มกั ยุง่ ยากใน
บางสถานการณ์ กล่าวโดยย่อ คือ ความพร้ อมที่จะจาสารมักเกิดขึ้นกับคนที่สนใจและพร้ อมที่จะ
เข้าใจ หรื อพร้อที่จะลืมสารเมื่อไม่สนใจที่จะรับรู ้และไม่พร้อมที่จะเข้าใจ

36
2.2.7 ความรู้ เรื่องการโน้ มน้ าวใจ
การโน้มน้าวใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ การกระทาของบุคคลอื่น
ด้วยกลวิธี ที่ เหมาะสม ให้มี ผ ลกระทบใจผูน้ ้ ัน จนเกิ ดการยอมรั บ และเปลี่ ย นตามผูโ้ น้ม น้า วใจ
ต้องการ
1) วัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ
(1) เพื่อชักนาหรื อโน้มน้าวใจให้เกิดความเชื่ อถือศรัทธา ในเรื่ องที่พูดหรื อเขียน
เช่น การชักนาให้ทาประกันวินาศภัย ในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) เพื่อกระตุน้ หรื อเร้ าใจให้เห็ นความสาคัญของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่ น การพูดให้
เห็นความสาคัญของการประกันวินาศภัย การพูดให้เห็นความสาคัญหรื อการเขียนให้ประทับใจใน
เงื่อนไขความคุม้ ครองต่าง ๆ ของการประกันวินาศภัย เป็ นต้น
(3) เพื่อปลุกใจให้เกิดความสานึ กและปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น การปลุกใจ
ให้ทาประกันวินาศภัยเพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น
(4) เพื่ อให้ผูร้ ั บสารเกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจ มี ค วามเห็ นคล้อยตามและนาไป
ปฏิบตั ิ เช่น การโน้มน้าวใจให้รู้จกั การวางแผนทางการเงิน คุม้ ครองความเสี ยหายหากเกิดภัยพิบตั ิ
ครอบครัวหรื อธุ รกิจจะได้รับการบรรเทาความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
2) การใช้จุดจูงใจในสาร (Message Appeals) ในการประชาสัมพันธ์
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) อธิ บายว่า จุดจูงใจในสารเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์
ที่ใช้ในการโน้มน้าวใจซึ่ งผนวกเข้ากับการเตรี ยมสารผูส้ ่ งสารต้องคิดถึงจุดจูงใจที่จะใช้ จุดจูงใจที่ใช้
กันโดยทัว่ ไป ได้แก่
(1) จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (Fear Appeals) มีผลการศึกษาพบว่าระดับการใช้
ความกลัวจะแปรไปในทางเดี ย วกับ ความน่ า เชื่ อถื อในการส่ ง สาร กล่ าวคื อ ถ้าผูส้ ่ ง สารมี ค วาม
น่าเชื่ อถือสู งก็สามารถใช้ความกลัวในระดับสู งมาโน้มน้าวใจ ถ้าผูส้ ่ งสารมีความน่าเชื่ อถื อต่า ผูส้ ่ ง
สารสามารถใช้ความกลัวในระดับต่ามาโน้มน้าวใจ นอกจากนี้ ยงั มีการค้นพบว่ามีความสัมพันธ์กนั
ระหว่างหัวข้อในการโน้มน้าวใจกับระดับความกลัวที่จะใช้กบั ผูร้ ับสาร คือถ้าผูร้ ับสารรู ้สึกว่าตนเอง
เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ผูส้ ่ งสารอาจใช้ความกลัวในระดับสู งมาโน้มน้าวใจได้
(2) จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Emotion Appeals) การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์จะ
มีวธิ ี การดังต่อไปนี้
(2.1) การใช้ภาษาที่เจืออารมณ์เพื่อบรรยายสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด
เป็ นการใช้ภาษาที่มีความดุดนั เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กบั ผูร้ ับสารตระหนักถึงสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ
นาเสนอ แต่อาจสร้างทัศนคติได้ท้ งั แง่บวกและแง่ลบ
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(2.2) การเชื่ อมโยงความคิ ดที่ เราเสนอใหม่ก ับ ความคิ ดเก่ า ความคิ ดเก่ า
บางอย่างเป็ นที่ชื่นชอบ ความคิดเก่าบางอย่างเป็ นที่รังเกียจเดียดฉันท์ ถ้าผูส้ ่ งสารสามารถเชื่ อมโยง
ความคิดใหม่เข้ากับความคิดเก่าได้ ก็อาจจะจูงใจทางอารมณ์ให้ผรู ้ ับสารคล้อยตามได้
(2.3) การเชื่อมโยงความคิดที่เสนอเข้ากับอวัจนสารที่สามารถเร้าอารมณ์ได้
(2.4) การทาให้วจั นสารและอวัจนสารสอดคล้องกันโดยผูส้ ่ งสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพูด ถ้าผูพ้ ูดพูดเรื่ องที่ตอ้ งใช้อารมณ์ เข้าเจื อปนจาเป็ นต้องมีอากัปกิ ริยาท่าทางน้ าเสี ยง
ประกอบด้วย ผูฟ้ ังจึงจะคล้อยตาม
(3) จุดจูงใจโดยใช้ความโกรธ (Anger Appeals) เป็ นการที่ผสู ้ ่ งสารสร้ างความ
โกรธหรื อความขับข้องใจให้แก่ผูร้ ั บสารและจึ งเพิ่มหรื อลดความเครี ยดให้กบั ผูร้ ั บสารพร้ อมทั้ง
วิธีแก้ไข
(4) จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ขนั (Humorous Appeals) เป็ นการโน้มน้าวใจโดย
การลดความเครี ยด สร้างความผ่อนคลายให้กบั ผูร้ ับสาร ทาให้ผรู ้ ับสารเปิ ดใจพร้อมคล้อยตามได้
(5) จุดจูงใจโดยใช้รางวัล (Rewards as Appeals) เป็ นการโน้มน้าวใจโดยการให้
สิ่ งตอบแทน เนื่ องจากตามปกติสารที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับสารจะประสบความสาเร็ จ
มากกว่าสารที่ไม่ได้ให้คาสัญญา
(6) จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) ที่จริ งแล้วจุดจูงใจทุกชนิด
ข้างต้นเป็ นแรงจูงใจ แต่มีแรงจูงใจบางอย่างที่ มนุ ษย์เรี ยนรู ้ เมื่ อมี ประสบการณ์ ผ่านเข้ามา ได้แก่
ความรักชาติ ความรั กในเพื่อนมนุ ษย์ ศาสนา และค่านิ ยมต่าง ๆ การที่ จะสื่ อสารโดยใช้แรงจูงใจ
จะต้องมี ก ารวิเคราะห์ ผูฟ้ ั ง อย่า งมาก เพราะค่ า นิ ย ม คุ ณธรรม หรื อแรงจู ง ใจอย่า งหนึ่ ง อาจจะมี
ความหมายมากต่อผูฟ้ ังคนหนึ่งในขณะที่ผฟู ้ ังอีกคนหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย
ดังนั้น ความรู ้เรื่ องการโน้มน้าวใจข้างต้นสามารถนามาใช้วิเคราะห์และศึกษาที่มาของกล
ยุทธ์การเลื อกใช้สารประกอบการศึกษาวิจยั นี้ เนื่ องด้วยกลยุทธ์สารที่บริ ษทั ประกันภัยเลือกใช้น้ นั
ต้องผ่านการคัดสรรเนื้ อหา ถ้อยคาที่มีความน่ าสนใจ โดยใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างจุดเด่นในเนื้ อหา ถ้อยคา หรื อข้อความนั้น ๆ เป็ นการสร้างความประทับใจและดึงดูดผูร้ ับ
สาร ดังนั้นการศึ กษาเรื่ องการโน้มน้า วใจจึ งมี ส่วนในการช่ วยให้เข้าใจเนื้ อหา หรื อสารที่ บริ ษ ทั
ประกันภัยเลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้ประชาชนทาประกันวินาศภัย

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภค
ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541)
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1) การรับ รู้ ความต้องการ (Need Recognition) หรื อการรั บรู้ ปัญหา (Problem
Recognition) การที่ บุคคลรั บรู ้ ถึงความต้องการภายในของตนซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นเองหรื อเกิ ดจากสิ่ ง
กระตุน้ ความต้องการที่เป็ นความปรารถนาอันเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา สิ่ งเหล่านี้ เมื่อเกิ ดถึ ง
ระดับหนึ่งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ
และสิ่ งที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กบั ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดความ
พอใจทันที แต่ในบางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ที ความ
ต้องการจะถูกจดจาไว้เพื่อหาทางสนองความต้องการในภายหลังจนเกิ ดความตั้งใจให้ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุน้ เขา
จะพยายามค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
3) การประเมินทางเลื อก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล
มาแล้วจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ โดยจะกาหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อวัด
และเปรี ยบเทียบคุณค่าส่ วนประสมทางการตลาดที่รวบรวมมา เกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ รายละเอียดของ
ส่ วนประสมการตลาดที่พึงประสงค์ หรื อไม่พึงประสงค์ เมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินค่าทางเลื อก
แล้วและมีทางเลือกที่สามารถยอมรับได้จานวนหนึ่ งไม่ว่ามากหรื อน้อยเพียงใด ผูบ้ ริ โภคจะพร้อม
เข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไปคือ การซื้ อหรื อเช่าสิ นค้าและบริ การ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากขั้นที่ 3 จะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคกาหนด
ความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
เขาชอบมากที่สุด
5) พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ หรื อ เช่ า ผลิ ตภัณฑ์ ไ ปแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ด การ
เรี ยนรู ้ และมีประสบการณ์เกี่ ยวกับความพอใจ ดังนั้น ระดับความพอใจภายหลังการซื้ อเป็ นเรื่ องที่
สาคัญ ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคมีความพอใจแล้วก็จะทาให้เกิดการซื้ อซ้ าในอนาคต

2.4 แนวคิดรู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle)
การดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือ
ปฎิบตั ิ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็ นไปในทานองเดียวกัน นอกจากนั้นกลุ่มชั้นทางสังคม
และวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุ คคลในกลุ่ มวัฒนธรรมเดี ยวกันก็จะมีรูปแบบที่ เรี ยกว่า “ทานอง
เดี ยวกัน” บุคคลผูเ้ ป็ นสมาชิ กของกลุ่มชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วจะพัฒนาแบบ
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แผนของการดารงชีวติ หรื อใช้ชีวติ ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริ โภคขึ้นมาเพื่อใช้ในสังคม หรื อ
แบบแผนดังกล่าวเราเรี ยกว่า “รู ปแบบการดาเนินชีวติ (Life Style)” (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539)
ธนพงษ์ จันทร์ชอน (2546) รู ปแบบการดาเนินชีวติ หรื อ Life Style นั้นมีหลายคาที่ใช้แทน
กันได้ เช่ น วิถีชีวิต การดารงชี วิต แบบการใช้ชีวิต แนวทางการดารงชี วิต ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั ได้ยึดคาว่า
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตไว้เป็ นหลักสาหรั บทาการศึ กษาวิจยั ต่อไป สาหรั บความหมายของคาว่า
รู ปแบบการดาเนินชีวิตนั้น มีผศู ้ ึกษาและให้ความหมายต่าง ๆ ไว้ใกล้เคียงกันดังต่อไปนี้
Hawkins, Best, & Coney (1988) ให้ความหมายของรู ปแบบการดาเนินชีวิต (Life Styles)
ไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมในชี วิตประจาวันของบุคคลที่ทาให้บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บุคคลที่
มีลกั ษณะความต้องการภายในที่แตกต่างกันจะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน ใน
ขณะเดียวกันลักษณะด้านวัฒนธรรม ชนชั้นของสังคม ลักษณะของกลุ่มอิทธิ พล และครอบครัวจะ
ทาให้บุคคลมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันด้วย
Assael (1995) ได้ให้คาจากัดความของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตไว้ว่า เป็ นการแสดงให้เห็น
ถึ งภาพรวมของวิถีชีวิตที่ แตกต่างกัน โดยการสร้ างเป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาตากความต่อเนื่ องของ
การดาเนินชีวติ ในสังคม
Reimer (1999) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต คือ รู ปแบบเฉพาะของกิ จกรรมในแต่ละ
วันที่แสดงความเป็ นคนนั้น ๆ โดยที่รูปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละบุคคลจะเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนใคร คนแต่ละคนจะเลือกทาในสิ่ งที่แต่ต่างจากคนอื่น ๆ ซึ่ งก็อาจจะมีใครคนอื่น ๆ ทาในสิ่ ง
เหล่านั้นเหมือนกันก็เป็ นได้ จึงมีคนจานวนหนึ่งที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่เหมือน ๆ กัน
มิเชล เอ (อ้างถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึ งแนวทางการศึกษารู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตไว้ว่าคนเราจะพยายามที่ จะมี ชีวิตในแบบอย่า งที่ เราเชื่ อ เราฝั นและเราให้คุณค่ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่วา่ คนเราจะกระทาสิ่ งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตที่เรากาลังดาเนิ นอยู่ หรื อที่ตอ้ งการจะเป็ น ดังนั้นถ้าเราสามารถทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ได้สาเร็ จ เราก็เข้าใจว่าทาไมคนเราถึงแสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการ
ดาเนินชีวติ เช่นนั้น
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ตัวกาหนดรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ
(Lifestyle Determination)
ลักษณะทางประชากร
วัฒนธรรมย่อย
ชั้นของสังคม
แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ
อารมณ์
ค่านิยม
วงจรชีวติ ของครอบครัว
วัฒนธรรม
ประสบการณ์ในอดีต

แบบการดาเนินชีวติ
(Lifestyle)
เรามีชีวติ อย่างไร
กิจกรรม
ความสนใจ
ชอบ/ไม่ชอบ
ทัศนคติ
การบริ โภค
ความคาดหวัง
ความรู ้สึก

ผลกระทบต่อการซื้อ
(Impact on Behavior)
อย่างไร
เมื่อไร
ที่ไหน
อะไร
กับใคร
การบริโภค
ที่ไหน
กับใคร
อย่างไร
เมื่อไร
อะไร

ภาพที่ 2.2 กรอบรู ปแบบการดาเนินชีวติ และกระบวนการบริ โภค
แหล่งทีม่ า: Hawkins, Best, & Coney, 1988, p. 434, อ้างถึงในดารา ทีปะปาล, 2542,
น.170.
จากกรอบรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และกระบวนการบริ โภคนี้ สามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตถูกกาหนดด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ประสบการณ์ ที่ผ่านมา (Past Experince)
ลักษณะบางอย่างที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ด (Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปั จจุบนั (Current
Situation) สิ่ งดังกล่าวนี้จะมีอิธิพลต่อพฤติกรรมการบริ โภค (Consumption Behavior) โดยบุคคลแต่
ละคนจะมีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตเป็ นของตนเอง และจะได้รับการปรุ งแต่งขัดเกลาโดยผ่านการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมไปตามขั้นตอนของวงจรชี วิต (ดารา ทีปะปาล, 2542) ดังนั้นรู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตจึงมีลกั ษณะไม่คงที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงไปมาได้ ถ้าปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลกาหนด
รู ป แบบกรด าเนิ นชี วิต ตัวใดตัวหนึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป แต่ โดยมากแล้วบุ ค คลส่ ว นใหญ่ จ ะรั ก ษา
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของตนไว้หรื อถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็ นไปในลักษณะที่ค่อยเป็ นค่อยไป
Assael (1995) ได้ให้คานิยามของรู ปแบบการดาเนินชีวติ ว่า “รู ปแบบการดาเนินชีวิตจะดูได้
จากการใช้เวลาในการทากิ จกรรมอย่างไร ให้ความสาคัญกับสิ่ งใดและความคิดของตนเองกับสิ่ ง
รอบตัว” และ Engel, James F.; Blackwell, Roger D., & Mimiard, Paul W. (1993). ได้ให้
ความหมายของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตไว้ว่า “รู ปแบบที่ผคู ้ นจะดาเนิ นชี วิตรวมทั้งการใช้เงิ นและ
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เวลา” โดยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตจะสะท้อนได้จากกิ จกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)
และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ น
วิธีการวัดและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลักษณะและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตได้ถูกสร้ างขึ้ น
เป็ นผลของลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมและทัศนคติต่าง ๆ ทั้งที่มีความขัดแย้งและไม่แน่นอนใน
ชี วิตของแตล่ ล ะบุ ค คล ดัง นั้น จึ ง เป็ นไปได้ที่ จะวัดลัก ษณะของกลุ่ ม คนจากการศึ ก ษา รู ปแบบ
พฤติ กรรมที่ ต่างกันของกลุ่ มบุ คคลต่าง ๆ ที่ เรี ยกว่า การศึ กษาแบ่งกลุ่ มตามลักษณะรู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิต ซึ่ งเป็ นการวัดองค์ประกอบสามประการที่สาคัญ คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ในลักษณะกว้าง ๆ จนถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของสิ นค้า
ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตนัน่ เอง องค์ประกอบ 3 ประการ มี ความหมายดังนี้
(Antomides, & Raaij, 1998)
กิจกรรม (Activities) เป็ นส่ วนกาหนดรู ปแบบของชี วิตว่าผูบ้ ริ โภคใช้เวลาทาอะไร ทางาน
อดิเรกอย่างไร ชอบสันทนาการและกีฬาชนิดไหน ใช้เวลาไปกับสื่ อต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ช็อปปิ้ ง
บ่อยหรื อเปล่า ออกไปนอกบ้านถี่แค่ไหน อยูบ่ า้ นมากน้อยเพียงใด วันหยุดมีกิจกรรมอะไรบ้าง อาทิ
การจัดสวน การล้างรถ การท่องเที่ยว การพบเพื่อน พบญาติ กิ จกรรมมีวตั ถุ ประสงค์อะไรและคุ ณ
ค่าที่เป็ นจริ งคืออะไร
ความสนใจ (Interests) หมายถึ ง ความต้องการที่ จะเข้าใจเรี ยนรู ้ ในสิ่ งต่าง ๆ ความพอใจ
และการให้ค วามส าคัญในสิ่ ง นั้น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรู ป แบบการด าเนิ นชี วิ ต เพราะเป็ นตัว บ่ ง
ชี้ ให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคที่เขาชอบทั้งในแง่การกระทาและในการอ่าน ผูบ้ ริ โภคสนใจ
ในสิ่ ง ที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมที่ เขาท า อ่ า น สนทนาในเรื่ องที่ เขาสนใจ สื่ อมัก จะมี การแบ่ งกลุ่ ม
เพื่อให้ตรงกับลักษณะความสนใจของผูบ้ ริ โภค เช่น เรื่ องการเมือง กีฬา การท่องเที่ยวและดนตรี
ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิ ยมที่มีต่อ
ตนเองและต่อสภาพแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ บุคคล
ต่าง ๆ สิ นค้าต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ รัฐบาล นักการเมือง ประเทศ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ความคิดเห็น
จะสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ เช่น ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นค่าโดยสารประจาทาง การ
ขึ้นราคาน้ าตาลทราย การประกันราคาข้าวอย่างไร

2.5 ความรู้ เกีย่ วกับการประกันวินาศภัย
2.5.1 ความหมายของการประกันภัย
การประกัน ภัย คื อ การที่ บุ ค คลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งเรี ย กว่ า “ผู ้รั บ ประกัน ภัย ” ท าหน้า ที่ เ ป็ น
หลักประกันแก่บุคคลอีกผ่ายหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า “ผูเ้ อาประกันภัย” โดยสัญญาว่าเขาจะไม่ตอ้ งรับความ
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เดือนร้อนทางการเงินจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งก่อให้เกิดความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขา โดยผูร้ ับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงิ นชดเชยให้ผเู ้ อาประกันภัยตาม
จานวนและเงื่ อนไขที่ตกลงกันไว้ หรื ออาจจะทาให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้น้ นั กลับสู่ สภาพดี
หรื อใกล้เคี ยงของเดิ ม โดยผูร้ ั บประกันภัย จะได้รับเงิ นค่าเบี้ ย ประกันภัยเป็ นการตอบแทนจากผู ้
เอาประกันภัยตามจานวนที่ตกลงกัน
การประกันภัยสามารถเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เป็ นเครื่ องมือทางสังคมที่สามารถจัดสรรเงิ น
เพื่อทดแทนผลของความโชคร้ายที่สมาชิ กบางคนในสังคมได้รับ เงิ นที่นามาจัดสรรนั้นเป็ นเงิ นที่
เก็บรวบรวมมาจากสมาชิ กจานวนมากที่เข้าร่ วมโครงการ ดังนั้น การประกันภัยจึงเป็ นเสมือนกองทุน
ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยทุกคนจะต้องช่วยกันจ่ายลงขัน (ซึ่ งเรี ยกว่า “เบี้ยประกันภัย”) โดยจะมากหรื อน้อย
ขึ้นอยู่กบั ความเสี่ ยงภัยที่ตนนามาประกัน และเมื่อมีภยั ที่เอาประกันไว้เกิดขึ้น สมาชิ กก็มีสิทธิ์ ที่จะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกองทุนในวงเงินที่ตกลงกันไว้
2.5.2 ประโยชน์ ของการประกันภัย
1) ด้านผูเ้ อาประกันภัย
การประกันภัยเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยว่า หากทรัพย์สินที่นามา
ทาประกันภัยไว้ได้รับความเสี ยหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยสามารถนาเงินที่ได้รับจากบริ ษทั รับประกันภัยไปสร้าง ซื้ อหรื อจัดหาทรัพย์สินนั้น
ใหม่เพื่ออยู่อาศัย หรื อดาเนิ นกิ จการต่อไปได้ ถ้าปราศจากการประกันภัยแล้ว ผูใ้ ดที่ เคราะห์ ร้ายก็
จะต้องสิ้ นเนื้อประดาตัว ทุนรอนที่สะสมมาตลอดชีวติ ก็อาจสู ญเสี ยไปภายในเวลาอันสั้น
2) ด้านเศรษฐกิจและสังคม
การประกันภัยช่ วยสร้ างความมัน่ คงให้แก่ สั งคม ทาให้สังคมมี หลักประกันความ
ปลอดภัยมี ความมัน่ ใจว่าเมื่ อใดเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นแล้ว ตนก็จะได้รับการชดใช้ เช่ น เพลิ งไหม้
โรงงานอุ ตสาหกรรม ท าให้กิ จการต้องหยุดชะงัก ซึ่ งถ้าไม่ มีการประกันภัยแล้ว กิ จการนั้นคงจะ
หยุดชะงักตลอดไป แต่ ถ้ามี การประกันภัยไว้พอเพียง เจ้าของกิ จการนั้นก็ จะได้รับการชดใช้เพื่ อ
ซ่ อมแซมทรั พย์สินที่ เสี ยหายให้กลับคื นสู่ สภาพเดิ ม ทาให้สามารถดาเนิ นธุ รกิ จต่ อไปได้ในเวลา
อันรวดเร็ ว และถ้าหากมีการซื้ อประกันภัยประเภทความเสี ยหายอันเป็ นผลสื บเนื่ อง (Consequential
Loss) ด้วยแล้ว ก็จะได้รับการชดใช้การสู ญเสี ยรายได้ในช่วงที่ตอ้ งหยุดซ่ อมโรงงาน จึงทาให้เสมือน
หนึ่งว่าอัคคีภยั ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทาให้เจ้าของกิจการนั้นได้รับความเสี ยหายทางการเงินแต่อย่างใด
การประกันภัยช่วยให้มีการระดมทุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการระดมทุนนั้นจะสาเร็ จได้ก็โดยการประหยัดของประชาชนในประเทศนั้น ๆ และ
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นาเอาส่ วนที่ออมไว้น้ นั มาลงทุน บริ ษทั ประกันภัยจัดเป็ นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ ง การประกันภัย
จึ งมี ส่ วนส่ งเสริ มให้ประชาชนประหยัดทางอ้อม คื อ นาเงิ นที่ หามาได้ส่วนหนึ่ งมาให้กบั บริ ษ ทั
ประกันภัยในรู ปเบี้ยประกันภัย เพื่อป้ องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทาให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความ
มัน่ คงมากขึ้น เมื่อธุ รกิจมีความมัน่ คง คนก็จะมาประกอบธุ รกิจเหล่านั้นมากขึ้น ทาให้เศรษฐกิจของ
ชาติ เจริ ญยิ่งขึ้ น ประเทศที่ มี ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิ จ เช่ น อังกฤษ สหรั ฐ และญี่ ปุ่ น ธุ รกิ จ
ประกันภัยของประเทศเหล่านี้จะพัฒนาไปมากเพราะเป็ นสิ่ งที่ขาดมิได้ในการดาเนินธุ รกิจ
3) ด้านธุ รกิจ
(1) การประกันภัยมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุ รกิ จอื่ น ๆ ในบางประเทศ
ธุ รกิจประกันภัยมีความสาคัญพอ ๆ กับการธนาคาร และเป็ นตลาดการจ้างงานที่สาคัญด้วย
(2) การประกันภัยให้เครดิ ตและเป็ นหลักประกันแก่นกั ธุ รกิจที่จะทาการค้า คือ
ถ้านักธุ รกิจจะกูเ้ งิ นจากธนาคาร ต้องทาประกันชี วิตเท่ากับจานวนเงิ นที่ตอ้ งการกู้ ถ้าผูก้ ูเ้ สี ยชี วิตไป
ธนาคารก็จะสามารถเรี ยกเงินกูส้ ่ วนที่เหลือคืนได้ เพราะมีหลักประกันว่าจะได้รับชดใช้คืน
(3) การประกันภัยก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุ รกิจ ความมุ่งหมายของ
การลงทุนก็คือกาไร กาไรจะไม่แน่ นอน หากต้นทุนการผลิ ตไม่แน่ นอน แต่ถา้ หากมีการโอนภาระ
ความเสี่ ยงภัยไปให้กบั บริ ษทั ประกันภัย โดยเสี ยเบี้ยประกันภัยจานวนหนึ่ งตามที่ตกลงกันไว้ ก็จะทา
ให้ตน้ ทุนการผลิตแน่นอนขึ้น การลงทุนก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้น
(4) การประกันภัยก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการประกอบธุ รกิ จ เมื่ อผูล้ งทุ น
สามารถลดการเสี่ ยงภัยโดยการประกันภัยแล้ว ย่อมใช้ความสามารถและเวลาให้แก่การมุ่งหากาไร ซึ่ ง
เป็ นวัตถุประสงค์โดยตรงของการลงทุน เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้แก่ธุรกิจนั้น
การประกันภัย คือ การบริ หารความเสี่ ยงวิธีหนึ่ ง ซึ่ งจะโอนความเสี่ ยงภัยของผูเ้ อา
ประกันภัยไปสู่ บริ ษทั ประกันภัย เมื่ อเกิ ดความเสี ยหายขึ้น บริ ษทั ประกันภัยจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนตามที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองในกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ให้ แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย โดยที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องเสี ยเบี้ ยประกันภัยให้แก่ บริ ษทั ตามที่ ได้ตกลงกันไว้ โดยการประกันภัยมี หลัก
สาคัญ 6 ประการ ได้แก่ ส่ วนได้เสี ยในสัญญาประกันภัย หลักสุ จริ ตใจอย่างยิ่ง หลักการชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนตามความเป็ นจริ ง หลักการรั บ ช่ วงสิ ท ธิ์ หลัก การเฉลี่ ยและหลัก สาเหตุ ใกล้ชิ ด
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทั้งผูเ้ อาประกันภัยและบริ ษทั ประกันภัย
การประกันภัยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การประกันชี วิต ซึ่ ง
เป็ นการประกันภัยที่ ให้ความคุ ้มครองแต่ ละบุ คคล ต่อภัยที่ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อรายได้ใ น
อนาคต เช่น ความตาย อุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย เป็ นต้น และประเภทที่สอง คือ การประกันวินาศภัย

44
ซึ่ งเป็ นการประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทาง
ทะเล เป็ นต้น
2.5.3 การประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัย เป็ นการประกันภัยที่ให้ความคุ ม้ ครองต่อทรัพย์สินต่อภัยที่ทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อรายได้ในอนาคต ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภยั การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1) การประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไว้
กับบริ ษทั ประกันภัยซึ่ งจะเป็ นผูเ้ ข้ามารับความเสี่ ยง โดยจะคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิ ดแก่รถยนต์
เช่ น ความเสี ยหาย บุ บสลาย หรื อสู ญหายของตัวรถยนต์คนั ที่ เอาประกันภัย และคุ ม้ ครองความ
เสี ยหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิ ดขึ้นแก่ชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมทั้งบุคคลที่
โดยสารอยูใ่ นรถยนต์คนั นั้นด้วย โดยในปั จจุบนั การประกันภัยรถยนต์มี 2 ชนิ ด คือ การประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับหรื อ พ.ร.บ. นัน่ เอง และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีสามระดับให้เลือก
โดยผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกซื้ อความคุม้ ครองได้ตามความต้องการและกาลังเงินที่มีอยู่
2) การประกันอัค คี ภยั หมายถึ ง การประกันภัย เพื่ อคุ ้มครองความเสี ย หาย หรื อ
สู ญเสี ยทรัพย์สิน โดยอาจเกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้ าผ่า หรื อภัยระเบิดของแก๊สที่ใช้ในการทาแสงสว่าง
หรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัย ทั้งนี้ ได้คุม้ ครองรวมไปถึงความเสี ยหายที่เกิ ดจากเหตุต่อเนื่ องจาก
อัคคีภยั เช่น ความเสี ยหายเพราะควัน ความเสี ยหายจากน้ า (การฉี ดน้ าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่เพื่อตัด
ต้นไฟทาให้ทรัพย์สินเกิดความเสี ยหาย) หรื อจากสารเคมีที่ใช้ในการดับไฟ โดยที่จะต้องมี การลุก
ไหม้เกิ ดขึ้ นจริ ง เกิ ดจากไฟที่ จุดเพื่อการใช้งานปกติแต่เกิ ดการลุ กลามเกิ นขอบเขตที่ จากัด โดยมี
บางอย่างถูกเผาไหม้โดยสิ่ งนั้นไม่ควรถูกเผาไหม้ และต้องเกิดโดยอุบตั ิเหตุหรื อโดยบังเอิญ
3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง หมายถึง การประกันภัยความเสี ยหายของตัว
เรื อและสิ นค้าที่บรรทุ กในยานพาหนะต่าง ๆ ที่ทาการขนส่ งระหว่างประเทศและภายในประเทศ
การประกันภัยการขนส่ งภายในประเทศจะให้ความคุม้ ครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะขนส่ ง
ภายในประเทศที่ บรรทุ กในเรื อ รถ หรื อยานพาหนะอื่ น ๆ โดยจะเริ่ มคุ ม้ ครองตั้งแต่มีการขนถ่าย
ทรัพย์สินไปยังพาหนะ ณ ต้นทางไปตลอดเส้นทาง ส่ วนการประกันการขนส่ งระหว่างประเทศจะ
ให้ความคุม้ ครอง 2 ประเภท คือ การประกันภัยตัวเรื อ และการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล ซึ่ งเป็ นการ
ประกันเพื่อคุ ม้ ครองสิ นค้าที่ขนส่ งระหว่างประเทศจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ อาจเกิ ดขึ้นได้ เช่ น เรื อถู ก
ไฟไหม้ เรื อคว่า เรื อจม ความเสี ยหายจากการขนถ่ายสิ นค้าขึ้นหรื อขนลงจากเรื อ จนทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อตัวสิ นค้า
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4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึ ง การประกันภัยเพื่อคุ ม้ ครองความเสี ยหายอัน
เกิ ดจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งนอกเหนื อจากการประกันวินาศภัยอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ การประกันภัย
การเสี่ ยงภัยทุกชนิด การประกันภัยสาหรับวิศวกรรม การประกันภัยปศุสัตว์ เป็ นต้น

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 งานวิจัยในประเทศ
ประวิท ย์ รั ง สรรค์วิจิตร (2542) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจท าประกันภัย
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังศึกษาความรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถยนต์ และลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ในอนาคตตามความคิดเป็ นของผูบ้ ริ โภค
รวมทั้งความคิดเห็นของผู ้ ประกอบการที่มีต่อการศึกษาในเรื่ องดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งข้อมูลที่ได้จาก
ผูบ้ ริ โภคโดยการใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่
ทาหรื อเคยทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และข้อมูลจากด้านผูป้ ระกอบการนั้น ได้จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การ
หรื อผูบ้ ริ หารงานด้านประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่กลุ่มตัวอย่างทาประกันภัยด้วย
มากที่สุด 3 อันดับแรก ผลของการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับสู งต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันภัยของกลุ่ มตัวอย่า ง คื อ การไม่ ตอ้ งกังวลเมื่ อเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ การให้บ ริ ก ารที่ ดีของบริ ษ ทั
ประกันภัยวินาศภัยเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ความสะดวกในการ
ทาประกันภัย ความเหมาะสมระหว่างความคุ ม้ ครองกับเบี้ยประกันภัยและความสัมพันธ์และการ
บริ การที่ดีของตัวแทน/นายหน้า นอกจากนี้ ยงั พบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยเป็ นปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลน้อยที่ สุ ดต่อการตัดสิ นใจท าประกันภัย 2) ความรู ้ เกี่ ยวกับการ
ประกันภัย รถยนต์ข องกลุ่ ม ตัวอย่า งนั้นอยู่ใ นระดับ พอใช้ ซึ่ ง กลุ่ มตัวอย่า งมี ค วามรู ้ พ้ื นฐานด้า น
ประกันภัยรถยนต์ที่เกี่ ยวข้องกับตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ 3) ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ใน
อนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า รู ปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ควรจะแยกออกเป็ น 2
ฉบับ ระหว่า งแบบภาคสมัค รใจกับ แบบภาคบัง คับ โดยต้องการให้มี ค วามคุ ้ม ครองที่ ส ามารถ
ครอบคลุมภัยได้ทุกประเภท ระยะเวลาในการคุม้ ครองที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการคือ 1 ปี โดย
เบี้ ยประกันภัยควรจะเท่ากันทุ กบริ ษทั และวิธีการชาระเบี้ยประกันภัย อันดับแรกที่ กลุ่ มตัวอย่าง
ต้องการคือ ชาระผ่านธนาคาร/บัตรเครดิต นอกจากนั้นคนกลางหรื อช่องทางในการทาประกันภัยที่
กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามต้องการมากเป็ น อันดับ แรกคื อ การท าประกัน กับ บริ ษ ทั ประกันวิน าศภัย
โดยตรง ส่ วนสื่ อในการโฆษณาที่ กลุ่ มตัวอย่างคิ ดว่าควรจะมี การโฆษณาผ่านสื่ อด้านโทรทัศ น์
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สุ ดท้ายคือการบริ การที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน คือ ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายสามารถ
เลือกอู่ซ่อมเองได้ 4) ผูป้ ระกอบการของบริ ษทั ประกันวินาศภัยทั้ง 3 แห่ ง มีความเห็นที่ตรงกันใน
เรื่ องทาประกันภัยในปั จจุ บนั ของผูบ้ ริ โภคคื อ ความมัน่ คงและความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย นอกจากนี้ผปู ้ ระกอบการยังมีความคิดเห็นว่าผูบ้ ริ โภคยังขาดความรู ้และความเข้าใจที่ดีพอ
ต่อการประกันภัย จึงควรจะมีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ดา้ นนี้แก่ผบู ้ ริ โภค
สุ ภิภา เมธาวงศ์ (2543) ศึกษาปั ญหาและความต้องการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ด้า นการประกัน ชี วิต ของผูบ้ ริ หารฝ่ ายขาย บริ ษ ัท ไทยประกัน ชี วิ ต จากัด โดย
การศึ กษาสภาพทัว่ ไป ปั ญหา และความต้องการในการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ความรู ้ ดา้ นการประกันชี วิตของผูบ้ ริ หารฝ่ ายขาย บริ ษทั ไทยประกันชี วิต จากัด ผลการวิจยั พบว่า
1) ผูบ้ ริ หารฝ่ ายขายนั้นใช้สื่อเพื่อวัตถุ ประสงค์ให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องประกันชี วิตโดย
พิจารณาเลื อกสื่ อให้ตรงกับวัตุประสงค์ของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ เลื อกใช้มากประเภทสื่ อ
บุคคล คือ การบรรยาย สื่ อมวลชน คือโทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ เอกสารเผยแพร่ สื่ อ โสตทัศน์คือ
สไลด์ประกอบเสี ยง และสื่ อกิ จกรรมคื อ หน่ วยประชาสัมพันธ์ เคลื่ อนที่ 2) ปั ญหาในการใช้สื่อที่
สาคัญนั้นพบว่า สื่ อบุ คคลนั้นมี บุคลากรไม่เพีย งพอ ส่ วนสื่ อมวลชนที่ ใ ช้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อโสตทัศน์น้ นั พบว่าสื่ อมีไม่เพียงพอ และสื่ อ
กิ จกรรมพบว่ามี รูป แบบที่ นาเสนอไม่ น่า สนใจ 3) ความต้องการสื่ อในการประชาสัมพันธ์ เพื่ อ
เผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นการประกันชี วิต ผูบ้ ริ หารฝ่ ายขายต้องการใช้สื่อบุคคลประเภทการอบรม การ
บรรยาย การสัมมนาอภิปราย และการประชุมสื่ อมวลชนประเภท หนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ สื่ อสิ ง
พิ ม พ์ป ระเภท เอกสารเผยแพร่ วารสารภายใน แผ่น พับ แผ่นปลิ วและโปสเตอร์ สื่ อ โสตทัศ น์
ประเภท สไลด์ประกอบเสี ยงและวิดีทศั น์ และสื่ อกิจกรรมประเภท หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
รวมถึงความต้องการที่จะได้รับการบริ การเกี่ยวกับสื่ อประชาสัมพันธ์ที่มีไว้ให้บริ การ
มยุรฉัตร พันไพศาล (2544) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารทางการตลาดของ
บริ ษ ทั ประกันภัย กับ การตัดสิ นใจท าประกันภัย รถยนต์ภาคสมัค รใจของผูท้ าประกันภัย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจยั ครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยภายในตัวบุคคลกับการเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในตัวบุคคลกับการ
ตัดสิ นใจทาประกันกับรถยนต์ภาคสมัครใจของผูท้ าประกันภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาดกับการตัดสิ นใจทาประกันภัย
รถยนต์ของผูท้ าประกันภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสาร
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การตลาดของบริ ษัท ประกัน ภัย กับ การตัด สิ น ใจท าประกัน ภัย รถยนต์ ภ าคสมัค รใจในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) ปั จ จัย ภายในตัว บุ ค คลด้า นเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพการสมรส รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารการตลาดของ
บริ ษทั ประกันภัย 2) การที่ผทู ้ าประกันภัยมีเพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกันจะมีการ
ตัดสิ นใจทาประกันภัยแตกต่างกัน ขณะที่ ผทู ้ ี่ มีอายุ สถานภาพสมรสแตกต่างกันไม่ได้ทาให้การ
ตัดสิ นใจทาประกันภัย แตกต่ างกัน 3) การเปิ ดรั บ ข่า วสารจากสื่ อต่า ง ๆ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับการ
ตัดสิ นใจทาประกันภัย โดยพบว่าสื่ อวิทยุมีความสัมพันธ์มากที่สุด 4) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ มการตลาดต่างก็มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันภัย
โดยพบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์มากที่สุด
วราพร วรเนตร และไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2553) ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ ยงและ
ความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัยผ่านทางอินเตอร์ เน็ตที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวิจยั
นี้เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคอายุ 15 ปี
ขึ้ น ไปที่ มี ก ารใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต จ านวน 400 คน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า ง
แบบอย่างง่ายและแบบ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ความเสี่ ยงในระดับปานกลางและมี
ความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัยผ่านทางอินเตอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่มีความตั้งใจซื้ อ
ประกันภัยผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงอิทธิ พลของการรับรู้ความเสี่ ยง
และความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั พบว่า การรับรู ้ ความเสี่ ยงและ
ความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัยผ่านทางอินเตอร์ เน็ตมีอิทธิ พลต่อความตั้งซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่าง
มีนยั สาคัญ
กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2550) ได้ศึ กษาปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยในจังหวัดภูเก็ต โดยการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาประกันวินาศภัยในกลุ่มผูท้ าประกันวินาศภัยในจังหวัดภูเก็ตเพื่อนา
ผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รู ปแบบของการประกันวินาศภัยและการบริ การ
จากการศึกษาพฤติ กรรมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั การประกันวินาศภัยจากการที่
เพื่อนแนะนา เลื อกทาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั แอกซ่ าประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั
วิริยะประกันภัย จากัด แต่ไม่เคยทาประกันวินาศภัยกับบริ ษทั อื่นมาก่อน โดยมีกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยเพียง 1 ฉบับ ซึ่ งทามานาน 2-3 ปี กรมธรรม์ประกันภัยที่มีคือ ประกันรถยนต์ แต่ตอ้ งทา
ประกันวินาศภัยเพิ่ม โดยเฉพาะด้านประกันภัยสุ ขภาพ การทาประกันวินาศภัยเพื่อต้องการประกัน
ความเสี่ ยง ส่ วนใหญ่ยงั เลื อกชาระเบี้ยประกันภัยโดยชาระผ่านตัวแทนประกันภัย แม้ว่าจะไม่เคย
ประสบปั ญหาหลังจากทาประกันวินาศภัย แต่ปัญหาสาหรับผูท้ ี่เคยพบหลังจากทาประกันวินาศภัย
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คือ ขั้นตอนการพิจารณาการเคลมค่าเสี ยหายล่าช้า การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาประกันวินาศภัยในระดับมาก
เรี ย งล าดับ ความส าคัญ ได้ดัง นี้ ปั จ จัย บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ปั จจัย ด้า นกระบวนการ ปั จ จัย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2.6.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
Outreville (1992) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รายรับจากเบี้ยประกันภัยกับระดับ
การพัฒนาทางการเงิ นและการเจิ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยพิ จารณาจากประเทศก าลัง พัฒนา
จานวน 80 ประเทศ เป็ นข้อมูลสถิ ติระหว่าปี 1983-1986 วัดรายรับเบี้ยประกันภัยรวม รายรับเบี้ ย
ประกันภัยสุ ทธิ เงิ นจ่ายตามกรมธรรม์และส่ วนแบ่งตลาดประกันภัยแต่ละประเภทเมื่ อเที ยบกับ
ธุ รกิ จประกันภัยทั้งระบบ โดยการศึ กษาจะจากัดเฉพาะการประกันภัยทรัพย์สินซึ่ งจากการศึกษา
โครงสร้ า งของธุ ร กิ จ ประกันภัย ในประเทศเหล่ า นี้ พบว่า เกื อ บทั้ง หมดจะมี ธุ ร กิ จ ประกันภัย ที่
ดาเนินการโดยเอกชนและมีลกั ษณะควบคุมจากรัฐบาล และเมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยเปรี ยบเทียบ
กับ GDP พบว่าประเทศในแถบ Central America และ Caribbean จะอยูใ่ นสัดส่ วนที่สูงคือ เฉลี่ยจะ
สู งกว่าร้อยละ 2.0 รองลงมาเป็ นประเทศในแถบ South America, North Africa และ West Asia
เฉลี่ยจะประมาณร้อยละ 1.0-1.9 ส่ วนประเทศในแถบ Asia และ Pacific โดยมากจะอยูใ่ นระดับต่ า
กว่าร้อยละ 0.5
Namratha Swamy (2002) ดุษฎีบณ
ั ฑิตแห่ ง University of Maryland, U.S.A. ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยระยะยาว สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ซ้ื อประกันเมื่อปี 2002 พบว่า
ปั จจัยเกี่ยวกับความรู ้นอ้ ย และทัศนคติมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันแบบระยะยาว ความเข้าใจดี
ในการประกันภัย ระยะยาว และการลงทุ นเพื่ อประโยชน์ หลัง เกษี ย ณ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันแบบระยะยาวสู งขึ้น และปั จจัยสาคัญคือผลประโยชน์ของการประกันภัยแบบระยะยาวต่อ
บริ ษทั หรื อองค์กร ปั จจัยดังกล่าวเพิ่มความเป็ นไปได้ที่จะซื้ อประกัน 17% และ 12% ของ 22% ของ
Variance จากปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
Swiss Re Ltd., Economic Research & Consulting (2014) จากบทความเรื่ อง Digital Distribution
in Insurance: A Quiet Revolution กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ตกาลังเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ
(แพร่ ) กระจายในธุ รกิ จประกันภัย ซึ่ งจะสังเกตได้จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน กิ จกรรม PreSales อื่น ๆ เช่น การให้คาแนะนา และการเจรจา/ต่อรองถูกย้ายลงไปบนเว็บมากขึ้น ประกันภัยบาง
ประเภทสามารถซื้ อออนไลน์ได้ แต่การซื้ อประกันภัยออนไลน์ก็ยงั มีขอ้ จากัดในหลาย ๆ ด้าน การ
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ใช้อินเทอร์ เน็ ตในการหาข้อมูลพื้นฐานทัว่ โลกมี ปริ มาณเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยเพิ่มขึ้ น 5 เท่า
ตั้งแต่ปี 2006 ด้วยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล (ค้นได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตอ้ งการ) จึงทาให้ผบู้ ริ โภค
และองค์กร/บริ ษทั นิยมหาข้อมูลก่อนซื้ อสิ นค้าและบริ การรวมไปถึงประกันภัย ตัวอย่าง ในปี 2012
รายงานของ McKinsey ระบุ ว่า ในอเมริ กา ร้ อยละ 73 ของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อประกันรถยนต์ผ่า น
อินเทอร์ เน็ต เพิ่มขึ้นจากปี 2008 ร้อยละ 55 นอกจากนี้ Life Insurance Marketing and Research
Association ระบุ ว่าในปี 2012 ร้ อยละ 61 ของผูบ้ ริ โภคในอเมริ กา ใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวติ เทียบกับปี 2006 อยูท่ ี่ร้อยละ 38
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยโดยส่ วนใหญ่มกั จะศึกษาประเด็น เรื่ องปั จจัยใน
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย แต่ประเด็นเกี่ ยวกับการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่ อง
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ในธุ รกิจประกันวินาศภัยยังคงมีการศึกษาไม่มากนัก ซึ่ งการศึกษาเรื่ อง
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กบั การรั บรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ในที่น้ ี เป็ นการศึกษารู ปแบบของการใช้สื่อและสาร
ในการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย การศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ ยงั สนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ ของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการรั บรู ้ ข่าวสารและการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัย และศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารประชาสั ม พันธ์ ข องบริ ษ ทั ประกันภัย ในการสร้ า งการรั บ รู ้ และ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยอีกด้วย
จากเอกสารและงานวิจยั ข้างต้นที่ยกมานั้นเป็ นการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการรับรู ้และตัดสิ นใจ
ทาประกันวินาศภัย โดยผลการวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมาจากปั จจัย
หลาย ๆ อย่างรวมกันและพบว่าการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการประกันวินาศภัยผ่านการประชาสัมพันธ์
ในรู ปแบบหรื อช่ องทางต่าง ๆ ยังคงเป็ นปั จจัยที่มีความพันธ์กบั การรั บรู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชน ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ดีในการนามาต่อยอดการวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ์กบั การรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ในธุ รกิจประกันวินาศภัย มีการพัฒนารู ปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้นกว่าเดิ มมาก ช่ องทางการรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยมีเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้ประชาชนมี
ข้อมูลในการตัดสิ นใจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยมี
สาระสาคัญ ในส่ ว นของการดาเนิ น การวิจ ยั เพื่อให้ได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง และได้นาไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) การสุ่ มตัวอย่าง
3) รู ปแบบการวิจยั
4) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 กำรดำเนินกำรวิจัยเิิปรริาำ
3.1.1 รระิำกรและกลุ่าตัวอย่ ำป
ประชากร (Population) ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ที่ ท าประกั น วิ น าศภั ย ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี จานวน 4,311,341 คน (ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย, 2556)
จากจานวนดังกล่ าว ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการ
คานวณตามหลักการแปรผันร่ วมระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่ อนที่เกิดจากการ
สุ่ มตัวอย่างตามสู ตรของ Yamane (1970 อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยกาหนดค่าความเชื่ อมัน่
ที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
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เมื่อ

n

=

N
1+N(e)2
n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรทั้งหมด
e คือ ความคลาดเคลื่อน
n

=

N
1+N(e)2
=
4,311,341
1+4,311,341(0.05) 2
=
399.96
ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
3.1.2 กำรสุ่ าตัวอย่ ำป
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะป็ น (Non-Probability
Sampling) โดยมี ข้ นั ตอนการสุ่ ม ตัว อย่า ง ขั้น ที่ 1 คือ การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และขั้นที่ 2 การเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยลักษณะของ
กลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ทา
ประกันวินาศภัยในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น โดยทาการแจกแบบสอบถามให้แก่บริ ษทั ประกัน
วินาศภัยในกรุ งเทพมหานครที่มีเบี้ ยประกันภัยรับสู งสุ ด 10 บริ ษทั ของปี 2556 (สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย, 2557) โดยแจกบริ ษทั ละ 40 ฉบับ ได้แก่
1) บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
3) บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
4) บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
5) บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
6) บริ ษทั ประกันคุม้ ภัย จากัด (มหาชน)
7) บริ ษทั โตเกียวมารี นประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8) บริ ษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
9) บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
10) บริ ษทั มิตซุย สุ มิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด
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3.1.3 รู รแบบกำรวิจัย
การศึก ษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการประชาสัม พันธ์ ก ับการรั บ รู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีรูปแบบในการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการสารวจ
จากประชากรที่ ต ้อ งการศึ ก ษา เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการออกแบบสอบถาม โดยหลัง จาก
เก็ บรวบรวมข้อมู ลเรี ยบร้ อยแล้วจะมี ก ารใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่ อคานวณหาค่า สถิ ติต่า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ รู ปแบบ
การดาเนินชีวติ การรับรู ้ข่าวสาร และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
3.1.4 เครื่อปาือทีใ่ ิ้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือใน
การรวบรวมข้อมูลตามผูท้ ี่ ทาประกันวินาศภัยในกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับการรับรู้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสื่ อ รู ปแบบการดาเนิ น
ชีวติ และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีท้ งั หมด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยมีล กั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกได้เพียงคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับ การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 4 ประเภท คือ สื่ อบุคคล สื่ อสิ งพิมพ์ สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ ออินเตอร์ เน็ต โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลื อกได้เพียงค าตอบเดี ยว มี ลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นข้อค าถามแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีการรับรู้มากที่สุด
4 หมายถึง มีการรับรู้มาก
3 หมายถึง มีการรับรู้ปานกลาง
2 หมายถึง มีการรับรู้นอ้ ย
1 หมายถึง มีการรับรู้นอ้ ยที่สุด
เกณฑ์ก ารแบ่ง ระดับ คะแนนของแบบสอบถาม จะมีก ารนาคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ล ะข้อ มาแจกแจงความถี่ และหาค่า คะแนน จากนั้น จึง แบ่ง ระดับ คะแนนเป็ น 5 ระดับ โดย
คานวณจากสู ตร ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนอันตรภาคชั้น

เมื่อแทนค่าในสู ตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซึ่ งคะแนนต่าสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 1
คะแนน และคะแนนสู งสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= 5 - 1 = 0.8
5
ผูว้ ิจ ยั ได้ค านวณความกว้า งของอัน ตรภาคชั้น ตามสู ต รคานวณดัง กล่า วมาแล้ว ได้ค ่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับการรับรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับการรับรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์
4.21 - 5.00
ประชาชนมี การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสัมพัน ธ์
มากที่สุด
3.41 - 4.20
ประชาชนมี การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสัมพัน ธ์
มาก
2.61 - 3.40
ประชาชนมี การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสัมพัน ธ์
ปานกลาง
1.81 - 2.60
ประชาชนมี การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสัมพัน ธ์
น้อย
1.00 - 1.80
ประชาชนมี การรั บรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสัมพัน ธ์
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ
และด้านความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ยวกับการทาประกันวินาศภัยโดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลื อกได้
เพียงคาตอบเดียว มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นข้อคาถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉย ๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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เกณฑ์ก ารแบ่ง ระดับ คะแนนของแบบสอบถาม จะมี ก ารนาคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละข้อ มาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยคานวณ
จากสู ตรความกว้างของอันตรภาคชั้น เมื่ อแทนค่าในสู ตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่ วงคะแนน ซึ่ ง
คะแนนต่ าสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และคะแนนสู งสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน โดย
ความกว้างของอัน ตรภาคชั้นเท่ ากับ 0.8 ผูว้ ิจยั ได้ค านวณความกว้า งของอันตรภาคชั้นตามสู ตร
คานวณดังกล่าวมาแล้วได้ค่าคะแนนเฉลี่ ยของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านความคิดเห็ นที่เกี่ ยวกับ
การทาประกันวินาศภัยโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
4.21 - 5.00
ประชาชนเห็ นด้วยอย่างยิ่งกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
3.41 - 4.20
ประชาชนเห็นด้วยกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
การทาประกันวินาศภัย
2.61 - 3.40
ประชาชนเฉยๆ กับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
ทาประกันวินาศภัย
1.81 - 2.60
ประชาชนไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ด้า นความคิ ด เห็ น ที่
เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
1.00 - 1.80
ประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็น
ที่เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย เพื่อสอบถามความ
คิ ด เห็ น ทัศ นคติ พฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจท าประกันวิ น าศภัย โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลื อกได้เพียงคาตอบเดี ยว มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นข้อคาถามแบบลิ เคิร์ท
(Likert Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง สาคัญมาก
3 หมายถึง สาคัญปานกลาง
2 หมายถึง สาคัญน้อย
1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
เกณฑ์ก ารแบ่ง ระดับ คะแนนของแบบสอบถาม จะมี ก ารนาคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละข้อ มาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยคานวณ
จากสู ตรความกว้างของอันตรภาคชั้น เมื่ อแทนค่าในสู ตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่ วงคะแนน ซึ่ ง
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คะแนนต่ าสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และคะแนนสู งสุ ดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน โดย
ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ ากับ 0.8 ผูว้ ิจยั ได้ค านวณความกว้า งของอันตรภาคชั้นตามสู ตร
คานวณดังกล่าวมาแล้วได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ยวกับความคิดเห็น
ทัศ นคติ พฤติ ก รรมและปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจท าประกันวินาศภัย โดยมี เกณฑ์ก ารแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ พฤติกรรม
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
4.21 - 5.00
ประชาชนให้ความสาคัญมากที่สุด
3.41 - 4.20
ประชาชนให้ความสาคัญมาก
2.61 - 3.40
ประชาชนให้ความสาคัญปานกลาง
1.81 - 2.60
ประชาชนให้ความสาคัญน้อย
1.00 - 1.80
ประชาชนให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1.5 กำรตรวจสอบคุ ภำพขอปเครื่อปาือ
1) ความถูกต้องของการวัด (Validity) การตรวจสอบหาความถูกต้องของการวัด
ตามเนื้ อหาของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง
2) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรวจสอบหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทา Pretest จานวน 30 ชุ ด ไปให้กลุ่ มตัวอย่า งที่ ค ล้า ยกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งทดสอบเพื่อหา
ความเชื่ อมัน่ ของแบบ สอบถาม แล้วนาข้อมูล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ หาค่า ความเชื่ อมัน่ และพิจารณา
ทดสอบความสอดคล้องภายในข้อคาถามรายข้อ ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิ ติสาเร็ จรู ปในการคานวณ ผลการ
หาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมี ค่า เท่า กับ 0.944 ซึ่ ง อยู่
ในเกณฑ์ที่ ย อมรั บ ได้ แสดงว่า แบบสอบถามมี ค่า ความเชื่ อ มัน่ สู ง สามารถนาไปใช้เก็บ ข้อมูล
จริ งได้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2552)
3.1.6 กำรเก็บรวบรวาข้ อาูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1) ข้อมู ลปฐมภูมิ ผูว้ ิจ ัยดาเนิ นการเก็ บข้อมู ล โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนที่ทาประกันวินาศภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ชุด
2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากหนังสื อจากหนังสื อ บทความต่างๆ รายงาน
วารสาร สิ่ งตีพิมพ์ หนังสื อเวียน เว็บไซต์ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558
3.1.7 กำรวิเครำะห์ ข้อาูลและสถิติทใี่ ิ้ ในกำรวิเครำะห์
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมู ลที่ ได้จากแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400 คน มาดาเนิ นการ
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ จากนั้นจะนาข้อ มู ล มาลงรหัส (Code) และวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้
โปรแกรมคานวณสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานต่าง ๆ ดังนี้
(2.1) สถิติวเิ คราะห์ค่าที (Independent Sample T - test)
(2.2) สถิ ติ ก ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance หรื อ One-Way ANOVA)
(2.3) สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
เกณฑ์อธิ บายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Bartz, 1999 อ้างถึงใน วิเชียร เกตุ สิงห์,
2537) มีดงั นี้
0.00 - 0.20
หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
0.21 - 0.40
หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
0.41 - 0.60
หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.61 - 0.80
หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
0.81 ขึ้นไป
หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก
(2.4) ใช้สถิติ Factor Analysis เพื่อจัดกลุ่มตัวแปร รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ก. ผู้วิ จ ัย ได้ต รวจสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรโดยสถิ ติ KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Barlett’s Test of Sphericity ได้วดั ความ
เหมาะสมของข้อมูล ซึ่ งค่า KMO ต้องมากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 แสดงว่า ข้อมูลที่ได้มีความเหมาะสม
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ที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Barlett’s Test of Sphericity พบว่า
ข้อมูลต้องมี ค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แปลว่า ตัวแปรต่าง ๆ มี ความสัมพันธ์ กนั สามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2548)
ข. ผูว้ ิจยั ได้สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยใช้วิธีเน้น
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน (Eigen Value) ขององค์ประกอบ
ที่มากกว่า 1 เพื่อจาแนกองค์ประกอบของตัวแปร และเพื่อความชัดเจนผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการหมุนแกน
องค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ได้ตวั
แปรสั ม พันธ์ ก ับ องค์ป ระกอบในลัก ษณะที่ ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น แล้วพิ จารณาค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบ
(Factor Loading) โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้นมีค่ามาก (เข้าใกล้ +1 ถึง -1) ในองค์ประกอบใด
และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต่ า (เข้าใกล้ศูนย์) ในองค์ประกอบอื่น จะจัดข้อคาถามนั้นให้อยู่ใน
องค์ป ระกอบที่ มี ค่า น้ า หนัก องค์ป ระกอบสู ง โดยตัวแปรแต่ ละตัวควรอยู่ในองค์ประกอบใดใช้
เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป (Tabachnick, & Fidell, 1966)
ค. เมื่ อได้องค์ประกอบที่ เ ข้าหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง น า
องค์ประกอบดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อไป

3.2 กำรดำเนินกำรวิจัยเิิปคุ ภำพ
3.2.1 กลุ่าตัวอย่ำป
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
จ านวน 7 บริ ษัท โดยการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย บริ ษทั ละ 1 คน ดังนี้
1) คุณกานดา วัฒนายิง่ สมสุ ข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
2) คุณวิชชุดา ไตรธรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและCSR
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
3) คุณสุ ธิดา มลิลา
ผูจ้ ดั การสานักบริ หารภาพลักษณ์และสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
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4) คุณปรี ยาภรณ์ เจริ ญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
5) คุณฑิฆมั พร บรรณเภสัช
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั โตเกียวมารี นประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
6) คุณธาริ นี ปานเขียว
ผูอ้ านวยการสานักประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
7) คุณปราณี ส่ องสว่าง
หัวหน้าแผนกการตลาด
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
3.2.2 รู รแบบกำรวิจัย
การศึก ษาวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมการประชาสัม พันธ์ ก ับการรั บ รู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุ ณภาพนั้นเป็ นการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย จานวน 7 บริ ษทั เป็ นการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก เกี่ ย วกับ แนวทางการด าเนิ น งานด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท นวัต กรรม กลยุ ท ธ์
กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนรู ปแบบและเนื้ อหาในการประชาสัมพันธ์ โดยผูว้ ิจยั กาหนดประเด็นคาถาม
ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ แนวคาถามกาหนดครอบคลุ มกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจยั และเป็ นคาถาม
ลักษณะปลายเปิ ด (Open-Ended Question) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีโอกาสพูดคุยเล่าเรื่ องได้
อย่า งเต็ ม ที่ แ ละเกิ ด ความเป็ นกัน เอง ตลอดจนสร้ า งความยื ด หยุ่น ในประเด็ น ของค าถามตาม
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์
3.2.3 เครื่อปาือทีใ่ ิ้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือใน
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของ 7 บริ ษทั ประกันภัยเกี่ยวกับกลยุทธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกันภัย
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ตอนที่ 2 เป็ นการสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ นของผูบ้ ริ หารงานประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
3.2.4 กำรเก็บรวบรวาข้ อาูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั ประกันภัย จานวน 7 คน ดาเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558
3.2.5 กำรวิเครำะห์ ข้อาูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเป็ นการสรุ ปบทสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั ประกันภัยเกี่ยวกับความคิดเห็นในการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัยในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยให้ดียงิ่ ขึ้น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ตอน
คือ ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ และ ผลวิจยั เชิงคุณภาพ โดยได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้

4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในตอนที่ 1 นี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ซึ่ งแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด สามารถแจกแจงจานวน (ความถี่ ) และค่ าเปอร์ เซ็ นต์หรื อร้ อยละ (Percentage)
ดังปรากฏตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะของประชากร (n = 400)
รายละเอียด

จานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

168
232

42
58

18-25 ปี
26-35ปี
36-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

106
160
107
27

26.5
40.0
26.7
6.8

เพศ

อายุ
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รายละเอียด
สถานภาพ
โสด
สมรส
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
นิสิต/นักศึกษา
อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
50,001-70,000 บาท
70,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

จานวน

ร้ อยละ

256
144

64.0
36.0

6
82
32
213
67

1.5
20.5
8.0
53.2
16.8

91
274
4
7
24

22.7
68.5
1.0
1.8
6.0

56
191
109
25
4
15

14.0
47.6
27.3
6.3
1.0
3.8

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.1 พบว่า
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ
58.0 และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 42.0
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อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ งหนึ่ งมีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.0 อันดับที่
สองมีอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.50 อันดับที่สามมีอายุระหว่าง 36-50 ปี โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 26.7 โดยที่เหลืออีกร้อยละ 6.8 คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดโดยคิดเป็ นร้ อยละ 64.0 ส่ วนที่
เหลือคือ สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 36.0
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยคิดเป็ นร้อยละ
53.2 อันดับสอง คือจบการศึก ษาในระดับมัธ ยมศึก ษา คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 อันดับที่ สามคือ จบ
การศึ ก ษาในระดับ สู ง กว่า ปริ ญญาโท คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.8 อันดับที่ สี่ คือ จบการศึก ษาในระดับ
อาชี ว ศึ ก ษา/อนุ ป ริ ญญา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.0 สุ ด ท้า ยคื อ อัน ดับที่ ห้า คื อ จบการศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 1.5
อาชี พ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 68.3 มี อาชี พ เป็ นลู ก จ้า ง/พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน อันดับที่สองรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 22.7 อันดับที่สามประกอบอาชีพ
อื่น ๆ เช่น เกษตรกร แพทย์ พยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 6.0 อันดับที่สี่มีอาชีพเป็ นนิสิตนักศึกษา คิดเป็ น
ร้อยละ 1.8 และอีกร้อยละ 1 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากร้ อยละ 47.6 มีรายได้ระหว่าง 10,00130,000 บาท อันดับที่สองมีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.3 อันดับที่สามมี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.00 อันดับที่สี่มีรายได้ 50,001-70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
6.3 โดยที่เหลืออีกร้อยละ 4.8 มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจท าประกัน วิ น าศภัย ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย การรั บรู ้ ข่า วสารการประกันวินาศภัย จากสื่ อประชาสั มพันธ์
รู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย และความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรมและปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย โดยใช้ค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ท่านรับรู ้ข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์ใด
1.1 สื่ อบุคคล
2.62
0.82
1) ตัวแทนประกันวินาศภัย
2.88
1.11
2) นายหน้าประกันวินาศภัย
2.61
1.05
3) บิดา/มารดา
2.26
1.13
4) เพื่อน
2.64
1.07
5) เจ้าหน้าที่ธนาคาร
2.72
1.12
1.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์
2.96
0.89
1) หนังสื อพิมพ์
3.18
1.09
2) นิตยสาร
2.83
1.03
3) วารสาร
2.79
1.03
4) แผ่นพับ/โบชัวร์
3.05
1.04
1.3 สื่ อวิทยุและโทรทัศน์
3.48
0.98
1) รายการ/โฆษณา วิทยุ
3.35
1.09
2) รายการ/โฆษณา โทรทัศน์
3.62
1.03
1.4 สื่ ออินเทอร์เน็ต
2.58
0.99
1) เว็บไซต์
2.89
1.26
2) เฟซบุค๊
2.95
1.21
3) อินสตาแกรม
2.29
1.16
4) ไลน์
2.56
1.20
5) บล็อก
2.23
1.11
6) อื่น ๆ
2.16
1.15
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
รายละเอียด
2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้รับรู ้
2.1 ผลิตภัณฑ์และความคุม้ ครอง
2.2 ราคา
2.3 การบริ การลูกค้า
2.4 กิจกรรมหรื อโปรโมชัน่
2.5 ช่องทางการจาหน่าย
2.6 ความมัน่ คงของบริ ษทั
2.7 ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร
2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่ าเฉลีย่
2.97
3.25
3.05
3.00
3.08
2.93
2.89
2.73
2.85

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88
1.06
1.06
1.02
1.07
1.02
1.06
1.07
1.09

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า สื่ อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ ข่าวสาร
เรื่ องการประกันวิ น าศภัย มากที่ สุ ด คื อ สื่ อวิท ยุโ ทรทัศ น์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.48 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.98 รองลงมาคือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.89 ต่อมาคือสื่ อบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และสื่ ออินเทอร์ เน็ต
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สื่ อบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกัน
วินาศภัยมากที่สุดคือ ตัวแทนประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.11 รองลงมาคื อ เจ้าหน้าที่ ธนาคาร มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.72 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12
เพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 นายหน้าประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 และสุ ดท้ายคือ บิดา/มารดา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.26
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13
ต่อมาคื อสื่ อสิ่ งพิม พ์ที่ก ลุ่ มตัวอย่างได้รับ ข่า วสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่ สุ ดคื อ
หนังสื อพิมพ์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.18 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 รองลงมาคือ แผ่นพับ/โบ
ชัวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 นิตยสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.03 และสุ ดท้ายคื อ วารสาร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.79 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.03
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สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่ สุดคื อ
รายการ/โฆษณา โทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 และรายการ/
โฆษณา วิทยุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ตามลาดับ
สุ ดท้ายคือ สื่ ออินเทอร์ เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่สุด
คือ เฟซบุ๊ค มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 2.95 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 รองลงมาคือ เว็บไซต์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 ต่อมาคือ ไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 อินสตาแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.16 และบล็อก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 ขณะที่สุดท้ายคือ จากสื่ อ
อื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15
จากบทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ดา้ นการ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่พบว่า องค์กรมี การสื่ อสารผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อบุ คคล คื อ
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่ งองค์กรเชื่ อว่า สื่ อประเภทนี้ สามารถเข้าถึ งกลุ่ มลู กค้าและประชาชน
กลุ่ มเป้ าหมายได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยงั มี สื่อสิ่ งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ โบชัวร์ และสื่ อวิทยุและ
โทรทัศน์ รวมถึ งสื่ อออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เว็บ ยูทูบ และสื่ อใหม่ที่จะเกิ ดขึ้ น
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ ได้ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น ยกเว้นสื่ อโทรทัศน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ ข่าวสารได้ค่อนข้างมากกว่าสื่ อ
อื่ น ๆ ขณะที่ สื่ อออนไลน์ ซ่ ึ ง เป็ นสื่ อใหม่ ที่ ไ ด้รั บ ความสนใจจากหลายบริ ษ ทั นั้นยัง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ควร เนื่ องจากยังสามารถสร้างการรับรู ้ได้ในระดับที่ค่อนข้างน้อย แต่ถือได้วา่ เป็ น
การปรับรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อให้สนองตอบต่อวิถีชีวติ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล
ด้า นข่ า วสารประชาสั ม พันธ์ ที่ก ลุ่ ม ตัวอย่า งได้รับ รู ้ จากสื่ อต่า ง ๆ ในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 2.97 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 โดยสามารถจาแนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่รับรู ้
ได้ตามลาดับดังนี้ อันดับที่หนึ่ งคือ ข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และความคุม้ ครอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 อันดับที่สองคือ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อโปรโมชัน่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 อันดับที่สาม คือ ข่าวสารเกี่ยวกับราคา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 อันดับที่สี่คือ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การ
ลูกค้า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 อันดับที่ห้า คือ ข่าวสารเกี่ ยวกับ
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.93 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 อันดับที่หกคือ
ข่าวสารเกี่ยวกับความมัน่ คงของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.89 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06
อันดับที่เจ็ด คือ ข่าวสารเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.85 ส่ วนเบี่ ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 1.09 และสุ ดท้ายคือ ข่าวสารเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07
ผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้มี ค วามสอดคล้อ งกับ บทสั ม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ ห ารในประเด็ น ของ
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการประกัน
วินาศภัยที่ถูกต้องให้กบั ประชาชน ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับบริ ษทั ประกันภัยที่ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กบั
ลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งนอกเหนื อจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของ
องค์กรแล้วหลายบริ ษทั ยังมี วตั ถุ ประสงค์ในการสื่ อสารถึ งภาพลักษณ์ ความมัน่ คง และนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในอีกทางหนึ่ งด้วย อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์สะท้อนให้
เห็ นว่า ประเด็ นต่ าง ๆ ที่ องค์กรได้นาเสนอนั้นสามารถสร้ างการรั บ รู ้ ไ ด้ใ นระดับปานกลาง ซึ่ ง
จาเป็ นจะต้องมี แนวทางในการพัฒ นาการสื่ อ สารเพื่ อสร้ า งการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม เป้ าหมายผ่า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
1. ท่านชอบทากิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
3.30
1.1 ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสื อ
3.94
1.2 เดินเล่นซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า
3.21
1.3 พักผ่อนอยูบ่ า้ นวันหยุด
3.91
1.4 ปลูกต้นไม้/ตกแต่งบ้าน
3.08
1.5 ทาบุญ ปฏิบตั ิธรรม
3.04
1.6 ท่องเที่ยวต่างจังหวัด / ต่างประเทศ
3.03
1.7 เล่นอินเทอร์ เน็ต
3.76
1.8 ติดตามข่าวสารบ้านเมือง
3.46
1.9 ซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์เน็ต
2.54
1.10 ตรวจสุ ขภาพประจาปี
3.10

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

0.56
0.89
0.99
0.95
1.01
1.01
1.12
1.04
0.91
1.10
0.97

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความสนใจเกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย
2. ท่านมีความสนใจอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้
3.17
0.59
2.1 ออกกาลังกายเป็ นประจา
3.19
0.96
2.2 ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันภัย
2.63
0.99
2.3 ชอบซื้ อสิ นค้าจากอินเทอร์ เน็ต
2.37
1.07
2.4 รักการสื่ อสารทุกรู ปแบบ
3.00
0.88
2.5 เชื่อเรื่ องโชคชะตาและบุญกรรม
2.89
0.99
2.6 ชอบใช้ชีวติ ด้วยความสงบสุ ข
3.91
0.89
2.7 ให้ความสาคัญกับครอบครัวที่สุด
4.17
0.91
2.8 ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
3.62
1.00
2.9 ชอบทากิจกรรมท้าทาย
2.91
1.25
2.10 อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก
3.07
0.76
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการทาประกันวินาศภัย
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี้
3.65
0.68
3.1 การทาประกันวินาศภัยมีความจาเป็ นต่อชีวติ
3.80
0.76
3.2 ประชาชนทุกคนควรทาประกันวินาศภัย
3.52
0.83
3.3 การประกันวินาศภัยเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
3.68
0.80
3.4 การทาประกันวินาศภัยช่วยบรรเทาความ
เสี ยหายได้ตามคาขวัญที่วา่ “วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วย
3.70
0.81
การประกันภัย”
3.5 การประกันวินาศภัยมีส่วนช่วยสังคม
3.57
0.80
เศรษฐกิจและประเทศชาติ
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการทาประกันวินาศภัย พบว่า
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 3.65
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 รองลงมาคือ รู ปแบบการดาเนินชี วิ ตด้านกิจกรรม และด้าน
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ความสนใจที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 3.17 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และ
0.59 ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทาประกันวินาศภัย พบว่า การดู โทรทัศน์ ฟั งเพลง อ่า นหนังสื อ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุดคื อ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.94 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 รองลงมาคือ พักผ่อนอยู่บา้ นวันหยุด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.91 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 เล่ นอิ นเทอร์ เน็ ต มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และติดตามข่าวสารบ้านเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.91 ต่อมาคือ เดิ นเล่นซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.21 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.99 และตรวจสุ ขภาพประจาปี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.10 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.97 ขณะที่ ปลูกต้นไม้/ตกแต่งบ้าน ทาบุญ ปฏิบตั ิธรรม และท่องเที่ยวต่างจังหวัด/
ต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08, 3.04 และ 3.03 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.01, 1.01 และ 1.12 ตามลาดับ โดยการซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10
ต่อมาคื อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความสนใจเกี่ ยวกับการทาประกันวินาศภัย ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับครอบครัวที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.91 รองลงมาคื อ ชอบใช้ชีวิตด้วยความสงบสุ ข มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.91 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.89 ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 และ
ออกกาลังกายเป็ นประจา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 ต่อมาคือ อยาก
เดินทางท่องเที่ยวรอบโลก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 รักการสื่ อสาร
ทุกรู ปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และชอบทากิจกรรมท้าทายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.25 ขณะที่รูปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความ
สนใจเกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดสามลาดับสุ ดท้ายคือ เชื่ อเรื่ องโชคชะตา
และบุ ญกรรม มี ค่ าเฉลี่ ย เท่า กับ 2.89 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.99 ชอบติ ดตามข่ า วสาร
เกี่ยวกับประกันภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และชอบซื้ อสิ นค้าจาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07
สุ ดท้ายคื อ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็ นที่มีต่อการทาประกันวินาศภัย พบว่า
การท าประกันวินาศภัย มี ค วามจาเป็ นต่ อชี วิตมี ค่ าเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.80 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 รองลงมาคือ การทาประกันวินาศภัยช่ วยบรรเทาความเสี ยหายได้
ตามคาขวัญที่ ว่า “วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย” มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.81 การประกันวินาศภัยเป็ นเรื่ องใกล้ตวั มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.68 ส่ วนเบี่ ยงเบน
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มาตรฐานเท่า กับ 0.80 และการประกันวินาศภัยมี ส่ วนช่ วยสั งคม เศรษฐกิ จและประเทศชาติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 สุ ดท้ายคือ ความคิดเห็นที่วา่ ประชาชนทุก
คนควรทาประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.52 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83
ประเด็นสาคัญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ประกันภัย พบว่า เนื้ อหาและ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์น้ นั ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ผ่านสื่ อแต่ละชนิ ด
แต่การปรับการสื่ อสารข้อความ หรื อข่าวสารต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มนั้นเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยากในทางปฎิ บตั ิ แต่หากพิจารณาจะพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อการทาประกันวินาศภัย โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการทาประกัน
วินาศภัยและความจาเป็ นต่อชีวติ ซึ่ งถือเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับธุ รกิจ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่า
ข้อความและช่องทางการสื่ อสารที่บริ ษทั ประกันภัยใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ในระดับหนึ่ง
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

1. ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการทาประกันวินาศภัย
1.1 ท่านคิดว่าการทาประกันวินาศภัยมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว
1.2 ท่านคิดว่าการประกันวินาศภัยสามารถช่วยเหลือ
บรรเทาความเสี ยหายได้
1.3 ปั จจุบนั ท่านได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันภัยจาก
สื่ อต่าง ๆ มากขึ้น
1.4 ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการทาประกันวินาศภัย
1.5 ท่านทาประกันวินาศภัยผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์
1.6 ความมัน่ ใจในการทาประกันภัยผ่านสื่ อออนไลน์
1.7 เบี้ยประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายมีความเหมาะสมกับความ
คุม้ ครองที่ได้รับ

3.16
3.72

ส่ วนเบี่ยงเบนแปลผล
มาตรฐาน
0.63
ปานกลาง
0.79
มาก

3.70

0.78

มาก

3.23

0.87

ปานกลาง

3.26
2.50
2.57
3.20

0.90
1.05
1.00
0.88

ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
รายละเอียด

ค่ าเฉลีย่

2. พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
2.1 ท่านมีความเสี่ ยงในการดาเนินชีวติ
2.2 ท่านมีความต้องการทาประกันวินาศภัยเพื่อ
คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สิน
2.3 ท่านต้องการทาประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองความ
เสี ยหายจากการประกอบธุ รกิจ
3. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
1) ตนเอง
2) ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
3) บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
4) เจ้าหน้าที่ธนาคาร
5) สื่ อวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสื อพิมพ์
6) สื่ ออินเทอร์เน็ต
7) อื่น ๆ
3.2 ข้อใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
1) ชื่อเสี ยงบริ ษทั
2) ฐานะความมัน่ คงของบริ ษทั
3) การให้บริ การ
4) ค่าเบี้ยประกันภัย
5) เงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
6) การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
7) การประชาสัมพันธ์และโฆษณา
8) อื่น ๆ

3.21
3.26
3.37

ส่ วนเบี่ยงเบนแปลผล
มาตรฐาน
0.74
ปานกลาง
0.84
ปานกลาง
0.87
ปานกลาง

3.02

1.00

ปานกลาง

3.13

0.68

ปานกลาง

3.79
2.96
3.31
2.71
3.09
2.96
2.50

0.91
0.90
0.93
0.97
0.99
1.03
1.08

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

3.77
3.85
3.95
3.87
3.95
3.96
3.44
2.65

1.01
0.99
0.95
0.98
0.98
0.99
0.96
1.13

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
เท่า กับ 3.21 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.74 รองลงมาคือ ความคิ ดเห็ น /ทัศนคติ ต่อการท า
ประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และสุ ดท้ายคือปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68
ผลการวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น /ทัศ นคติ ต่อการท าประกันวินาศภัย รายข้อ พบว่า การท า
ประกันวินาศภัยมี ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครั วมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.72 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79 รองลงมาคือ การประกันวินาศภัยสามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเสี ยหายได้
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ข้อมูลในอินเทอร์ เน็ตมี ผลต่อการทา
ประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 และปั จจุบนั สามารถรับ
ข่าวสารเรื่ องการประกันภัยจากสื่ อต่าง ๆ มากขึ้ นมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.23 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.87 ต่อมาคือ เบี้ยประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายมีความเหมาะสมกับความคุม้ ครองที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ความมัน่ ใจในการทาประกันภัยผ่านสื่ อออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 และสุ ดท้ายคือ สามารถทาประกันวินาศภัย
ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า ท่านมีความต้องการทา
ประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.37 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.87 รองลงมาคือ ท่านมีความเสี่ ยงในการดาเนิ นชี วิต มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.26 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84 และสุ ดท้ายคือท่านต้องการทาประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายจาก
การประกอบธุ รกิจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00
สุ ดท้ายคือ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยพบว่า ตนเองมีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 รองลงมาคือ บุคคลใน
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ต่อมาคือ สื่ อวิทยุ/
โทรทัศ น์ /หนัง สื อ พิ ม พ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.09 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.99 ต่ อ มาคื อ
ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.96 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 และ1.03 ตามลาดับ ขณะที่ผทู ้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยสอง
ลาดับสุ ดท้ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และบุคคลอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 และ 2.50 และมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97 และ1.08 ตามลาดับ
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สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารที่พบว่า ลูกค้าจะรั บรู ้ ข่าวสารต่าง ๆ ได้ค่อนข้าง
น้อย แม้ว่าบริ ษทั จะเลื อกสื่ อสารผ่านช่ องทางต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอก็ตาม ด้วยเหตุ น้ ี เอง ผลการ
วิเคราะห์จึงแสดงให้เห็นว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างนั้น คือ
ตนเองเป็ นสาคัญ รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ขณะที่อิทธิ พลจากสื่ ออื่น ๆ ซึ่ งเป็ นช่ องทางการ
สื่ อสารขององค์กรนั้นมีผลต่อการตัดสิ นใจค่อนข้างต่า
ต่อมาคือผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนมีผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ
การให้บริ ก าร และเงื่ อนไขความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.95 มี ส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95 และ 0.98 ตามลาดับ ต่อมาคือค่าเบี้ยประกันภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 และฐานะความมัน่ คงของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.99 และชื่อเสี ยงบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01
ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยสองลาดับสุ ดท้ายได้แก่ การประชาสัมพันธ์
และโฆษณาและปั จจัยอื่ น ๆ โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.44 และ 2.65 และมี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.96 และ1.13 ตามลาดับ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ประกันภัย พบว่า
ลู ก ค้า จะให้ค วามส าคัญกับ การแสวงหาข้อมู ล ประกันวิ นาศภัย เมื่ อเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ หรื อเกิ ดความ
เสี ยหายขึ้น ข้อมูลที่ ลูกค้าให้ความสาคัญมักจะเป็ นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทาประกัน
วินาศภัย เช่น การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ รวมถึงคุณภาพของ
การบริ การ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเกิดความเสี ยหาย ในขณะที่ชื่อเสี ยง และความ
มัน่ คงของบริ ษทั นั้นเป็ นปั จจัยที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับรองลงมา
4.1.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชีวติ
1) การวิเคราะห์ องค์ประกอบของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านกิ จกรรม ด้านความ
สนใจ และด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทาประกันวินาศภัย ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
Barlett’s test of sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.863
4342.944
300
0.000

(1) ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยสถิติ KMO (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Barlett’s Test of Sphericity ได้วดั ความ
เหมาะสมของข้อมูล พบว่า ข้อมูลที่ได้มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor Analysis และจากการ
ทดสอบสมมติฐาน Barlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั สามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบได้ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบ แสดงดัง
ตารางที่ต่อไปนี้
(2) ผูว้ ิจยั ได้สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยใช้วิธีเน้นองค์ประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสม ผลปรากฏดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
องค์ ประกอบที่
1
2
3
4
5
6

ค่ าไอเกน
(Eigen Value)
6.912
2.886
2.113
1.562
1.282
1.152

ร้ อยละของความ
แปรปรวน
27.646
11.546
8.453
6.246
5.128
4.608

ร้ อยละของความ
แปรปรวนสะสม
27.646
39.192
47.645
53.891
59.019
63.628
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกว่า 1
ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ โดยทั้ง 6 องค์ประกอบสามารถอธิ บายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ
63.628 ของความแปรปรวนได้ท้ งั หมด
(3) เพื่ อให้ก ารแปลความหมายได้ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น ผูว้ ิจยั จึ ง ใช้วิธี ก ารหมุ นแกน
องค์ประกอบ แล้วพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่ งในคัดเลือกองค์ประกอบ
ปรากฏว่า ตัวแปรทุกตัวอยูใ่ นองค์ประกอบ ได้จานวนองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดเห็นต่อการทาประกันวินาศภัย
ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงผลองค์ประกอบการวางแผนการประกันวินาศภัย
ตัวแปร
B301
B302
B303
B304
B305

ข้ อคาถาม
การทาประกันวินาศภัยมีความจาเป็ นต่อชีวิต
ประชาชนทุกคนควรทาประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
การทาประกันวินาศภัยช่วยบรรเทาความเสี ยหายได้ตามคาขวัญ
ที่วา่ “วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย”
การประกันวินาศภัยมีส่วนช่วยสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.823
0.836
0.842
0.851
0.805

เป็ นองค์ประกอบที่ เกี่ ยวกับ การวางแผนการประกันวินาศภัยในมุ มมองต่ าง ๆ
ได้แก่ การประกันวินาศภัยเป็ นสิ่ งใกล้ตวั และประชาชนทุกคนมีความจาเป็ นในการทาวินาศภัย หรื อ
การประกัน วิ น าศภัย นอกจากจะช่ ว ยบรรเทาความเสี ย หายแล้ว ยัง ช่ ว ยสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย
องค์ประกอบที่ 2 ความชื่นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า
ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลองค์ประกอบความชื่นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า
ตัวแปร
B102
B109
B203
B204

ข้ อคาถาม
เดินเล่นซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์เน็ต
ชอบซื้ อสิ นค้าจากอินเทอร์ เน็ต
รักการสื่ อสารทุกรู ปแบบ

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.544
0.800
0.810
0.500

เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส ะท้อนถึ ง พฤติ ก รรมความชื่ นชอบจับจ่ า ยสิ นค้า และการ
สื่ อ สารกับ ผูอ้ ื่ น ในหลายรู ป แบบ องค์ป ระกอบนี้ ประกอบด้ว ย การเดิ น เล่ น เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า จาก
ห้างสรรพสิ นค้า รวมถึงความชื่นชอบในการซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
องค์ประกอบที่ 3 ความเป็ นส่ วนตัวและครอบครัว
ประกอบด้วยข้อคาถาม 7 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงผลองค์ประกอบครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว
ตัวแปร
B103
B205
B206
B207
B208
B209
B210

ข้ อคาถาม
พักผ่อนอยูบ่ า้ นวันหยุด
เชื่อเรื่ องโชคชะตาและบุญกรรม
ชอบใช้ชีวติ ด้วยความสงบสุ ข
ให้ความสาคัญกับครอบครัวที่สุด
ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
ชอบทากิจกรรมท้าทาย
อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.666
0.472
0.612
0.609
0.676
0.600
0.620

องค์ประกอบครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว ประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่เรี ยบง่าย พักผ่อนอยู่บา้ นในวันหยุด โดยให้ความสาคัญกับครอบครัว โดย
อาจมีการเดินทางไปทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทา้ ทาย หรื ออยากเดินทางรอบโลก อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์
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องค์ประกอบสะท้อนให้เห็นว่า ผูท้ ี่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบนี้ ยงั มีความเชื่ อเกี่ยวกับโชคชะตา
และบุญกรรมแฝงอยูด่ ว้ ย
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมสันทนาการ
ประกอบด้วยข้อคาถาม 2 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงผลองค์ประกอบกิจกรรมสันทนาการ
ตัวแปร
B101
B107

ข้ อคาถาม
ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสื อ
เล่นอินเทอร์ เน็ต

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.744
0.680

องค์ประกอบกิ จกรรมสั นทนาการ ประกอบด้วยรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ กิ จ กรรมสั น ทนาการเช่ น ดู โ ทรทัศ น์ ฟั ง เพลง อ่ า นหนั ง สื อ รวมถึ ง การเล่ น
อินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบที่ 5 ข่าวสารและสุ ขภาพ
ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 แสดงผลองค์ประกอบข่าวสารและสุ ขภาพ
ตัวแปร

ข้ อคาถาม

B108
B110
B201
B202

ติดตามข่าวสารบ้านเมือง
ตรวจสุ ขภาพประจาปี
ออกกาลังกายเป็ นประจา
ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันภัย

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.643
0.570
0.762
0.540

องค์ประกอบเกี่ ยวกับข่าวสารและสุ ขภาพ ที่แสดงถึ งการให้ความสาคัญกับการ
ติดตามข่าวสารอันเป็ นประโยชน์กบั ตนเองทั้งข่าวสารบ้านเมืองและข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัย
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รวมถึ งให้ความสาคัญกับการรั กษาสุ ขภาพโดยการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ และมี การตรวจ
สุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี
องค์ประกอบที่ 6 ความเป็ นเอกลักษณ์
ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 แสดงผลองค์ประกอบความเป็ นเอกลักษณ์
ตัวแปร
B104
B105
B106

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
0.770
0.695
0.519

ข้ อคาถาม
ปลูกต้นไม้/ตกแต่งบ้าน
ทาบุญ ปฏิบตั ิธรรม
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด / ต่างประเทศ

องค์ประกอบเกี่ยวกับความเป็ นเอกลักษณ์ของบุคคล สะท้อนถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตที่
หลากหลายทั้งในด้านของการปลู กต้นไม้/ตกต่ างบ้าน การท าบุ ญ ปฎิ บ ตั ิ ธรรม รวมถึ งการท่องเที่ ย ว
ต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศเป็ นครั้งคราว
(4) ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขององค์ประกอบที่ได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของกลุ่มตัวอย่าง ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชีวติ
องค์ ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชี วติ จานวนข้ อ ค่ าเฉลีย่
การวางแผนการประกันวินาศภัย
ความชื่นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว
กิจกรรมสันทนาการ
ข่าวสารและสุ ขภาพ
ความเป็ นเอกลักษณ์
รวมรู ปแบบการดาเนินชีวติ

5
4
7
2
4
3
25

3.65
2.78
3.49
3.85
3.09
3.05
3.32

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68
0.78
0.61
0.80
0.70
0.80
0.50

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 4.13 พบว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต แต่ ล ะองค์ ป ระกอบจ านวนทั้ง สิ้ น 6
องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้ น 25 ข้อ มี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.32 มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ
0.50 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า มี คะแนนเฉลี่ ยตั้งแต่ 2.78-3.85 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนเฉลี่ ย
ระหว่าง 0.50-0.80
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่
แตกต่างกัน
2) รู ป แบบการด าเนิ นชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกันมี ก ารตัด สิ น ใจท าประกัน วิ น าศภัย ที่
แตกต่างกัน
3) การรั บ รู้ ข่ าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจท า
ประกันวินาศภัย
4) รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้เรื่ องการประกันวินาศภัย
5) รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
สถิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance
หรื อ One-Way ANOVA) สถิ ติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) และสถิติ Factor Analysis มีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐาน 1 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ที่แตกต่ างกันมีการรั บรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์
ทีแ่ ตกต่ างกัน
ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์จาแนกตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ

องค์ ประกอบที่
1.การวางแผนการ
ประกันวินาศภัย

1.น้ อยที่สุด
X
S.D.
2.77
0.17

การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์
2.น้ อย
3.ปานกลาง
4.มาก
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
2.36
0.73
2.69
0.72
3.07
0.68

5.มากที่สุด
X S.D.
3.29 0.84

F
10.78*

Pคู่ที่
Value แตกต่ าง
0.01

(5)>(2)
(5)>(3)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

องค์ ประกอบที่
2.ความชื่นชอบ
จับจ่ายซื้ อสิ นค้า
3.ครอบครัวและ
ความเป็ น
ส่ วนตัว**
4.กิจกรรมสันทนา
การ**
5.ข่าวสาร
และสุ ขภาพ

1.น้ อยที่สุด
X
S.D.
2.04
0.72

การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์
2.น้ อย
3.ปานกลาง
4.มาก
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
2.70
0.71
3.05
0.61
3.49
0.73

5.มากที่สุด
X S.D.
3.69 0.52

26.27*

0.01

F

Pคู่ที่
Value แตกต่ าง

-

-

2.22

0.91

2.80

0.59

3.06

0.77

3.28

1.03

11.06*

0.01

-

-

2.16

0.72

2.87

0.68

3.08

0.65

3.06

0.88

16.69*

0.01

2.01

1.12

2.39

0.66

2.97

0.60

3.35

0.67

4.13

0.54

37.73*

0.01

6.ความเป็ น
เอกลักษณ์

2.55

0.79

2.56

0.68

2.90

0.67

3.21

0.70

3.72

1.02

16.18*

0.01

รวมองค์ประกอบ

n/a

n/a

1.91

0.55

2.75

0.63

3.37

0.68

3.49

1.12

42.24*

0.01

(5)>(1)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)
(4)>(2)
(4)>(3)
(5)>(1)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(5)>(1)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(4)>(2)
(4)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)

หมายเหตุ: * มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
** รวมข้อเลือกน้อยกับน้อยที่สุด เพื่อความเพียงพอของข้อมูล
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้ชีวติ ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสาร
จากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่
3.1 ซึ่ งหมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันก็จะมีการรับรู ้ข่าวสารจาก
สื่ อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย และเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่เพื่อหาความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการใช้ชิวิตในระดับ
มากที่สุดจะเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ในระดับที่ต่ากว่า
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สมมติฐาน 2 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ทีแ่ ตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่
แตกต่ างกัน
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
จาแนกตามรู ปแบบการดาเนินชีวติ

องค์ ประกอบที่

1.น้ อยที่สุด
X
S.D.

1.การวางแผน
การประกัน
วินาศภัย

2.4

0.61

การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
2.น้ อย
3.ปานกลาง
4.มาก
X
X
X
S.D.
S.D.
S.D.
3.17
0.56
3.45
0.81
4.04
0.70

2.ความชื่นชอบ
จับจ่ายซื้ อสิ นค้า

3.45

0.93

3.80

0.90

3.79

0.77

4.15

0.64

4.48

0.64

4.19*

0.01

3.ครอบครัวและ
ความเป็ น
ส่ วนตัว**
4.กิจกรรม
สันทนา-การ**

-

-

3.25

0.94

3.62

0.76

4.01

0.83

4.38

0.59

13.87*

0.01

-

-

3.30

1.17

3.64

0.76

3.93

0.72

4.25

0.77

15.04*

0.01

5.ข่าวสาร
และสุ ขภาพ

3.73

0.93

3.63

0.92

3.77

0.81

4.14

0.68

4.41

0.47

5.71*

0.01

6.ความเป็ น
เอกลักษณ์

3.63

0.84

3.70

0.87

3.76

0.82

3.97

0.78

4.40

0.79

3.49**

0.01

n/a

n/a

2.95

0.98

3.65

0.80

4.23

0.63

4.76

0.35

27.98**

0.01

รวม
องค์ประกอบ

Pคู่ที่
Value แตกต่ าง

5.มากที่สุด
X S.D.
4.52 0.61

26.22*

0.01

หมายเหตุ: * มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
** รวมข้อเลือกน้อยกับน้อยที่สุด เพื่อความเพียงพอของข้อมูล

F

(5)>(1)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(4)>(1)
(4)>(2)
(4)>(3)
(5)>(1)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(4)>(2)
(4)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)
(5)>(4)
(4)>(2)
(4)>(3)
(5)>(2)
(5)>(3)
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3.2 ซึ่ ง
หมายความว่า หากกลุ่ มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันก็จะมี การตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศ-ภัยที่แตกต่างกันด้วย และเมื่ อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่เพื่อหาความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการใช้ชิวิตในระดับมาก
ที่สุดจะมีทศั นคติต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ในระดับที่ต่ากว่า
สมมติฐาน 3 การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัย
ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัย
ความสั มพันธ์ ของตัวแปรกับกับ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
สื่ อบุคคล
สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อวิทยุโทรทัศน์
สื่ ออินเทอร์เน็ต
รับรู ้ข่าวสาร

ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ r
0.08**
0.13**
0.17**
-0.01**
0.23**

P-Value
0.12
0.01
0.01
0.89
0.01

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ข่ า วสารจากสื่ อ
ประชาสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึ ง
ข่าวสารที่ได้รับจากสื่ อประชาสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
รั บรู ้ ข่า วสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ด้านสื่ อบุ คคล และสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตแต่ อย่างใด ทั้งนี้ การรั บ รู ้
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในระดับต่า (r = 0.23) ขณะที่สื่อวิทยุ
โทรทัศน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก (r = 0.13-0.17)
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สมมติฐาน 4 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ เรื่องการประกันวินาศภัย
ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการรับรู ้เรื่ องการประกันวินาศภัย
ความสั มพันธ์ ของตัวแปรกับกับ
การรับรู้ เรื่องการประกันวินาศภัย
การวางแผนการประกันวินาศภัย
ความชื่นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว
กิจกรรมสันทนาการ
ข่าวสารและสุ ขภาพ
ความเป็ นเอกลักษณ์
รวมรู ปแบบการดาเนินชีวติ

ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ r
0.32**
0.47**
0.28**
0.27**
0.53**
0.37**
0.55**

P - Value
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการรับรู ้
เรื่ องการประกันวินาศภัย พบว่า การรับรู ้ เรื่ องการประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัว
และความเป็ นส่ วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความเป็ นเอกลักษณ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยในภาพรวมรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้
เรื่ องการประกันวินาศภัยในระดับปานกลาง (r = 0.55)
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สมมติฐาน 5 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ความสั มพันธ์ ของตัวแปรกับกับ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
การวางแผนการประกันวินาศภัย
ความชื่นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว
กิจกรรมสันทนาการ
ข่าวสารและสุ ขภาพ
ความเป็ นเอกลักษณ์
รวมรู ปแบบการดาเนินชีวติ

ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ r
0.47**
0.17**
0.35**
0.33**
0.22**
0.18**
0.41**

P - Value

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

หมายเหตุ: ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัว
และความเป็ นส่ ว นตัว ด้า นกิ จ กรรมสั นทนาการ ด้า นข่ า วสารและสุ ข ภาพ และด้า นความเป็ น
เอกลักษณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยในภาพรวมรู ปแบบการดาเนินชิวตมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในระดับปานกลาง (r = 0.41)

4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั ประกันภัยเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ดา้ นการ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพในการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ของบริ ษ ทั ประกันภัย ในการสร้ า งการรั บรู ้ และตัดสิ นใจท าประกันวินาศภัย โดยการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัยเกี่ ยวกับความคิดเห็ นในการดาเนิ นงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลประกอบในการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั การวิจยั
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เชิ งปริ มาณที่นาเอาขั้นตอนการวิเคราะห์ผลทางสถิ ติที่ได้ขอ้ มูลมาจากผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งถื อ
เป็ นผูร้ ั บสารจากการศึ กษาวิจยั นี้ และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ตอ้ งการศึ กษามี ความละเอี ยดมากขึ้ นจึ ง
เพิ่มเติมในส่ วนของการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและอยู่ในแวดวงการประชาสัมพันธ์ของธุ รกิ จ
ประกันวิ นาศภัย มาประกอบให้ ค รอบคลุ ม และตอบโจทย์ที่ ต้องการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กลยุท ธ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเรื่ องการใช้สื่อและสารเพื่อสร้ างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
และถือว่าเป็ นผูท้ ี่ทาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายหรื อที่
เรี ยกว่าเป็ นผูส้ ่ งสารนัน่ เอง
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดแบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
ออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ให้ สัมภาษณ์ จานวน 7 คน ดังนี้
1) นางสาวกานดา วัฒนายิง่ สมสุ ข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
2) นางสาววิชชุดา ไตรธรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและCSR
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
3) นางสาวสุ ธิดา มลิลา
ผูจ้ ดั การสานักบริ หารภาพลักษณ์และสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
4) นางสาวปรี ยาภรณ์ เจริ ญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
5) นางสาวฑิฆมั พร บรรณเภสัช
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั โตเกียวมารี นประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
6) นางสาวธาริ นี ปานเขียว
ผูอ้ านวยการสานักประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
7) นางสาวปราณี ส่ องสว่าง
หัวหน้าแผนกการตลาด
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงานด้ านการประชาสั มพันธ์ ผู้วจิ ัยได้ กาหนด
ประเด็นในการสั มภาษณ์ เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์การประกันภัย
ประเด็นที่ 2 การใช้นวัตกรรมหรื อสื่ อประชาสัมพันธ์หรื อเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ประเด็นที่ 4 กลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ประเด็นที่ 5 รู ปแบบและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร
ประเด็นที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสารมีผลต่อการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรอย่างไร
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และประมวลผลแนวทางและกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางในการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ การประกันภัย
ที่ผ่านมากระบวนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในธุ รกิ จประกันวินาศภัยส่ วนใหญ่เป็ นการ
เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ดา้ นการประกันวินาศภัยให้กบั ประชาชนโดยผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อ
บุ ค คล คื อ ตัว แทนประกันวิ น าศภัย ซึ่ งสื่ อประเภทนี้ สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า และประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยงั มีสื่อสิ่ งพิมพ์ประเภท แผ่นพับ โบรชัวร์ และสื่ อวิทยุและ
โทรทัศน์อีกมากมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งนอกจากการเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ ด้านการ
ประกันวินาศภัยแล้วจะมี การสื่ อสารในเรื่ องของผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยในรู ปแบบของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รู้จกั และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จกั กับบริ ษทั
โดยเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจากแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ได้
กล่ า วถึ ง มาในข้า งต้นนั้น สอดคล้องกับ แนวทางของการดาเนิ นงานประชาสั ม พันธ์ ข องบริ ษ ัท
ประกันภัยที่ยงั คงกาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดาเนิ นงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ การประกันภัยว่า จากการก าหนดวิสัย ทัศน์และพันธกิ จของฝ่ ายสื่ อสาร
องค์กร บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ที่วา่ เป็ นเลิศด้านบริ การ สื่ อสารครบวงจร ถูกต้อง
รวดเร็ ว ตอบแทนสังคม ส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กรสู่ สากล และพันธกิจที่กาหนดไว้วา่ สื่ อสารและ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่ สาธารณชน สร้างสรรค์และสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
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พันธมิตรทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่ วนรวม เสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุ รกิจประกันภัยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างยัง่ ยืน พัฒนา
รู ปแบบและช่องทางการสื่ อสารขององค์กรให้รวดเร็ ว ทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ แนวทางการดาเนิ นงานด้านประชาสัมพันธ์
จึงต้องมีการกาหนดกลุ่มงานขึ้นมาและให้มีภารกิจเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบและสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างอัตโนมัติ
เริ่ มจากกลุ่มงานที่เรี ยกว่า Monitor News เพื่อตรวจติดตาม วิเคราะห์ข่าวสาร ที่เป็ นกระแส
ข่าวปรากฏในสื่ อ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม และกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
วิริยะประกันภัย หรื อ คู่คา้ พันธมิตรทางการค้า
ทั้งนี้ เป็ นการประมวลผลแบบรายวันแล้วนาเสนอผูบ้ ริ หาร เพื่อที่จะได้สั่งการหรื อกาหนด
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึ งการสรุ ปข้อมูลการเผยแพร่
ข่าวของบริ ษทั ประกันวินาศภัยชั้นนามาเปรี ยบเทียบกับข่าวสารของบริ ษทั ที่ได้รับการเผยแพร่ เพื่อ
นามาปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
กลุ่มงานด้านสื่ อมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนการทางานขององค์กรวิชาชีพสื่ อมวลชน
จัดหาของขวัญของกานัลเพื่อเดิ นสายอวยพรสื่ อในวาระพิเศษ อาทิ วันครบสถาปนาของ
สานักข่าว วันเกิ ด ผูส้ ื่ อข่าว จัดตารางเดิ นสายพบปะสัมพันธ์กบั ผูส้ ื่ อข่าว วางแผน Third
Party Relations เพื่อขยายขอบเขตความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผูส้ ื่ อข่าวในสายข่าวต่าง ๆ กลุ่ม
งานประชาสัมพันธ์เคลื่ อนที่ วางแผนกาหนดพื้นที่ เป้ าหมายในการเข้าไปจัดนิ ทรรศการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นประกันภัย ทั้งเป็ นการดาเนิ นงานด้วยตนเอง
และร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (กานดา วัฒนายิ่งสมสุ ข, ผูจ้ ดั การฝ่ าย
สื่ อสารองค์กร, การสัมภาษณ์, 8 เมษายน 2558)
บริ ษทั ทิ พยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ให้ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การประกันภัยว่า เนื่องจาก บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ มีภาครั ฐเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ผ่านมางานของภาครั ฐ งานของ
รัฐวิสาหกิ จที่ เป็ นโครงการระดับประเทศที่ เป็ นโครงสร้ างพื้นฐานสาคัญ ๆ ของประเทศ
บมจ.ทิ พ ยประกั น ภัย จะเข้ า ไปรั บ ประกั น ภัย ไว้ ดั ง นั้ นที่ ผ่ า นมาเรามุ่ ง แต่ ท าการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรในภาพใหญ่ ๆ เราไม่ได้ลงรายย่อยเพราะฉะนั้นจึงมีผลต่อการสร้าง
การรั บ รู ้ ข องรายย่อ ย ดัง นั้น ถ้า จะให้ บมจ.ทิ พ ยประกันภัย เป็ นอันดับ หนึ่ ง ต้อ งสร้ า ง
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การรับรู ้ในรายย่อย จึงมีการตั้งวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อทุกสื่ อที่เรามีให้
รายย่อยรับรู ้ดว้ ย และเป็ นที่มาของการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ ซึ่ งมีคนแอดไลน์กว่าเจ็ดล้านคน
ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นรายย่อยทั้งสิ้ น ถามว่าเห็น บมจ.ทิพยประกันภัย แล้วพอใจไหม แต่
แค่รู้จกั ทิพยประกันภัยว่าเป็ นใคร ซึ่ งการนาเสนอให้คนรู ้ จกั “หนุ มาน” ซึ่ งเป็ นสติ๊กเกอร์
ไลน์น้ นั ยากมาก และการที่เราจะทาหนุ มานเป็ นตัวการ์ ตูนเป็ นสติ๊กเกอร์ เราต้องคงความ
เป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขา แต่ทุกอย่างต้องถูกออกแบบมาอย่างมีเจตนาที่ดี และยังคง
ความเป็ นเอกลักษณ์ ที่เป็ นคุณสมบัติของหนุ มานที่โดดเด่นทั้งหมด บุคลิกของหนุมาน คือ
สมุนเอกของพระรามที่มีหน้าที่ใช้ปัญญาเพื่อ ช่ วยเหลื อเพื่อทางานให้สาเร็ จช่ วยคน หนุ มาน
ช่วยรวดเร็ ว ต้องรวดเร็ วด้วยนัน่ เป็ นที่มาว่าทาไมสิ นไหมฯ ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ต้อง
รวดเร็ วนอกจากรวดเร็ วแล้วต้องเป็ นธรรมด้วย นอกจากนี้ ยงั ทาเรื่ องของออนไลน์ท้ งั หมด
เลยทุกช่ องทางเป็ นการบูรณาการสื่ อทั้งหมด ดังนั้นลักษณะองค์รวมของกลยุทธ์ในการ
สื่ อสารประชาสัม พันธ์ จะเน้นในเรื่ องภาพลัก ษณ์ องค์กร ความมัน่ คง ความมัน่ ใจและ
นาไปสู่ ความไว้วางใจ คือ นึ กถึ งทิพยประกันภัยต้องนึ กถึ งเรื่ องดี ๆ (วิชชุ ดา ไตรธรรม,
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและ CSR, การสัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงแนวทางในการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์การประกันภัยว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการนานวัตกรรมด้านการสื่ อสารมาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายของ
บริ ษ ัท ฯ อี ก ทั้ง เพื่ อ ตอบโจทย์แ นวคิ ด หลัก ของแบรนด์ ก รุ ง เทพประกัน ภัย “Lifestyle
Insurance” ที่สามารถเข้าถึงวิถีการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่มีหลากหลายรู ปแบบ บริ ษทั ฯ จึง
ได้ขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมผ่านสื่ อต่าง ๆ
ซึ่ งแต่ละช่องทางก็จะมีการปรับเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสื่ อที่ใช้และ
กลุ่มเป้ าหมายที่ รับสื่ อด้วยเช่ นกัน นอกเหนื อจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ แ ล้ ว ยัง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อออนไลน์ อาทิ Website:
bangkokinsurance.com เป็ นช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข ้อ มู ล และข่ า วสารกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่ งลู กค้าสามารถเปรี ยบเที ยบความ
คุม้ ครองก่อนการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยได้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา Mobile Application ที่ชื่อว่า
BKI iCare เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารดู ขอ้ มูลรายละเอี ยดผลิ ตภัณฑ์ประกันภัย ข่าวสาร
กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้งยัง สามารถซื้ อประกันภัยและเคลมประกันภัย ผ่า น
สมาร์ ท โฟนได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาอี ก ด้วย Facebook.com/bangkokinsurance และทวิตเตอร์
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นาเสนอข่า วสารกิ จกรรมของบริ ษทั ฯ ข่า วประชาสั มพันธ์ ต่าง ๆ สาระน่ า รู ้ ที่ น่า สนใจ
รวมถึ ง ยัง เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นระหว่างลู กค้า กับ บริ ษ ทั ฯ ได้อีก
ช่องทางหนึ่ ง (สุ ธิดา มลิลา, ผูจ้ ดั การสานักบริ หารภาพลักษณ์และสื่ อสารองค์กร, การ
สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2558)
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)ได้กล่าวถึงแนวทางในการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ การประกันภัยว่า บริ ษทั ฯ ใช้การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ด้วยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารถึ งลูกค้า และพาร์ ตเนอร์ เน้นการประชาสัมพันธ์ แบบต่อเนื่ อง กระจายใน
หลาย ๆ ช่ องทาง เพื่อให้ครอบคลุ มทัว่ ประเทศ ทั้งในรู ปแบบการโฆษณา และกิ จกรรม
ส่ ง เสริ ม การตลาดต่ า ง ๆ โดยเนื้ อ หาการประชาสั ม พัน ธ์ จ ะมี ท้ ัง ในเรื่ อ งของบริ ษ ัท ฯ
ผลิ ตภัณฑ์ รวมไปถึ งกิจกรรมเพื่อสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ (ปรี ยาภรณ์ เจริ ญกิ จ, ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร, การสัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)
บริ ษทั โตเกียวมารี นประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ แนวทางในการดาเนิ นงานประชาสัม พันธ์ ก ารประกันภัย ว่า บริ ษ ทั ฯ ทาการ
ประชาสัมพันธ์ท้ งั ในเชิ งรุ กและเชิ งรับขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ โดยมีกลยุทธ์ในการวิเคราะห์
คู่แข่ง และรู ปแบบการเสนอข่าวสารในแต่ละช่ องทาง สร้ างความสัมพันธ์กบั นักข่าวสาย
ต่าง ๆ (ฑิฆมั พร บรรณเภสัช, ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร, การสัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์การประกันภัยว่า บริ ษทั ฯ ทาประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก มีการ
ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ บอกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษ ัท ฯ มุ่ ง เน้น เรื่ อ งความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย โดยการทาโครงการและกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ลดและป้ องกันการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ทางถนน อี กทั้งการสร้ างเครื อข่ายเพื่อการช่ วย เหลื อ
เยียวยาหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุ มีการกาหนดเป้ าหมายและการแก้ไขที่ชดั เจน มีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่ อง (ธาริ นี ปานเขียว, ผูอ้ านวยการสานักประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร, การ
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด (มหาชน) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว ทาง
ในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์การประกันภัยว่า บริ ษทั ฯ ใช้การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก
เพื่ อ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด มี ก ารวางแผนกลยุท ธ์ โ ดยนาหลัก SWOT มาวิเ คราะห์
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สถานการณ์ เ พื่ อ วางรู ปแบบในการสื่ อสารประชาสั ม พัน ธ์ กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ สื่ อที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู ง ทันสมัย และราคาประหยัด พัฒนาเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ให้ทนั
ต่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมัย ใหม่ (ปราณี ส่ อ งสว่า ง, หัว หน้า แผนกการตลาด, การ
สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558)
ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบแนวทางการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
บริษัท
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด
(มหาชน)

แนวทางการดาเนินงานประชาสั มพันธ์

- ดาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้
- มุ่งเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุ รกิจ
ประกันภัยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่าง
ยัง่ ยืน
- พัฒนารู ปแบบและช่องทางการสื่ อสารขององค์กรให้
รวดเร็ ว ทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด
- สร้างการรับรู ้ให้กบั รายย่อยและเป็ นที่มาของการทา
(มหาชน)
สติ๊กเกอร์ไลน์ “หนุมาน”
- การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ เน้นเรื่ องภาพลักษณ์องค์กร
ความมัน่ คง ความมัน่ ใจและนาไปสู่ ความไว้วางใจ คือ นึ กถึง
ทิพยประกันภัย ต้องนึกถึงเรื่ องดี ๆ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด - นานวัตกรรมด้านการสื่ อสารมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
(มหาชน)
เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงวิถีการดาเนินชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคที่มีหลากหลายรู ปแบบ
- ขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวและกิจกรรมผ่านสื่ อต่าง ๆ
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด - ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
(มหาชน)
- เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารถึงลูกค้า และพาร์ ตเนอร์ เน้นการ
ประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง กระจายในหลาย ๆ ช่องทาง
เพื่อให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ทั้งในรู ปแบบการโฆษณา และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)
บริษัท

แนวทางการดาเนินงานประชาสั มพันธ์

บริ ษทั โตเกียวมารี นประกันภัย
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

- ทาการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในเชิงรุ กและเชิงรับ
- ใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์คู่แข่ง และรู ปแบบการเสนอ
ข่าวสารในแต่ละช่องทาง
- สร้างความสัมพันธ์กบั นักข่าวสายต่าง ๆ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย - ทาประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
จากรถ จากัด
- ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นเรื่ องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน
ประเทศไทย
- ทาโครงการและกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดและป้ องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์
- ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพที่สุด
จากัด (มหาชน)
- วางแผนกลยุทธ์โดยนาหลัก SWOT มาวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อวางรู ปแบบในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
- กลยุทธ์การใช้สื่อที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ทันสมัย และราคา
ประหยัด
จากความคิดเห็ นข้างต้นของผูบ้ ริ หารงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริ ษ ั ทประกันภัย
เกี่ ยวกับแนวทางในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์การประกันภัย สรุ ปได้ว่า ส่ วนใหญ่จะใช้การ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ใน
เชิ งบวกให้เกิดขึ้นกับบริ ษทั ซึ่ งกลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่บริ ษทั ใช้มีหลากหลายรู ปแบบ
ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยของแต่ ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์การสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจเรื่ องการ
ประกันวินาศภัย รวมถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ก รมธรรม์ป ระกันภัย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง การสร้ างความรู ้ สึ ก หรื อ
ทัศนคติที่ดี ให้เกิ ดการยอมรับและเชื่ อมัน่ ในบริ ษทั นาไปสู่ การไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของบริ ษทั ต่อไป
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ภาพที่ 4.1 แนวทางการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
ประเด็นที่ 2 การใช้ นวัตกรรมหรือสื่ อประชาสั มพันธ์ หรือเนือ้ หาการประชาสั มพันธ์ แบบ
ใหม่ ๆ
ปั จจุบนั ธุ รกิ จประกันวินาศภัยมีการพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จโดยนานวัตกรรมการ
สื่ อสารรู ปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลู กค้าและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินธุ รกิจ อย่างเช่น การนาระบบออนไลน์เรี ยลไทม์มาใช้ในการรายงานข้อมูลการรับประกันภัย
รถตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทาให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การประกอบธุ รกิ จและขีดความสามารถในการแข่งขันและที่สาคัญประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การบริ การที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ ยงั มีการนาระบบอินเทอร์ เน็ตเข้ามาใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
การให้บริ การเคลมออนไลน์ การขายประกันภัยออนไลน์ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
ธุ รกิจไปตามยุคสมัยภายใต้บริ บทของสังคมที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่เข้าสู่ ยุค
ดิจิตอลมากขึ้น จากสถิติเรื่ องของการทาประกันภัยผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตแล้วจะพบว่ามีอตั ราที่
เพิ่มสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ จึงทาให้บริ ษทั ประกันภัยต่างให้ความสนใจและพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิจ
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และบริ การในระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ที่ให้ความสาคัญกับการนานวัตกรรมแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการประชาสัมพันธ์มากขึ้นไม่วา่ จะ
เป็ นการใช้ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ สติ๊กเกอร์ ไลน์ แอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ และการสื่ อสารผ่าน
ทางโซเชี ย ลมี เดี ย อื่ น ๆ อี ก มากมายเพราะเชื่ อว่า ข่ าวสารที่ เผยแพร่ ไ ปถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายได้อย่า ง
รวดเร็ ว ทั้งนี้ช่องทางดังกล่าวยังช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถชี้ แจงข้อมูล ปั ญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับ
ลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ วมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสื่ อสารกับลูกค้าเป็ นรายบุคคลได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การนานวัตกรรมด้านการสื่ อสารมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็ นการเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่ อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์แนวคิดและ
นโยบายขององค์กรที่ให้ความสาคัญกับการนานวัตกรรมทางด้านการสื่ อสารมาใช้เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงวิถีการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคที่มีหลากหลายรู ปแบบ หลายบริ ษทั ฯ จึงได้ขยายช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่ อนไหวและกิจกรรมผ่านสื่ อที่ทนั สมัยหรื อที่เรี ยกว่า สื่ อใหม่
กันมากขึ้น ซึ่ งแต่ละสื่ อก็จะมีการปรับเนื้ อหาของการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสื่ อที่ใช้และ
กลุ่มเป้ าหมายที่รับสื่ อด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการประชาสัมพันธ์ แต่ท้ งั นี้ สื่ อเก่าหรื อ
สื่ อเดิมก็ยงั คงให้ความสาคัญและใช้สื่อนี้ อยู่ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้ าหมาย
ที่รับสื่ อนี้ ก็มีอยู่จานวนไม่นอ้ ย ดังนั้น การเลื อกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
ยังคงใช้ท้ งั สื่ อเก่าและสื่ อใหม่ควบคู่กนั ไป
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสารประชาสั มพันธ์
จากการที่ภาคธุ รกิ จประกันภัย เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้
ด้านการประกันวินาศภัยที่ถูกต้องให้กบั ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีหลักประกันความมัน่ คง
ทางการเงิ นให้กบั บุคคลและครอบครั ว ให้สามารถดาเนิ นชี วิตและดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้โดยไม่
หยุดชะงัก หากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าดคิ ดขึ้ น ดังนั้นการเร่ ง สร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจให้ป ระชาชน
ตระหนักถึ งความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการทาประกันวินาศภัย และสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ของประชาชนต่อธุ รกิ จประกันวินาศภัย จึ ง เป็ นสิ่ ง สาคัญ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการ
ประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ที่มีมาตรการสาคัญในการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ และการ
เข้า ถึ ง ระบบประกัน ภัย โดยมี เ ป้ าหมายในการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ป ระกัน ภัย ให้ ก ับ
ประชาชน ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางกัน กับ บริ ษ ัท ประกัน ภัย ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การประกัน วิ น าศภัย ให้ ก ับ ลู ก ค้า และ
กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร บริ ษทั
ประกันภัยยังมีวตั ถุประสงค์อื่นอีกในการประชาสัมพันธ์ตามความคิดเห็นที่วา่
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วัตถุ ประสงค์ในการประชาสั มพันธ์ เพื่ อเผยแพร่ ข่ าวสารความเคลื่ อนไหว และ
กิ จกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ นโยบายการดาเนิ นงาน ผลประกอบการ ฐานะการเงิ น
การดาเนิ น กิ จกรรมต่าง ๆ ผลิ ตภัณฑ์ ประกันภัยใหม่ การส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น เพื่อให้
กลุ่มเป้ าหมาย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ น้ และประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุ ก กลุ่ ม ได้รับ ทราบข่ า วสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ บริ ษ ัท ฯ และมี ค วามเข้าใจที่ ถู ก ต้อ ง
ยอมรั บในองค์กร และที่ สาคัญเพื่อสร้ างและรั กษาชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิ ดความ
เชื่อมัน่ และเชื่อถือในองค์กรของเรา นอกจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ แล้ว หน้าที่ที่สาคัญในการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ อีกประการหนึ่ ง คือ การ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จประกันภัยว่า การประกันภัยเป็ นเรื่ องที่ง่าย ๆ
และเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั คุณ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ใดของประเทศ จะเกิดอุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้อยไป
จนถึงมหันตภัยใหญ่ การประกันภัยก็สามารถเข้าไปดูแลให้ความคุ ม้ ครองคุณได้ทุกที่ทุก
เวลาเพื่อให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีได้ดงั เดิม (สุ ธิดา มลิ ลา, บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน), การสัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558)
และสอดคล้องกับความคิ ดเห็ นที่ ว่า “นอกจากจะสื่ อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชนแล้ว วัตถุประสงค์ที่สาคัญอีกประการหนี่ งคือ การเผยแพร่
ความรู ้ความเข้าใจและความสาคัญของการประกันภัยที่ถูกต้องให้กบั สังคม” (กานดา วัฒนายิ่งสมสุ ข,
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน), การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) หรื อ
“เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อบริ การ หรื อเพื่อกระตุน้ การซื้ อเป็ นหลัก” (ธาริ นี ปานเขียว, บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด, การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)
จากประเด็นดังกล่าวนี้ สรุ ปได้วา่ การกาหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจนจะ
ทาให้การสื่ อสารของบริ ษทั ประกันภัยไปยังกลุ่มลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายของการสื่ อสารประชาสั มพันธ์
กลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในธุ รกิจประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มภายใน ได้แก่ กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์กร หรื อที่เรี ยกว่า
กลุ่มสาธารณชนภายใน เช่ น พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น ตัวแทนและนายหน้า เจ้าของสถานประกอบการ
ซ่อมรถยนต์พนั ธมิตรทางการค้า เป็ นต้น
กลุ่มภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่ อมวลชน รวมถึงผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เป็ นต้น
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ซึ่ งทั้งสองกลุ่มนี้ ถือว่ามีความสาคัญและมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ขององค์กรและต้องมีการศึกษาลักษณะและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละกลุ่มเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละประเภทด้วย
ประเด็นที่ 5 รู ปแบบและเนือ้ หาในการประชาสั มพันธ์ ข่าวสารองค์ กร
การสื่ อสารความรู ้ ค วามเข้า ใจให้ ก ั บ ประชาชนเรื่ องการประกั น วิ น าศภัย ผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
ออนไลน์ต่าง ๆ มีค่อนข้างน้อย อีกทั้งเนื้อหาที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายยังเป็ นการส่ งสารที่ผสู ้ ่ งซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูก้ าหนดและคัดเลื อกสารที่ บริ ษทั ต้องการบอกเพียงด้านเดี ยว โดยไม่
คานึ งถึ งเนื้ อหาที่ผรู ้ ับสารที่เป็ นประชาชนต้องการจะรับ ไม่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับสาร ทา
ให้เกิดการไม่ยอมรับหรื อปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ที่ผา่ นมาหากไม่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเกิด
ความเสี ยหายที่ตอ้ งมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ผูเ้ อาประกันภัยส่ วนใหญ่แทบจะไม่อ่านหรื อ
ศึกษาข้อมูลรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการประกันภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์ใด ๆ เลย จากสถานการณ์
ปั ญหานี้ จึงทาให้ตอ้ งมีการศึกษาวิเคราะห์วา่ เหตุใดประชาชนไม่รับรู ้ หรื อตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการประกันวินาศภัยจนนาไปสู่ การปฏิเสธการทาประกันภัย
หากประชาชนไม่มีความรู ้ ความเข้าใจว่า การประกันวินาศภัยนั้นมีบทบาทสาคัญในการ
บรรเทาความเดือดร้อนจากความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและสามารถสร้างหลักประกันความมัน่ คงทางการ
เงิ นให้กบั บุคคล และครอบครัวผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงธุ รกิ จการค้าการลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถ
ดาเนินชีวิต และดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ซึ่ งข้อมูลความจริ งเหล่านี้ ลว้ นมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันภัยด้วยเช่นกัน ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
รับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย ที่มีความสาคัญก็คือ เนื้ อหาของสาร (Message) เช่น ถ้าเนื้ อหา
ยาวเกินไป เข้าใจยาก ภาษาที่ใช้ยากแก่การเข้าใจ ฯลฯ การประชา สัมพันธ์ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ
ดังนั้น บริ ษทั ประกันภัยต้องมี การกาหนดกลยุทธ์ การใช้ส าร ต้องรู ้ และเข้าใจเรื่ องการส่ งข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ผลต่อกลุ่มเป้ าหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ดา้ นการประกันวินาศภัยให้กบั ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความรู้เรื่ องการโน้มน้าวใจจึงถูกหยิบยกเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการศึกษาประเด็นกลยุทธ์
การเลือกใช้สาร เพราะการโน้มน้าวใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทา
ของบุคคลอื่นด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจผูน้ ้ นั จนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตามผูโ้ น้ม
น้า วใจต้องการ เพราะก่ อนที่ จะประชาสั มพันธ์ บริ ษทั ประกันภัยต้องมี การก าหนดและคัดสรร
เนื้ อหา ถ้อยคาที่มีความน่าสนใจ โดยใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นใน
เนื้อหา ถ้อยคา หรื อข้อความนั้น ๆ เป็ นการสร้างความประทับใจและดึงดูดผูร้ ับสาร ให้เข้าใจเนื้ อหา

95
หรื อสารที่บริ ษทั ประกันภัยประชาสัมพันธ์ออกไป ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจ
ให้ประชาชนทาประกันวินาศภัย
ที่ผา่ นมาการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการสื่ อสารทางเดียว เน้นให้ความรู ้ ความ
เข้าใจในข้อมูลที่ อดั แน่ นไปด้วยเนื้ อหาที่ ตอ้ งการให้ผูร้ ั บสารอ่านทาความเข้าใจรายละเอี ยด แต่
เนื่ องจากสารหรื อข้อความที่ใช้น้ นั มีเนื้ อหาที่ค่อนข้างยาว แต่ปรากฏว่าผูร้ ับสารปฏิ เสธการดูและ
อ่านข้อความต่าง ๆ โดยสิ้ นเชิง ทาให้ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในสาระสาคัญของการประกันวินาศภัย
รวมถึงไม่เห็นความสาคัญและประโยชน์และนาไปสู่ การตัดสิ นใจไม่ทาประกันวินาศภัยในที่สุด แต่
การเลื อกใช้สารในปั จจุบนั เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของสื่ อที่มีความทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับ
ผูร้ ับสารมีความต้องการรับสารหรื อข้อความที่ส้ ัน กระชับ เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ความต้องการครบ
ภาพและข้อความน่าสนใจมากกว่าเนื้ อหารายละเอียดที่ยืดยาว การใช้รูปภาพเข้ามาใช้แทนข้อความ
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ วยในการโน้ม น้า วใจได้ดี ซึ่ ง จากการเก็ บ ข้อมู ล ทั้ง การสั ม ภาษณ์ และจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถสรุ ปแนวทางการใช้สารในการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.20 แนวทางการใช้สารในการประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้ทาประกันวินาศภัย
ยุคของการ
ประชาสัมพันธ์
ยุคแรก

ยุคปัจจุบนั

วัตถุ
การใช้ สาร ประสงค์ การ
เนือ้ หา
สื่อสาร
คัดเลือกสาร ให้ความรู ้
เน้นที่
ตามที่ผสู ้ ่ง ผลิตภัณฑ์และ รายละเอียด
สารต้องการ รู ้จกั องค์กร
ทุกอย่าง
(Sender
เพื่อให้
Oriented)
เข้าใจได้
มากที่สุด
คัดเลือกสาร ให้ความรู ้
สั้น กระชับ
ตามที่ผรู ้ ับ ผลิตภัณฑ์
เสนอ
สารต้องการ ความรู ้
รายละเอียด
(Audience ประกันภัยเพื่อ ตรงกับ
Oriented) โน้มน้าวให้ ความ
ทาประกันภัย ต้องการ
และสร้าง
ภาพลักษณ์

ภาพประกอบ

สี

ราคา

รู ปภาพน้อย
เน้นเนื้อหา
มากกว่า

เน้นสี แสดงถึง
อัตลักษณ์ของ
องค์กร

ไม่แสดง
ราคา ให้
สอบถาม
เพิ่มเติม

ใช้รูปภาพ
เน้นความ
สวยงาม
ดึงดูดความ
สนใจใน
รู ปแบบ Info
graphic

เน้นอัตลักษณ์
ขอองค์กร
แต่เพิ่มสี และ
ลวดลายที่
ดึงดูดความ
สนใจ

แสดงราคา
ชัดเจน
แต่ละ
ผลิตภัณฑ์
ให้เลือก
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ในภาวะปกติคนจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับการประกันภัยมากนัก แต่เมื่อใด
ที่ เกิ ดภัย พิ บตั ิ ภัย ธรรมชาติ ที่ เป็ นมหันตภัย คนจะตื่ นตัวและเกิ ดความตระหนัก เรื่ องของการ
ประกันภัยเพิ่มมากขึ้นและจะเริ่ มเสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง เช่น กรณี การเกิดมหาอุทกภัยใน
ปี 2554 และการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่จงั หวัดเชี ยงราย ความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทา
ประกัน วิ น าศภัย เพื่ อ คุ ้ม ครองภัย ดัง กล่ า วมี ม ากขึ้ น ณ ช่ ว งเวลานั้ น เนื้ อ หาสารที่ ใ ช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์จะเป็ นรู ปแบบของการให้ความรู ้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความคุม้ ครองและการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน และกลยุทธ์การสื่ อสารที่ใช้เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาสารซ้ า ๆ และหลากหลาย
ช่องทาง เพื่อเน้นย้ าให้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการมีประกันวินาศภัย ซึ่ งถือเป็ น
โอกาสในวิกฤติที่คนมีความพร้อมที่จะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้
เป็ นอย่างดี
ที่ผา่ นมากลยุทธ์สารของบริ ษทั ประกันภัยส่ วนใหญ่นาเสนอ จุดดีเพียงด้านเดียวโดยบอกถึง
ประโยชน์ของประกันภัยว่ามีความคุ ม้ ครองอย่างไรบ้าง ทาแล้วดี อย่างไร ไม่ได้บอกรายละเอียด
ข้อยกเว้นไว้ในสื่ อ ซึ่ งลูกค้าเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับทุกรายละเอียดของเนื้ อหา อีกทั้งพื้นที่ใน
การลงข้อความก็มีไม่มากนัก การกาหนดรู ปแบบของสารมักใช้การสื่ อสารในแง่สัญลักษณ์ เพราะ
จะมี ผ ลในการจู ง ใจได้ดี โดยเฉพาะสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต้องมี ก ารออกแบบภาพ สี สั น และข้อความที่
เหมาะสม เพราะทุกองค์ประกอบของสารที่ถูกสื่ อออกไปล้วนมีความสาคัญต่อกลุ่มเป้ าหมายจึงต้อง
เข้าใจผูร้ ับสารและสร้ างสารให้เหมาะสม และจะเห็ นได้ ว่าบริ ษทั ประกันภัยใช้กลยุทธ์สารเรื่ อง
ราคาในการโน้มน้าวใจ รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการ และเรื่ องการบริ การ
และภาพลักษณ์ องค์กร เป็ นส่ วนใหญ่ในการสร้ างการรับรู ้ ให้กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 6 การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสารมีผลต่ อการประชาสั มพันธ์ ขององค์ กร
อย่างไร
ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ธุ รกิจประกันวินาศภัยให้ความสนใจและนาสื่ อดิจิตอลมาใช้ในการขาย
และให้บริ การลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อ
โซเชี ยลเน็ตเวิร์ก อีกทั้งแอพพลิ เคชัน่ ต่าง ๆ บนสมาร์ ทโฟนและในเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทั้งการ
ออกสติ๊กเกอร์ ไลน์ และการขายประกันภัยออนไลน์ก็มีให้เห็นกันมากขึ้น ซึ่ งแนวโน้มการเติบโต
จากช่องทางการขายประกันผ่านอินเทอร์ เน็ต ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและมีอตั ราการเติบโตที่
รวดเร็ ว แต่ถา้ ดูจากสถิติการทาประกันภัยในประเทศไทยเมื่อเทียบกับจานวนประชากรนั้นยังถือว่า
มีสัดส่ วนที่นอ้ ยมากการถือครองกรมธรรม์ยงั อยูใ่ นระดับต่า ทาให้ธุรกิจประกันวินาศภัยยังมีโอกาส
เติบโตได้ อีกทั้งประชาชนเริ่ มมีความรู ้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการทาประกัน
วินาศภัยมากขึ้นกว่าในอดีต
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ดังนั้น บริ ษทั ประกันภัยจึ งหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการขายและบริ การ
รวมไปถึ ง การสื่ อสารประชาสั ม พันธ์ ผ่า นสื่ อดิ จิตอลไปยัง ลู ก ค้า และกลุ่ ม เป้ าหมายมากขึ้ น ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีบริ ษทั ประกันภัยทาการเสนอขายประกันภัยออนไลน์แล้ว และมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
แบบประกันภัย ต่ า ง ๆ ผ่า นมื อ ถื อ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยให้ ตวั แทนประกันวิ นาศภัย เสนอขาย
ประกันภัย ให้ก ับลู ก ค้า ได้ส ะดวกสบาย และรวดเร็ วขึ้ น ต่ อไปหากธุ รกิ จประกันวินาศภัย มี ก าร
แข่ งขันทางการตลาดที่ รุนแรงมากขึ้ น บริ ษ ทั ประกันภัย ที่ มี ความพร้ อมให้บริ การกับลู กค้าผ่า น
ออนไลน์ก็จะมีความได้เปรี ยบทางธุ รกิจมากขึ้น
บริ ษทั ประกันภัยที่สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้ภายใต้บริ บทของสังคมที่มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การสื่ อสารและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ ยนแปลง มีการศึกษาเรี ยนรู ้ ความ
ต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และมี ก ารคิ ดสร้ า งสรรค์ พัฒนาการบริ ก ารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รู้จกั วางแผนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ลูกค้าให้ความ
สนใจ เชื่อถือ และเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั หลายบริ ษทั ยังคงมีการบูรณาการการใช้สื่อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ท้ งั สื่ อเก่ า และสื่ อ ใหม่ มี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาผ่า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทั้ง ที่ เป็ นสื่ อ
ออนไลน์ (Online Media) และสื่ อออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งนี้ องค์กรจะต้องรู ้จกั ปรับเนื้ อหาที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เว็บ
ยูทูบ และสื่ อใหม่ที่จะเกิ ดขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าปั จจุบนั ลูกค้าเป้ าหมายยังคงมีหลากหลายกลุ่ม
เพียงแต่ตอ้ งกาหนดบทบาท สถานการณ์และช่ วงเวลาในการใช้สื่อให้เหมาะสม ที่ผ่านมาสื่ ออย่าง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่เคยมีพลังและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ วันนี้ กลายเป็ นสื่ อเก่าที่อาจ
มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจของคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะความสามารถ
และประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างฉับไวและครบวงจรของสื่ อดิ จิตอล
นั้นจะเข้ามาแทนที่ และรู ปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่มีต่อการซื้ อประกันภัยนั้นแตกต่างจากอดีต
ที่เคยเป็ นมา สื่ อดิจิตอลจึงเข้ามามีบทบาทในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยมากขึ้น เพื่อใช้คน้ หาข้อมูล
และการหาคาแนะนาจากผูท้ ี่เคยทาประกันภัยมาประกอบการตัดสิ นใจมากขึ้น และไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่า สื่ อ ดิ จิ ต อลนี้ สามารถท าให้ ลู ก ค้า ประชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก อาชี พ สามารถเข้า ถึ ง การ
ประกันภัยได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกันบริ ษทั ประกันภัยก็สามารถทาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู ้เรื่ องการประกันวินาศภัยไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้โดยตรง ซึ่ งที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้ สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารนั้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ การด าเนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู ้และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนได้เพิ่มมาก
ขึ้นนัน่ เอง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ารพัฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และความเป็ นอยู่ ที่ ค วาม
สะดวกสบายมากขึ้ นด้ว ยความทัน สมัย ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและการเข้า ถึ ง โลกของ
อินเทอร์ เน็ต ทาให้เกิดนวัตกรรมการสื่ อสารทาได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชี วิตของคนในหลาย ๆ ด้า น โดยเฉพาะพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การต่าง ๆ และยังส่ งผลถึ งการทาประกันวินาศภัยในปั จจุบนั อีกด้วย และแม้ว่านวัตกรรมการ
สื่ อสารจะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การรับรู ้และตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของ
การประกันวินาศภัยยังเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งมีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง
การประกันวินาศภัยนั้นให้ความคุ ม้ ครองต่อทรัพย์สินต่อภัยที่ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
รายได้ ใ นอนาคตให้ ก ับ บุ ค คล และมี ส่ ว นช่ ว ยในการบรรเทาวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ให้ ก ับ สถาน
ประกอบการ แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติการทาประกันภัยในประเทศไทยพบว่า ยังมีสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก
การเร่ งสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ ความจาเป็ น และคุณประโยชน์
ของการประกันวินาศภัย และสร้ างความเชื่ อมัน่ ของประชาชนต่อธุ รกิจประกันวินาศภัยจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญ โดยปั จจุบนั มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่ องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นนายหน้า
ตัวแทน หรื อช่องทางอินเทอร์ เน็ต
ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการทาประกัน
วินาศภัย ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาถึงนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก
การประกันวินาศภัยเป็ นหลักประกันในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ข่าวสาร และการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชน ตลอดจนนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการ
รับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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โดยเป็ นการวิจยั แบบผสมทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยใช้แนวทางการวิจยั เชิ งสารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากประชากร
คือ ผูท้ ี่ทาประกันวินาศภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ขณะที่การวิจยั เชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย โดยใช้โปรแกรมคานวณทาง
สถิติเพื่อคานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Factor Analysis เพื่อ
จัดกลุ่มตัวแปรรู ปแบบการดาเนินชีวติ สถิติวเิ คราะห์ค่าที สถิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบ
ทางเดี ย ว สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
การศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กบั การรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกื อบครึ่ งหนึ่ งมีอายุระหว่าง 26-35 ปี อันดับที่สองมีอายุระหว่าง
18-25 ปี อันดับที่สามมีอายุระหว่าง 36-50 ปี สุ ดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่ วนที่เหลือคือ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ งจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต่อมาคือ จบการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาโท อันดับที่สี่คือ จบ
การศึ ก ษาในระดับ อาชี ว ศึ ก ษา/อนุ ป ริ ญ ญา สุ ดท้า ยคื อ อัน ดับ ที่ ห้า คื อ จบการศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึกษา
อาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน อันดับที่
สองรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อันดับที่สามประกอบอาชี พอื่น ๆ อันดับที่สี่มีอาชี พเป็ นนิ สิตนักศึกษา
และอีกร้อยละ 1 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
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รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท
อันดับที่สองมีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาท อันดับที่สามมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท อันดับ
ที่สี่มีรายได้ 50,001-70,000 บาท โดยที่เหลือมีรายได้มากกว่า 70,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
การรับรู ้ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์
สื่ อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ สื่ อ
วิทยุโทรทัศน์ รองลงมาคื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ต่อมาคื อสื่ อบุ คคล และสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ต เมื่ อพิจารณาใน
รายละเอี ย ดพบว่า สื่ อบุ ค คลที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างได้รับ ข่า วสารเรื่ องการประกันวินาศภัย มากที่ สุดคื อ
ตัวแทนประกันวินาศภัย รองลงมาคื อ เจ้า หน้า ที่ ธนาคาร เพื่อน นายหน้า ประกันวินาศภัย และ
สุ ดท้ายคือ บิดา/มารดา
สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่สุดคือ หนังสื อพิมพ์
รองลงมาคือ แผ่นพับ/โบรชัวร์ นิตยสาร และสุ ดท้ายคือ วารสาร
สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่ สุดคื อ
รายการ/โฆษณา โทรทัศน์ และรายการ/โฆษณา วิทยุ ตามลาดับ
สุ ดท้ายคือ สื่ ออินเทอร์ เน็ตที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเรื่ องการประกันวินาศภัยมากที่สุด
คือ เฟซบุค๊ รองลงมาคือ เว็บไซต์ ต่อมาคือ ไลน์ อินสตาแกรม และ บล็อก ขณะที่สุดท้ายคือ จากสื่ อ
อื่น ๆ
ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ จากสื่ อต่าง ๆ อันดับที่หนึ่ งคือ ข่าวสาร
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และความคุ ม้ ครอง อันดับ ที่ สองคื อ ข่า วสารเกี่ ยวกับกิ จกรรมหรื อโปรโมชั่น
อันดับที่สาม คือ ข่าวสารเกี่ ยวกับราคา อันดับที่สี่คือ ข่าวสารเกี่ ยวกับการบริ การลูกค้า อันดับที่ห้า
คือ ข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย อันดับที่หกคือ ข่าวสารเกี่ยวกับความมัน่ คงของบริ ษทั
อันดับที่ เจ็ด คื อ ข่าวสารเกี่ ย วกับความรั บ ผิดชอบต่อสัง คม และสุ ดท้า ยคื อ ข่า วสารเกี่ ยวกับ
ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร
รู ปแบบการดาเนินชี วติ กับการทาประกันวินาศภัย
ผลการวิเคราะห์ รูป แบบการดาเนิ นชี วิตกับการท าประกันวินาศภัย พบว่า รู ป แบบการ
ดาเนิ นชี วิต ด้า นความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ย วกับ การท าประกันวิน าศภัย มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ ตามลาดับ
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ด้า นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกับ การท าประกัน วิ น าศภัย พบว่ า การดู
โทรทัศ น์ ฟั ง เพลง อ่ า นหนัง สื อ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ พัก ผ่อ นอยู่บ ้า นวัน หยุ ด เล่ น
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อินเทอร์ เน็ต และติดตามข่าวสารบ้านเมือง ต่อมาคือ เดินเล่นซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า และตรวจ
สุ ขภาพประจาปี ขณะที่ ปลูกต้นไม้/ตกแต่งบ้าน ทาบุญ ปฏิ บตั ิ ธรรม และท่องเที่ยวต่างจังหวัด/
ต่างประเทศ โดยการซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ต่อมาคื อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความสนใจเกี่ ยวกับการทาประกันวินาศภัย ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับครอบครัวที่สุด รองลงมาคือ ชอบใช้ชีวิตด้วยความสงบสุ ข ตกแต่ง
บ้านให้น่าอยู่ และออกกาลังกายเป็ นประจา ต่อมาคือ อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก รักการสื่ อสาร
ทุกรู ปแบบ และชอบทากิจกรรมท้าทาย ขณะที่รูปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความสนใจเกี่ยวกับการ
ทาประกันวินาศภัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดสามลาดับสุ ดท้ายคือ เชื่ อเรื่ องโชคชะตาและบุญกรรม ชอบ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประกันภัย และชอบซื้ อสิ นค้าจากอินเทอร์ เน็ต
สุ ดท้ายคื อ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านความคิดเห็ นที่มีต่อการทาประกันวินาศภัย พบว่า
การทาประกันวินาศภัยมีความจาเป็ นต่อชี วิตมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือ การทาประกันวินาศภัย
ช่วยบรรเทาความเสี ยหายได้ตามคาขวัญที่วา่ “วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย” การประกัน
วินาศภัย เป็ นเรื่ องใกล้ตวั และการประกันวินาศภัยมี ส่วนช่ วยสัง คม เศรษฐกิ จและประเทศชาติ
สุ ดท้ายคือ ความคิดเห็นที่วา่ ประชาชนทุกคนควรทาประกันวินาศภัย
ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรมและปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ความคิดเห็ น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีค่าเฉลี่ยสู ง รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทัศนคติ
ต่อการทาประกันวินาศภัย และสุ ดท้ายคือปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ด้า นความคิ ดเห็ น /ทัศ นคติ ต่อการท าประกันวิ นาศภัย พบว่า การท าประกัน วินาศภัย มี
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครั วมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคื อ การประกันวินาศภัยสามารถ
ช่ วยเหลื อ บรรเทาความเสี ย หายได้ ข้อมู ล ในอินเทอร์ เน็ ต มี ผ ลต่ อการท าประกันวินาศภัย และ
ปั จจุบนั สามารถรับข่าวสารเรื่ องการประกันภัยจากสื่ อต่าง ๆ มากขึ้น ต่อมาคือ เบี้ยประกันภัยที่ตอ้ ง
จ่ายมีความเหมาะสมกับความคุ ม้ ครองที่ได้รับ ความมัน่ ใจในการทาประกันภัยผ่านสื่ อออนไลน์
และสุ ดท้ายคือ สามารถทาประกันวินาศภัยผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์
พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า ท่านมีความต้องการทาประกันวินาศภัย
เพื่อคุม้ ครองชี วิตและทรัพย์สิน รองลงมาคื อ ท่านมีความเสี่ ยงในการดาเนิ นชี วิต และสุ ดท้ายคือท่าน
ต้องการทาประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายจากการประกอบธุ รกิจ
สุ ดท้ายคือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยพบว่า ตนเองมี ผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมากที่ สุด
รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว /ญาติ/เพื่อน ต่อมาคือ สื่ อวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสื อพิมพ์ ต่อมาคื อ
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ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และสื่ ออินเทอร์ เน็ต ขณะที่ผทู ้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยสองลาดับสุ ดท้ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร และบุคคลอื่น ๆ
ต่อมาคือผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนมีผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยมากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริ การ และเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ต่อมา
คือค่าเบี้ยประกันภัย ฐานะความมัน่ คงของบริ ษทั และชื่อเสี ยงบริ ษทั ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยสองลาดับสุ ดท้ายได้แก่ การประชาสัมพันธ์และโฆษณาและปั จจัยอื่น ๆ
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของรู ปแบบการดาเนินชีวติ
การศึกษาครั้งนี้สามารถจาแนกองค์ประกอบของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตได้ 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัวและ
ความเป็ นส่ วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความเป็ นเอกลักษณ์
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่ างกันมีการรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์
ทีแ่ ตกต่ างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการใช้ชีวติ ที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่
แตกต่างกันก็จะมีการรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการใช้ชีวติ ในระดับมากที่สุดจะเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื่ อประชาสัมพันธ์ได้มากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการดาเนินชีวติ ในระดับที่ต่ากว่า
สมมติฐาน 2 รู ปแบบการดาเนินชี วติ ทีแ่ ตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่
แตกต่ างกัน
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รู ป แบบการใช้ชี วิต ที่ แ ตกต่ า งกันมี ก ารตัดสิ นใจท าประกัน วิน าศภัย ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่
แตกต่างกันก็จะมีการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการใช้ชีวิตในระดับมากที่สุดจะมีทศั นคติต่อ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมากกว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในระดับที่
ต่ากว่า
สมมติฐาน 3 การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสั มพันธ์ มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัย
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์
ด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ รวมถึ ง ข่าวสารที่ได้รับจากสื่ อประชาสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ 0.01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ขา่ วสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ดา้ นสื่ อบุคคล และ
สื่ ออินเทอร์ เน็ตแต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรู ้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ในระดับต่า (r = 0.23) ขณะที่สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก (r =
0.13-0.17)
สมมติฐาน 4 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การรับรู้ เรื่องการประกันวินาศภัย
การรั บรู้ เรื่ องการประกันวินาศภัยมี ความสั มพันธ์ ก ับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิ ตด้านการวาง
แผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว ด้าน
กิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความเป็ นเอกลักษณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.01 โดยในภาพรวมรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ เรื่ องการประกันวินาศภัยใน
ระดับปานกลาง (r = 0.55)
สมมติฐาน 5 รู ปแบบการดาเนินชี วติ มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการดาเนิ นชี วิตด้านการวาง
แผนการประกันวินาศภัย ด้านความชื่ นชอบจับจ่ายซื้ อสิ นค้า ด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว
ด้านกิ จกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความเป็ นเอกลักษณ์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยในภาพรวมรู ปแบบการดาเนิ นชิ วตมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ในระดับปานกลาง (r = 0.41)
5.1.2 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพในการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ของบริ ษ ทั ประกันภัย ในการสร้ า งการรั บรู ้ และตัดสิ นใจท าประกันวินาศภัย โดยการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั ประกันภัยเกี่ ยวกับความคิดเห็ นในการดาเนิ นงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ โดยจาแนกเป็ นประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางในการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ การประกันภัย
ผู ้บ ริ ห ารงานด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ัท ประกัน ภัย เกี่ ย วกับ แนวทางในการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์การประกันภัย สรุ ปได้ว่า ส่ วนใหญ่จะใช้การประชาสัมพันธ์ในเชิ งรุ ก
เน้นการประชาสัมพันธ์ ในเชิ งสร้ างสรรค์ และเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ ในเชิ งบวกให้เกิ ดขึ้ นกับ
บริ ษทั ซึ่ งกลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่บริ ษทั ใช้มีหลากหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยของแต่
ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการรณรงค์การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการประกันวินาศภัย รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดี ให้เกิดการยอมรับ
และเชื่อมัน่ ในบริ ษทั นาไปสู่ การไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ต่อไป
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ประเด็นที่ 2 การใช้ นวัตกรรมหรือสื่ อประชาสั มพันธ์ หรือเนือ้ หาการประชาสั มพันธ์ แบบ
ใหม่ ๆ
ปั จจุบนั ธุ รกิ จประกันวินาศภัยมีการพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จโดยนานวัตกรรมการ
สื่ อสารรู ปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลู กค้าและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินธุ รกิจ อย่างเช่น การนาระบบออนไลน์เรี ยลไทม์มาใช้ในการรายงานข้อมูลการรับประกันภัย
รถตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทาให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การประกอบธุ รกิ จและขีดความสามารถในการแข่งขันและที่สาคัญประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การบริ การที่ดีข้ ึน
การนานวัตกรรมด้านการสื่ อสารมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็ นการเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้ อีกทั้งสามารถตอบโจทย์แนวคิดและนโยบายของ
องค์กรที่ให้ความสาคัญกับการนานวัตกรรมทางด้านการสื่ อสารมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงวิถีการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้บ ริ โภคที่ มี ห ลากหลายรู ป แบบ หลายบริ ษัท ฯ จึ ง ได้ข ยายช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมผ่านสื่ อที่ทนั สมัยหรื อที่เรี ยกว่า สื่ อใหม่ กัน
มากขึ้ น ซึ่ ง แต่ล ะสื่ อก็ จะมี การปรั บ เนื้ อหาของการประชาสั ม พันธ์ ให้เหมาะสมกับ สื่ อที่ ใ ช้และ
กลุ่มเป้ าหมายที่รับสื่ อด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการประชาสัมพันธ์ แต่ท้ งั นี้ สื่ อเก่าหรื อ
สื่ อเดิมก็ยงั คงให้ความสาคัญและใช้สื่อนี้ อยู่ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ เพราะกลุ่มเป้ าหมาย
ที่รับสื่ อนี้ ก็มีอยู่จานวนไม่น้อย ดังนั้นการเลื อกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันภัย
ยังคงใช้ท้ งั สื่ อเก่าและสื่ อใหม่ควบคู่กนั ไป
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสารประชาสั มพันธ์
ภาคธุ รกิ จประกันภัย เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ ด้านการ
ประกันวินาศภัยที่ถูกต้องให้กบั ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีหลักประกันความมัน่ คงทางการ
เงินให้กบั บุคคลและครอบครัว ให้สามารถดาเนิ นชี วิตและดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก
หากเกิ ดเหตุ การณ์ ไม่คาดคิ ดขึ้น ดังนั้นการเร่ งสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึ ง
ความสาคัญ ความจาเป็ น และประโยชน์ของการทาประกันวินาศภัย และสร้ างความเชื่ อมัน่ ของ
ประชาชนต่อธุ รกิจประกันวินาศภัย จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ นอกเหนื อจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิ จกรรมขององค์ก ร บริ ษทั ประกันภัย ยัง มี วตั ถุ ป ระสงค์อื่นอี ก ในการประชาสัม พันธ์ เช่ น เพื่ อ
เผยแพร่ ข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ นโยบายการดาเนิ นงาน ผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน การดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยใหม่ การส่ งเสริ มการ
ขาย รวมถึงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูบ้ ริ หาร
หรื อบริ การ หรื อเพื่อกระตุ น้ การซื้ อเป็ นหลัก จึงอาจสรุ ปได้ว่า การกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการ
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ประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจนจะทาให้การสื่ อสารของบริ ษทั ประกันภัยไปยังกลุ่มลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
นั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายของการสื่ อสารประชาสั มพันธ์
กลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ในธุ รกิจประกันวินาศภัย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ
กลุ่มภายใน ได้แก่ กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์กร หรื อที่เรี ยกว่า
กลุ่มสาธารณชนภายใน เช่ น พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น ตัวแทนและนายหน้า เจ้าของสถานประกอบการ
ซ่อมรถยนต์พนั ธมิตรทางการค้า เป็ นต้น
กลุ่มภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่ อมวลชน รวมถึงผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เป็ นต้น
ซึ่ งทั้งสองกลุ่มนี้ถือว่ามีความสาคัญและมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ขององค์กรและต้องมีการศึกษาลักษณะและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของแต่ละกลุ่มเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละประเภทด้วย
ประเด็นที่ 5 รู ปแบบและเนือ้ หาในการประชาสั มพันธ์ ข่าวสาวองค์ กร
การสื่ อสารความรู ้ ค วามเข้า ใจให้ ก ั บ ประชาชนเรื่ องการประกั น วิ น าศภัย ผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
ออนไลน์ต่าง ๆ มีค่อนข้างน้อย อีกทั้งเนื้อหาที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายยังเป็ นการส่ งสารที่ผสู ้ ่ งซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูก้ าหนดและคัดเลื อกสารที่ บริ ษทั ต้องการบอกเพียงด้านเดี ยว โดยไม่
คานึ งถึ งเนื้ อหาที่ผรู ้ ับสารที่เป็ นประชาชนต้องการจะรับ ไม่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับสาร ทา
ให้เกิดการไม่ยอมรับหรื อปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ แต่เมื่อใดที่เกิดภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติที่
เป็ นมหันตภัย คนจะตื่ นตัวและเกิ ดความตระหนักเรื่ องของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้ นและจะเริ่ ม
เสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง
ที่ผา่ นมากลยุทธ์สารของบริ ษทั ประกันภัยส่ วนใหญ่นาเสนอ จุดดีเพียงด้านเดียวโดยบอกถึง
ประโยชน์ของประกันภัยว่ามีความคุ ม้ ครองอย่างไรบ้าง ทาแล้วดี อย่างไร ไม่ได้บอกรายละเอียด
ข้อยกเว้นไว้ในสื่ อ ซึ่ งลูกค้าเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับทุกรายละเอียดของเนื้ อหา อีกทั้งพื้นที่ใน
การลงข้อความก็มีไม่มากนัก การกาหนดรู ปแบบของสารมักใช้การสื่ อสารในแง่สัญลักษณ์ เพราะ
จะมี ผ ลในการจู ง ใจได้ดี โดยเฉพาะสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต้องมี ก ารออกแบบภาพ สี สั น และข้อความที่
เหมาะสม เพราะทุกองค์ประกอบของสารที่ถูกสื่ อออกไปล้วนมีความสาคัญต่อกลุ่มเป้ าหมายจึงต้อง
เข้าใจผูร้ ับสารและสร้ างสารให้เหมาะสม และจะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ประกันภัยใช้กลยุทธ์สารเรื่ อง
ราคาในการโน้มน้าวใจ รู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการ และเรื่ องการบริ การ
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และภาพลักษณ์ องค์กร เป็ นส่ วนใหญ่ในการสร้ างการรับรู ้ ให้กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ประเด็นที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสารมีผลต่ อการประชาสั มพันธ์ ขององค์ กร
อย่างไร
บริ ษทั ประกันภัยที่สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้ภายใต้บริ บทของสังคมที่มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การสื่ อสารและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ ยนแปลง มีการศึกษาเรี ยนรู้ความ
ต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และมี ก ารคิ ดสร้ า งสรรค์ พัฒนาการบริ ก ารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รู้จกั วางแผนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม ลูกค้าให้ความ
สนใจ เชื่อถือ และเข้าถึงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั หลายบริ ษทั ยังคงมีการบูรณาการการใช้สื่อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ท้ งั สื่ อเก่ า และสื่ อ ใหม่ มี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาผ่า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทั้ง ที่ เป็ นสื่ อ
ออนไลน์ (Online Media) และสื่ อออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งนี้ องค์กรจะต้องรู ้จกั ปรับเนื้ อหาที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่ องมือต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เว็บ
ยูทูบ และสื่ อใหม่ที่จะเกิ ดขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าปั จจุบนั ลูกค้าเป้ าหมายยังคงมีหลากหลายกลุ่ม
เพียงแต่ตอ้ งกาหนดบทบาท สถานการณ์และช่ วงเวลาในการใช้สื่อให้เหมาะสม ที่ผ่านมาสื่ ออย่าง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่เคยมีพลังและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ วันนี้ กลายเป็ นสื่ อเก่าที่อาจ
มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างการรับรู ้และตัดสิ นใจของคนไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะความสามารถ
และประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างฉับไวและครบวงจรของสื่ อดิ จิตอล
นั้นจะเข้ามาแทนที่ และรู ปแบบการใช้ชีวติ ของลูกค้าที่มีต่อการซื้ อประกันภัยนั้นแตกต่างจากอดีตที่
เคยเป็ นมา สื่ อดิ จิตอลจึงเข้ามามีบทบาทในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยมากขึ้น เพื่อใช้คน้ หาข้อมูล
และการหาคาแนะนาจากผูท้ ี่เคยทาประกันภัยมาประกอบการตัดสิ นใจมากขึ้น และไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่า สื่ อ ดิ จิ ต อลนี้ สามารถท าให้ ลู ก ค้า ประชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก อาชี พ สามารถเข้า ถึ ง การ
ประกันภัยได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกันบริ ษทั ประกันภัยก็สามารถทาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
เพื่ อสร้ า งการรั บ รู ้ เรื่ องการประกันวินาศภัย ไปถึ ง กลุ่ ม ลู กค้า เป้ าหมายได้โดยตรง ซึ่ ง ที่ ก ล่ า วมา
ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็ นว่า การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสารนั้นส่ งผลดี ต่อการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู ้และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนได้เพิ่มมาก
ขึ้นนัน่ เอง
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามกว่าครึ่ งหนึ่ งเป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด และมี
การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ เป็ นลู ก จ้าง/พนักงานบริ ษ ทั เอกชน และมี รายได้
ระหว่าง 10,001-30,000 บาท แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งอยู่ในวัยท างานตอนต้น หรื อวัย เริ่ ม
ทางาน ซึ่ ง ในช่ วงอายุ 25-35 ปี นี้ เชื่ อว่า ผูท้ ี่ อยู่ในวัยนี้ ก็คงจะเริ่ ม เป็ นผูใ้ หญ่ เต็มตัว และเริ่ ม ที่ จะ
วางแผนในชีวติ ว่าในอนาคตจะดาเนิ นชี วิตอย่างไร มีเป้ าหมายในชี วิตอะไรบ้าง รวมถึงมีภาระและ
มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบอีกด้วย ในช่ วงวัยนี้ ส่วนใหญ่จะมีงานทาแล้ว และมีรายได้เป็ นของตนเอง
ด้วย และอาจจะกลายเป็ นเสาหลักของครอบครัวก็เป็ นได้
เมื่อมีรายได้เป็ นของตนเอง มีเงิ นเดื อนที่แน่ นอนแล้ว ส่ วนมากคนในช่ วง 25-30 ปี มักจะ
ชอบทาในสิ่ งที่อยากทา ซื้ อในสิ่ งที่อยากได้ ทั้งกินทั้งเที่ยว และมีรถยนต์เป็ นของตนเอง จนลืมที่จะ
คิดถึงว่าชีวติ หลังจากนี้ จะเป็ นอย่างไร หรื อไม่ก็ไม่ได้เตรี ยมการวางแผนในชีวิตของตนเอง และอีก
อย่างก็คือ ในวัยนี้ มกั จะยังไม่มีความคิดที่ จะเก็บออมเงิ นไว้ใช้ในอนาคต เมื่อถึ งเวลาแต่งงานไป
แล้วมีบุตร จะทาให้ยงิ่ เป็ นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และค่าการศึกษา
ของบุตร (อดิพงษ์ ดวงจันทร์ , 2553) ซึ่ งภาระเหล่านี้ เหล่ านี้ จะเพิ่มมากขึ้นหากบุคคลนั้นประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น ความตาย อุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย การว่างงานและชราภาพ ด้วยเหตุน้ ี เอง
ประชาชนกลุ่มนี้ จึงเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญสาหรับบริ ษทั ประกันวินาศภัย เนื่ องจาก ความ
ต้องการหลักประกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนัน่ เอง
ส่ วนที่ 2 นวัตกรรมการประชาสั มพันธ์ ทมี่ ีผลต่ อการรับรู้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
การรับรู้ ข่าวสารการประกันวินาศภัย
ประชาชนมี ระดับการรับรู ้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ใน
ระดับปานกลาง โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า สื่ อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของประชาชน
3 ลาดับแรก คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย เจ้าหน้าที่ธนาคาร และนายหน้าประกันวินาศภัย ขณะที่
บุคคลใกล้ตวั ของกลุ่มเป้ าหมายเช่ น เพื่อน และบิดามารดานั้นสร้างการรับรู ้ ได้ในระดับที่ค่อนข้างต่า
ทั้งนี้ วิจิตร อาวะกุล (2534) และวิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น. 144-145) กล่าวว่า สื่ อบุคคลนั้นเป็ นสื่ อ
ที่ เก่ า แก่ และใช้กนั โดยทัว่ ไป มี ข ้อดี คื อ เป็ นสื่ อที่ มี อิท ธิ พ ลในการชัก จูง และเร้ า ความสนใจได้
มากกว่า สื่ อ อื่ น ๆ เป็ นการสื่ อสารสองทาง ทั้ง ผูพ้ ูด และผูฟ้ ั ง สามารถโต้ต อบกันได้ท นั ที ผูพ้ ู ด
สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผูฟ้ ั งได้ทนั ท่วงที เหมาะกับการเผยแพร่ เรื่ องราวที่ไม่สลับซับซ้อน
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หรื อติดต่อสัมพันธ์กนั เป็ นการส่ วนตัว แต่มีขอ้ จากัดคือ ไม่มีความคงทนถาวรพูดแล้วก็ผา่ นเลยไป
ไม่สามารถครอบคลุ มผูฟ้ ั งจานวนมาก ๆ ได้ หากผูพ้ ูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจก็จะทาให้
การพูดล้มเหลวได้ เนื้ อหาสาระที่นามาพูดหากสลับซับซ้อนเกิ นไปทาให้ผฟู ้ ั งไม่เข้าใจ ด้วยเหตุน้ ี
สื่ อ บุ ค คลจึ ง ไม่ ส ามารถสร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้ ก ั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร
ขณะเดียวกันสื่ อบุคคลนั้นก็มีจานวนจากัด และอาจไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ สุ ภิภา เมธาวงศ์ (2543) ที่ศึกษาปั ญหาและความต้องการใช้สื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นการประกันชี วิตของผูบ้ ริ หารฝ่ ายขาย บริ ษทั ไทยประกัน
ชีวติ จากัด ได้ขอ้ ค้นพบที่สอดคล้องกันว่า สื่ อบุคคลที่ผบู ้ ริ หารฝ่ ายขายของบริ ษทั เลือกใช้เป็ นลาดับ
แรกคือ การบรรยาย แต่ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่ องของทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอจึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการนาเสนอข้อมูลต่อประชาชนไม่มากนัก
ขณะที่สื่อสิ่ งพิมพ์ที่มีระดับการรับรู ้ มากที่สุดต่อประชาชนคือ หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ/โบร
ชัวร์ ขณะที่นิตยสาร และวารสารมีระดับการรับรู ้ที่ต่ากว่า โดย วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า สื่ อ
หนังสื อพิมพ์น้ นั เป็ นสื่ อที่ คงทน ราคาถู ก เข้าถึ งทุกกลุ่ มเป้ าหมาย ขณะที่ วิจิตร อาวะกุล (2534)
กล่าวว่า สื่ อหนังสื อพิมพ์น้ นั เป็ นสื่ อของมวลชน คือ นาเสนอทั้งเรื่ องราวข่าวสารที่ประชาชนเฉพาะ
กลุ่มและประชาชนทัว่ ไปสนใจจึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชี พ เสนอข่าวหรื อ
เรื่ องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้ รวมทั้งเสนอข่าวประจาทุกวันเป็ นประจา ทาให้ประชาชนสามารถ
ติดตามข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง มี ภาพถ่ายประกอบเพื่อช่ วยดึ งดู ด
ความสนใจและเข้าใจข่าวสารได้ดียงิ่ ขึ้น ราคาถูกหาซื้ อได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจะพบว่า สื่ อสิ่ งพิมพ์มีระดับการรับรู ้ ในภาพรวมแค่ปานกลาง
เท่ านั้น ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ ในภาวะปกติ บุค คลจะไม่ เสาะแสวงหาข่ า วสารความรู ้ เกี่ ยวกับการ
ประกันภัยมากนัก แต่เมื่อใดที่เกิดภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติที่เป็ นมหันตภัย คนจะตื่นตัวและเกิดความ
ตระหนักเรื่ องของการประกันภัย เพิ่มมากขึ้ นและจะเริ่ มเสาะแสวงหาข่ าวสารด้วยตนเอง เมื่ อ
ประกอบกับข้อจากัดร่ วมที่สาคัญของสื่ อสิ่ งพิมพ์คือ ประชาชนจะอ่านเฉพาะหัวข้อ หรื อประเด็นที่
ตนเองให้ความสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) ที่กล่าวว่า คนเรา
มีแนวโน้มในตัวเอง ในการสื่ อสารตามความคิดเห็นความสนใจของตน หลีกเลี่ยงไม่สื่อสารในสิ่ งที่
ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความคิ ด เห็ น และความสนใจของตน ด้ว ยเหตุ น้ ี เองจึ ง อาจอนุ ม านได้ว่า ใน
สถานการณ์ ป กติ ป ระชาชนจะไม่ ใ ห้ความสนใจกับ ข้อมู ลเกี่ ย วกับ การประกันวินาศภัย ผ่า นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์จึงทาให้การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อนี้ไม่มากเท่าที่ควร
สื่ อวิทยุ โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่ ไ ด้มี ระดับการรับรู้ ของประชาชนมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ของ วิจิตร อาวะกุล (2534) และวิรัช ลภิรัตนกุล (2538,
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น. 144-145) ที่กล่าวว่า สื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์มีขอ้ ดีคือ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ดี โดยสื่ อวิทยุ
สามารถเข้าถึงประชาชนที่อยูใ่ นถิ่นห่ างไกล เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ผูท้ ี่อ่านหนังสื อไม่ออกก็สามารถ
รับฟังได้ ครอบคลุมบริ เวณพื้นที่กว้างขวางมาก ให้ความรู ้สึกเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง สร้างความใกล้ชิด
ซ้ ายังพกติดตัวได้ตลอดเวลา ให้ความรู ้สึกเร้าอารมณ์และเป็ นสื่ อที่จูงใจได้ง่าย ขณะที่สื่อโทรทัศน์
สามารถดึ งดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ ท้ งั หนังสื อพิมพ์ วิทยุและภาพยนตร์
ผูช้ มเก็ บ ข่ า วสารได้ม ากเพราะมี ท้ งั ภาพและเสี ย ง ถ่ า ยทอดข่ า วสารได้ร วดเร็ วท าให้ ข่ า วเป็ นที่
น่าเชื่ อถื อ ขณะที่ผลการศึกษาของ มยุรฉัตร พันไพศาล (2544) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการ
สื่ อสารทางการตลาดของบริ ษทั ประกันภัยกับการตัดสิ นใจทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ
ผูท้ าประกันภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านทางสื่ อ
วิทยุมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ความแตกต่างด้านบริ บทของการศึกษา อันเนื่ องจากประเภทของ
ประกันวินาศภัย ซึ่ งหากเป็ นการประกันภัยรถยนต์ประชาชนที่สนใจควรมีรถยนต์เป็ นของตนเอง
และอาจใช้อยูบ่ ่อยครั้ง จึงอาจทาให้สื่อประชาสัมพันธ์ที่รับรู ้ข่าวสารได้น้ นั เป็ นสื่ อวิทยุที่อยูภ่ ายใน
รถนัน่ เอง
สื่ ออินเทอร์ เน็ ตถื อเป็ นสื่ อที่ ได้รับความสนใจมากขึ้ นในปั จจุ บนั อันเนื่ องจากไลฟ์ สไตล์
ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ กระแสออนไลน์ (ฉัตรชัย ธรรมประเสริ ฐ, 2557) แต่ผลการศึกษา
พบว่า สื่ ออินเทอร์ เน็ตสามารถสร้างการรับรู ้ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น โดยสื่ อหลักที่ได้รับความ
สนใจจากประชาชนคื อ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ขณะที่ เครื่ องมือออนไลน์อื่น ๆ เช่ น อิ นสตาแกรม
ไลน์ หรื อบล๊อกนั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แตกต่างจากผลสารวจ Insurance 2020: The digital
prize - Taking customer connection to a new level ของบริ ษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) (2557)
ซึ่ งทาการสารวจลูกค้าที่ซ้ื อประกันภัยทัว่ ไปเกือบ 10,000 รายในหลากหลายประเทศและภูมิภาค
ทัว่ โลกรวม 16 แห่ งพบว่า แนวโน้มในอนาคตสื่ อดิ จิตอลจะเข้ามามีส่วนช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น หลังพบผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ติดตามบริ การหลังการขายของบริ ษทั
ประกันภัยผ่านทางสื่ อดิ จิตอล โดยผลสารวจระบุว่า ผูซ้ ้ื อประกันกว่า 71% ทัว่ โลกใช้แพลตฟอร์ ม
ดิจิตอล (เว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคาประกันภัยและสังคมออนไลน์) ค้นหาข้อมูลก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันภัยและบริ การ และเกือบ 70% ชื่ นชอบการดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชัน่ จากบริ ษทั
ผูร้ ับประกันภัย แนะธุ รกิจประกันภัยพัฒนาการผลิตภัณฑ์ บริ การและช่องทางการขายแบบดิจิตอล
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและตอบโจทย์ลูกค้าตามไลฟ์ สไตล์
ของแต่ละคน
ขณะที่ ผ ลการศึ ก ษาของผูบ้ ริ หารด้า นประชาสั มพันธ์ ข องบริ ษ ทั ประกันวินาศภัย หลาย
บริ ษทั ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า บริ ษทั มีการเพิ่มช่องทางการนาเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์
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โดยใช้สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค๊ หรื อแอพพลิเคชัน่ ผ่านสมาร์ ทโฟน และแม้วา่ ผลการศึกษาที่
ได้จะมี ทิ ศ ทางที่ แตกต่ างจากผลการศึ ก ษาและบทสั ม ภาษณ์ ที่ ก ล่ า วข้า งต้น แต่ หากพิ จารณาถึ ง
แนวโน้มและไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ ยนแปลงไปของประชาชน ช่องทางดังกล่าวจะเป็ นช่องทางสาคัญที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต
ทั้งนี้ หากพิ จารณาถึ งภาพรวมของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ จะพบว่า สื่ อต่ าง ๆ ยังไม่
สามารถสร้างการรับรู ้ได้มากเท่าที่ควร ยกเว้นสื่ อวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีการรับรู ้สูงกว่าสื่ ออื่น ๆ ในภาวะ
ปกติคนจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับการประกันภัยมากนัก แต่เมื่อใดที่เกิดภัยพิบตั ิ ภัย
ธรรมชาติที่เป็ นมหันตภัย คนจะตื่นตัวและเกิ ดความตระหนักเรื่ องของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
และจะเริ่ มเสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ สิ ทธิ ขวา (2542)
และอรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) ที่กล่าวว่า การรับรู ้ ของบุ คคลนั้นต้องขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
ส่ วนหนึ่ งคือ แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ (Motive) และความสนใจของบุคคล ซึ่ งในทางกลับกันอาจ
กล่าวได้วา่ ประกันวินาศภัยนั้นไม่อยูใ่ นความสนใจของประชาชนในสภาวะปกติ อันเนื่ องจากขาด
แรงจูงใจหรื อมองไม่เห็ นประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาประกันวินาศภัย การโน้มน้าวใจเป็ นกล
ยุ ท ธ์ ห นึ่ งซึ่ งช่ ว ยดึ ง ดู ด ความสนใจจากบุ ค คลได้ โดยการจู ง ใจโดยใช้ก ารใช้ จุ ด จู ง ใจในสาร
(Message Appeals) ในการประชาสัมพันธ์ (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2537)
ผลการวิจยั ครั้ งนี้ พ บว่า ข่ า วสารที่ ป ระชาชนรั บ รู ้ 4 ล าดับแรกคื อ ผลิ ตภัณฑ์และความ
คุม้ ครอง กิ จกรรมหรื อโปรโมชัน่ ราคา และการบริ การลูกค้า สอดคล้องกับการจูงใจโดยใช้การใช้
จุดจูงใจในสาร คื อ จุ ดจูง ใจโดยใช้รางวัล (Rewards as Appeals) โดยรางวัลดัง กล่ า วนั้นคื อ
ประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการทาประกันวินาศภัย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประ
วิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันภัยรถยนต์นั่งส่ วน
บุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ประชาชนมีความรู ้พ้นื ฐานด้านประกันภัยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ขณะที่ ผลการวิจยั ของ Namratha Swamy (2002) ดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตแห่ ง
University of Maryland, U.S.A. ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยระยะ
ยาว สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ซ้ื อประกันเมื่อปี 2002 พบว่า ผลประโยชน์ของการประกันภัยแบบระยะยาว
ช่วยเพิ่มความเป็ นไปได้ในการซื้ อประกันภัยของกลุ่มตัวอย่าง
นอกจากประโยชน์ ที่ ลู ก ค้า คาดหวัง ว่ า จะได้ รั บ จากการประกั น วิ น าศภัย แล้ ว การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรก็เป็ นเรื่ องสาคัญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความมัน่ คง
ขององค์กร ความรั บผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ ของผูบ้ ริ หารมี การรับรู ้ ในระดับปานกลาง
สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่อองค์กรในระดับที่ดี กล่าวคือ สามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างบริ ษทั ได้ แต่ยงั ไม่เพียงพอที่จะทราบว่า แต่ละบริ ษทั มีกิจกรรม หรื อภาพลักษณ์เป็ น

111
เช่ นไร ทั้งนี้ อุ บลวรรณ ปิ ติ พ ฒ
ั นโฆษิต (2545) ได้กล่ าวไว้ว่า จุ ดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
องค์กรคือ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน ดังนั้น องค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญใน
การทางานประชาสัมพันธ์ ขณะที่นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล และพิไลพรรณ ปุกเหตุ (2529) ได้กล่าวถึง
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุ กไว้วา่ การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กคือ หลักของการก่อหรื อป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนที่ เ กี่ ย วข้อ งเกิ ด ความเข้า ใจผิ ด หรื อ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ สถาบัน องค์ ก าร
สอดคล้องกับบทสั มภาษณ์ ของ ธาริ นี ปานเขี ยว (ผูอ้ านวยการสานักประชาสัมพันธ์ และสื่ อสาร
องค์กร บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด, การสัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558) ที่กล่าวถึ ง
จุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้วา่ “ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ หารหรื อบริ การ หรื อเพื่อกระตุน้ การซื้ อเป็ นหลัก”
ขณะที่ผลการสัมภาษณ์ ของกานดา วัฒนายิ่งสมสุ ข (ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร บริ ษทั
วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน), การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) และสุ ธิดา มลิลา (ผูจ้ ดั การสานัก
บริ หารภาพลักษณ์และสื่ อสารองค์กร บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน), การสัมภาษณ์, 30
มีนาคม 2558) มีความเห็ นว่าผูบ้ ริ หารฝ่ ายสื่ อสารองค์กรของบริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั วิริยะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่างก็ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดี ยวกัน ดังนั้น จึงอาจสรุ ปได้ว่า การประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสร้ างความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับองค์กร ผลิ ตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึ งสนับสนุ นหรื อกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อเป็ นหลัก
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.3 การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย ที่ พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับการประกัน
วินาศภัยมีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนสู งที่สุด ขณะที่สื่อประชาสัมพันธ์ที่
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยคือ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ขณะที่สื่อ
อินเทอร์ เน็ต และสื่ อบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยแต่อย่างใด
ผลการวิเคราะห์ที่ได้สอดคล้องกับผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัย เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างที่พบว่า สื่ อ
อินเทอร์เน็ต ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ทาประกันวินาศภัยค่อนข้างต่า จึงอาจส่ งผลให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ต่าลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั จะนาประเด็นนี้ไปอภิปรายอีกครั้งในส่ วนต่อไป
รู ปแบบการดาเนินชี วติ
รู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบ
การใช้ชีวิตในด้านกิจกรรมและความสนใจที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่เรี ยบง่าย สังเกตได้จาก ความ
สนใจต่อการทากิจกรรมท้าทายและการเที่ยวรอบโลกที่อยูใ่ นระดับต่ากว่ากิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจ
เป็ นผลมาจาก จากบริ บทของชี วิต เช่น ประสบการณ์ที่ผา่ นมา (Past Experience) ลักษณะบางอย่าง
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ที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ด (Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปั จจุบนั (Current Situation) (ธนพงษ์
จันทร์ชอน, 2546; Kotler, 1997) ที่แตกต่างกัน
ขณะเดียวกัน รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการทาประกันวินาศภัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการทาประกันวินาศภัย โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ท าประกันวิน าศภัย และความจ าเป็ นต่ อชี วิต ซึ่ ง ถื อ เป็ นโอกาสที่ ดีส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขณะเดี ย วกัน ก็
สะท้อนให้เห็นว่า ข้อความและช่องทางการสื่ อสารที่บริ ษทั ประกันภัยใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นั้นสามารถ
สร้างการรับรู ้ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ในระดับหนึ่ง ดังที่ผวู ้ จิ ยั ได้นาอภิปรายไว้ขา้ งต้น
ทั้งนี้ Henry Assael (1995) ได้ให้คานิ ยามของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตว่า “รู ปแบบการ
ดาเนิ นชี วิตจะดูได้จากการใช้เวลาในการทากิจกรรมอย่างไร ให้ความสาคัญกับสิ่ งใดและความคิด
ของตนเองกับสิ่ งรอบตัว” และ Engel et al. (1993) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการดาเนินชีวิตไว้
ว่า “รู ปแบบที่ผคู้ นจะดาเนินชีวติ รวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดยรู ปแบบการดาเนินชีวิตจะสะท้อน
ได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ น ซึ่ งเมื่อ
รวมกับแนวคิ ดของ อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2539) ที่ ว่า กลุ่ มคนที่ ดาเนิ นชี วิตอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ ม จะ
กาหนดกฎเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฎิบตั ิ พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็ นไปในทานอง
เดี ยวกัน นอกจากนั้นกลุ่ มชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมจะส่ งผลให้พฤติ กรรมของบุ คคลในกลุ่ ม
วัฒนธรรมเดียวกันมีรูปแบบที่เรี ยกว่า “ทานองเดียวกัน” อีกด้วย
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงได้รวบรวม ผูท้ ี่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตใน “ทานองเดียวกัน” ได้เป็ น 6
รู ป แบบได้แก่ ด้า นการวางแผนการประกัน วิ นาศภัย ด้า นความชื่ น ชอบจับ จ่ า ยซื้ อสิ น ค้า ด้า น
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุ ขภาพ และด้านความ
เป็ นเอกลักษณ์ และทาความเข้าใจถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตนั้น ว่าในแต่ละรู ปแบบมีผลอย่างไรกับการ
รับรู ้ ข่าวสาร และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย ที่พบว่า รู ปแบบการใช้ชีวิตรู ปแบบต่าง ๆ กันมี
ความสั ม พันธ์ ก ับการรั บ รู ้ ข่ า วสารเรื่ องการประกันวินาศภัยอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ โดยผูท้ ี่ มี
รู ป แบบการใช้ชี วิ ต ด้า นข่ า วสารและสุ ข ภาพจะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การรั บ รู ้ ข่ า วสารมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับแนวคิดของการเลื อกรับสื่ อของบุคคลที่จะให้ความสาคัญกับข่าวสารที่ตนเองสนใจ
(อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2537) โดยผูท้ ี่มีรูปแบบการใช้ชีวิตกลุ่มนี้ จะให้ความสนใจเรื่ องสุ ขภาพ
และมีการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอ รวมถึ งติดตามข่าวสารบ้านเมือง และข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันภัยอยูเ่ ป็ นประจา ซึ่ งสะท้อนถึงความสนใจในข่าวสารด้านประกันภัยของคนกลุ่มนี้ ได้เป็ น
อย่างดี
ในทางกลับกัน ผูท้ ี่มีรูปแบบการใช้ชีวิตด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว และรู ปแบบ
ชี วิตด้านกิ จกรรมสันทนาการมี ความสัมพันธ์ กบั การรั บรู ้ ข่าวสารเรื่ องการประกันภัยในระดับที่
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ค่อนข้างต่า หากอ้างถึงแนวคิดการเลือกรับสื่ อที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น บุคคลกลุ่มนี้ มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้าง
เรี ยบง่าย เช่ น พักผ่อนอยู่บา้ นในวันหยุด ให้ความสาคัญกับครอบครัว ชอบชี วิตที่สงบสุ ข หรื อชื่ น
ชอบการดูหนัง ฟังเพลง และเล่นอินเทอร์ เน็ตเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ อาจมีบา้ งที่ชื่นชอบกิจกรรมที่ทา้
ทายและการเที่ยวรอบโลก แต่ผวู ้ ิจยั ได้กล่ าวไว้แล้วข้างต้นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ ให้
ความส าคัญ กับ กิ จกรรมท้า ทายและการเที่ ย วรอบโลกในระดับ ที่ ค่ อนข้า งต่ า ด้วยเหตุ น้ ี จึ ง อาจ
อนุมานได้วา่ พฤติกรรม “ติดบ้าน” ทาให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการใช้ชีวิต
ไม่มากนัก จึงไม่ค่อยสนใจข่าวสารเกี่ ยวกับการประกันวินาศภัยตามไปด้วย ดังผลการวิเคราะห์ที่
ปรากฎในตารางที่ 4.17
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ยงั พบว่า รู ปแบบการใช้ชีวิตมี ความสัมพันธ์ กบั การ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย โดยผูท้ ี่มีรูปแบบการใช้ชีวิตด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มของผูท้ ี่มีทศั นคติในเชิ งบวกต่อการทาประกันวินาศภัยมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยสู งที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hawkins et al. (1988 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล,
2542, น.170) และ Kotler (1997) ที่เชื่อว่า เมื่อบุคคลใช้ชีวติ (เช่น การรับรู ้ ทัศนคติ ความชอบ ความ
คาดหวัง) อย่างไร จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างนั้น ซึ่ งเมื่อรวมกับแนวคิดประโยชน์ของการ
รับรู้ (จุฑ ามาศ สิ ทธิ ขวา, 2542) ที่ กล่ าวว่า การรับรู้ ใช้เป็ นตัวสนับสนุ นในการตัดสิ นใจ ข้อมูล
บางอย่างที่ได้จากการรับรู ้ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจได้ โดยเฉพาะ
เมื่อมีเวลาในการตัดสิ นใจค่อนข้างน้อยและข้อมูลที่ได้รับมามีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ผู ้
ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตโดยมีท ัศ นคติ ที่ดีต่อการประกันวินาศภัย ย่อมมี แนวโน้มที่ จะตัดสิ นใจท า
ประกันวินาศภัยสู งกว่าผูท้ ี่รูปแบบการใช้ชีวติ แบบอื่น ๆ
น่าสังเกตว่า กลุ่มผูท้ ี่มีรูปแบบการใช้ชีวติ ด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว และรู ปแบบ
ชีวติ ด้านกิจกรรมสันทนาการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในระดับสู ง ขณะที่
มีความสัมพันธ์กบั ระดับการรับรู ้ข่าวสารที่ค่อนข้างต่า อาจเป็ นเพราะ ผูท้ ี่มีรูปแบบการใช้ชีวิตด้าน
ครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัวนั้นให้ความสาคัญกับครอบครั วมากที่ สุด ด้วยเหตุ น้ ี การประกัน
วินาศภัยจึงเข้ามามีส่วนในฐานะของหลักประกันอนาคตให้กบั ครอบครัว ขณะที่ผทู ้ ี่มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตด้านกิจกรรมสันทนาการ ชื่ นชอบการดูหนัง ฟั งเพลง อ่านหนังสื อ และเล่นอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง
กิจกรรมเหล่านี้ สะท้อนถึงระดับการศึกษาที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง และนาไปสู่ แนวโน้มที่จะตัดสิ นใจ
ทาประกันภัยอันเนื่ องจาก คานึ งถึงความเสี ยหายในอนาคตหรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้
ผลการศึกษาของ มยุรฉัตร พันไพศาล (2544) ที่ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารทางการ
ตลาดของบริ ษทั ประกันภัยกับการตัดสิ นใจทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผูท้ าประกันภัยใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างของกลุ่ มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยด้วยเช่นกัน
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เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ด ผลการวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งของระดับ การรั บ รู ้ ข่ า วสาร
เกี่ ยวกับการประกันวินาศภัย และการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยจาแนกตามรู ปแบบการใช้ชีวิต
(ตารางที่ 4.14 และ 4.15) พบว่า ผูท้ ี่ “ใช้ชีวติ ” ในรู ปแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงที่สุดในแต่ละรู ปแบบ
นั้นจะมีการรับรู ้ ข่าวสารในระดับที่สูงกว่าผูท้ ี่ใช้ชีวิตในระดับที่ต่ ากว่าอย่างมีนยั สาคัญ สะท้อนให้
เห็ นว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่ นใด หากใช้ชีวิตในรู ปแบบนั้น “อย่างเต็มที่ ”
(หรื ออยู่ในระดับสู ง) ย่อมตระหนักถึ งความสาคัญของการประกันวินาศภัย สะท้อนผ่านการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยรวมถึงการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในระดับที่สูงตามไปด้วย
ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อการทาประกันวินาศภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประโยชน์ที่
ได้รับต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงการบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น จากแนวคิดของ อรวรรณ
ปิ ลันธน์โอวาท (2537) ที่ กล่ าวว่า บุ คคลมี กระบวนการในการรั บรู ้ ข่าวสาร โดยเลื อกเปิ ดรั บ ให้
ความสนใจ เลื อกรับ รู้ และจดจาสิ่ งที่ สอดคล้องกับทัศนคติ หรื อความเชื่ อดั้งเดิ มของตนเอง ซึ่ ง
กระบวนการรับข่าวสารนั้นจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจบริ โภคของบุคคลนั้นในที่สุด (Hawkins et al.,
1988, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542, น. 170) ผลการวิเคราะห์ที่ได้นอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั
ธุ รกิจประกันวินาศภัยอันเนื่ องจากทัศนคติที่ดีต่อธุ รกิจแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของ
การสื่ อ สารที่ ดี เนื่ อ งจากเนื้ อ หาการประชาสั ม พัน ธ์ ข องธุ ร กิ จ ที่ ม ัก น าเสนอข้อ ดี โ ดยบอกถึ ง
ประโยชน์ของประกันภัยว่ามีความคุ ม้ ครองอย่างไรบ้าง ทาแล้วดี อย่างไร ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เข้าใจและรับรู ้ถึงประโยชน์ดงั กล่าวได้เป็ นอย่างดี
แต่ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการทาประกันภัยผ่านช่องทางสื่ อ
ออนไลน์ และมี ค วามมัน่ ใจในการประกันภัย ผ่า นสื่ อออนไลน์ ที่ ค่ อนข้า งต่ า แตกต่ า งจากผล
การศึกษาของ วราพร วรเนตร และไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2554) ที่ศึกษาอิทธิ พลของการรับรู้ความ
เสี่ ยงและความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัยผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัยผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ ตอยู่ในระดับมาก แต่มี
ความตั้งใจซื้ อประกันภัยผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงอิทธิ พลของความ
ไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรับรู ้ ความความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญ เช่ นเดียวกับผลการศึกษาของ Swiss Re Ltd. (2014) จาก
บทความเรื่ อง Digital Distribution in Insurance: A Quiet Revolution ที่กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ตกาลัง
เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ (แพร่ ) กระจายในธุ รกิจประกันภัย และแม้วา่ อินเทอร์ เน็ตจะ
มีขอ้ จากัดในหลาย ๆ ด้าน แต่ดว้ ยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและโครงข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตที่
เพิ่มขึ้นทัว่ โลก จึงทาให้ผบู้ ริ โภคและองค์กร/บริ ษทั นิ ยมหาข้อมูลก่อนซื้ อสิ นค้าและบริ การรวมไป
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ถึงประกันภัย ตัวอย่าง ในปี 2012 รายงานของ McKinsey (Swiss Re Ltd., 2014) ระบุวา่ ในอเมริ กา
ร้ อ ยละ 73 ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ ประกัน รถยนต์ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2008 ร้ อ ยละ 55
นอกจากนี้ Life Insurance Marketing and Research Association ระบุวา่ ในปี 2012 ร้อยละ 61 ของ
ผูบ้ ริ โภคในอเมริ กา ใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชี วิตเทียบกับปี
2006 อยูท่ ี่ร้อยละ 38
ข้อมูลจากงานวิจยั ในอดีต (วราพร วรเนตร และไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว, 2553; Swiss Re Ltd.,
2014) สะท้อนให้ เห็ น ถึ ง ระดับ ความไว้วางใจและทัศ นคติ ที่ ดีข องกลุ่ ม ตัว อย่า งต่ อการเลื อกใช้
ช่องทางอินเทอร์ เน็ตในธุ รกิจประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างผลการศึกษาที่ได้
ในครั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ บริ บทของการศึกษาในอดีตนั้นมุ่งเน้นผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นประชากรหลัก
ในการศึกษา รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การตระหนักถึงความสาคัญ ประโยชน์ และ
ความเสี่ ยงที่ได้รับจากการทาประกันวินาศภัยผ่านสื่ อออนไลน์ ด้วยเหตุน้ ี เองผลที่ได้จากการศึกษา
จึงมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความแตกต่างดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเป็ นไป
ได้ของธุ รกิจประกันวินาศภัยในการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในอนาคต
พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจท าประกันวินาศภัย พบว่า ในภาพรวมมี ค วามเห็ นอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2550)ได้ศึก ษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจท า
ประกันวินาศภัยในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
เพิ่มเติมจากประกันภัยเดิมที่มีอยู่ คือ การประกันความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น เช่ น การประกันสุ ขภาพ
ดังนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างตระหนักถึ งความเสี่ ยงในการดาเนิ นชี วิตในระดับต่า ประกอบกับส่ วนใหญ่
ไม่ใช่นกั ธุ รกิจหรื อมีกิจการเป็ นของตนเอง จึงทาให้เห็นความสาคัญของการประกันวินาศภัยในการ
คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สิน รวมถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจในระดับเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย พบว่า สื่ อต่าง ๆ อันได้แก่
สื่ อบุ คคล สื่ อวิทยุโทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตซึ่ งเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ หลักของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัยมีผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก ขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยคือ บุคคลในครอบครัว ญาติ หรื อเพื่อนของผูเ้ อาประกันวินาศภัย
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่า การตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายนั้นอยู่ที่ตวั ผูเ้ อาประกัน
วินาศภัยเองเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล (2550) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่รู้จกั การประกันวินาศภัยจากการที่เพื่อนแนะนา ขณะที่ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร (2542)
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทาประกันภัยรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร
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พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลน้อยที่สุดต่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันภัย
ขณะเดี ยวกันเมื่ อพิจารณาถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการทาประกันวินาศภัยของกลุ่ มตัวอย่างนั้น
พบว่า การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เงื่ อนไขความคุ ม้ ครองตามกรมธรรม์ การให้บริ การและค่าเบี้ ย
ประกัน ยังคงมีความสาคัญสู งที่สุดในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่ชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของ
บริ ษทั การประชาสัมพันธ์และโฆษณามีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างไม่
มากนัก สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้ ข่าวสารที่ พบว่า ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นอยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังที่ผวู ้ ิจยั ได้อภิปรายในส่ วนของข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ประชาชน
รับรู ้ได้ ถือเป็ นการาเน้นย้ าว่า ผลประโยชน์ที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ หรื อคาดหวังจากการทาประกัน
วินาศภัยนั้นนอกจากจะมีส่วนสาคัญในการเลือกเปิ ดรับสื่ อแล้ว ยังมีส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มยุรฉัตร
พันไพศาล (2544) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารทางการสื่ อสารทางการตลาดของบริ ษทั ประกันภัยกับ
การตัดสิ นใจทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผูท้ าประกันภัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจทาประกันภัยมากที่สุด
ขณะที่ ก นกวรรณ เพิ่ ม มงคลกุ ล (2550) พบว่า ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจท าประกัน วิ นาศภัย มากที่ สุ ดคื อ ปั จจัย บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร รองลงมาคื อ ปั จจัย ด้า น
กระบวนการ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และสุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
งานวิจยั ในอดีต (กนกวรรณ เพิ่มมงคลกุล, 2550; มยุรฉัตร พันไพศาล, 2544) แสดงให้
เห็ นว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา และบุคลากรที่ให้บริ การ มีส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกทา
ประกันวินาศภัยของผูบ้ ริ โภค ดังที่ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า บุคคลมักให้ความสาคัญกับสิ่ งที่
ตนเองสนใจ หรื อคาดหวังที่จะได้รับ ซึ่ งการบริ การที่ดี สิ นไหมทดแทนที่เหมาะสม รวมถึงเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ที่ ค รอบคลุ ม ความเสี ย หาย ถื อเป็ นสิ่ ง ส าคัญที่ ลู ก ค้า คาดหวัง จะได้รั บ จากบริ ษ ัท
ประกันวินาศภัยที่ตนเองให้ความไว้วางใจ

5.3 ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการอภิปรายข้างต้นนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่า สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ข่าวสารของกลุ่ ม
ตัวอย่างมากที่ สุดคื อ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งถื อเป็ นสื่ อเก่ าแก่ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
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ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมาเป็ นระยะเวลานาน ในขณะที่สื่อบุคคล และสื่ ออินเทอร์ เน็ตแม้วา่ จะไม่พบ
ความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ข่าวสาร แต่ก็เป็ นสื่ อที่ขาดไม่ได้ในแนวทางการประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอแนวทางการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(1.1) สื่ อ วิท ยุ / โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับการรั บรู ้ ข่ าวสารการ
ประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่างสู งที่สุด ด้วยเหตุน้ ี เอง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกันวินาศภัยจึงควร
ให้ความสาคัญกับสื่ อนี้ มากเป็ นพิเศษ แม้ว่าผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย จะให้ค วามเห็ นตรงกันว่า ทุ ก บริ ษ ทั ต่ า งให้ค วามส าคัญในการประชาสั ม พันธ์
กิจกรรม ข่าวสาร ผ่านสื่ อต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ แต่ดว้ ยข้อจากัดด้านงบประมาณ และเวลาในการ
นาเสนอ ผูบ้ ริ หารจึงควรเลือกเนื้อหาในการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ประเภทของ
สื่ อ รวมถึงช่วงเวลาในการนาเสนอ ตัวอย่างเช่น ประกันรถยนต์ ผูบ้ ริ หารควรเลือกสื่ อประเภทวิทยุ
เป็ นหลัก เนื่ องจากผูเ้ อาประกันมักมีรถยนต์ส่วนตัว และใช้เวลาอยู่ในรถมากกว่าประชาชนทัว่ ไป
ช่ วงเวลาที่ เหมาะสม คื อ ช่ วงเวลาเช้า หรื อช่ วงเลิ ก งาน ซึ่ ง ลู ก ค้า เป้ าหมายใช้เวลาอยู่ในรถยนต์
ส่ วนตัว ในขณะที่สื่อโทรทัศน์น้ นั มีเพื่อเน้นย้ าภาพลักษณ์ ของความเป็ นผูน้ าในประกันภัยประเภทนี้
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยอาศัยภาพและเสี ยงที่ดึงดู ดใจอันเป็ นจุดแข็งสาคัญของสื่ อโทรทัศน์
ขณะที่การประกันภัยประเภทอื่น ๆ นั้นอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้ าหมาย
ต่อไป
(1.2) สื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ข่าวสารในลาดับต่อมา การใช้
สื่ อประเภทนี้ ผบู ้ ริ หารควรคานึ งถึงข้อจากัดบางประการ นัน่ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์แต่ละประเภทนั้นมีผทู ้ ี่
ให้ความสนใจแตกต่างกัน เช่ น สื่ อหนังสื อพิมพ์แม้ว่าจะเข้าถึ งประชาชนได้ในวงกว้าง แต่ในทาง
กลับกันพบว่า ผูอ้ ่านส่ วนใหญ่จะอ่านเฉพาะ หัวข้อข่าว หรื อคอลัมน์ที่ตนเองสนใจเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ การใช้สื่อหนังสื อพิมพ์จึงเหมาะกับการสื่ อสารในเชิ งประชาสัมพันธ์กิจกรรมมากกว่าที่สื่อสาร
ด้านการขาย เนื่ องจากต้องการสร้ า งการรั บ รู ้ ใ นวงกว้างโดยไม่เจาะจงกลุ่ มเป้ าหมาย ขณะที่ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น นิ ตยสาร หรื อวารสารถือได้วา่ เป็ นสื่ อเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เป็ นสื่ อที่เลื อกซื้ อ
อย่างตั้งใจ จึงทาให้สื่อดังกล่าวสอดคล้องกับความชื่ นชอบของผูซ้ ้ื อและสร้างการรับรู ้ได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างเช่น นิตยสาร SME หรื อนิตยสารสาหรับผูป้ ระกอบการ อาจมีคอลัมน์ให้ความรู้ หรื อข้อมูล
เกี่ ยวกับการทาประกันวินาศภัยสาหรับผูป้ ระกอบ ซึ่ งจะช่ วยสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการมีความรู้
และตระหนักถึงความสาคัญของประกันวินาศภัยได้ดีข้ ึนอีกทางหนึ่งด้วย
(1.3) แม้วา่ ผลการวิเคราะห์จะพบว่าสื่ ออินเทอร์ เน็ตจะไม่มีความสัมพันธ์กบั
การรั บ รู ้ ข่าวสาร แต่ก็เป็ นสื่ อที่ ม องข้า มไม่ได้ อย่า งไรก็ตามประชาชนยังขาดความรู ้ และความ
เชื่ อมัน่ ในสื่ ออิ นเทอร์ เน็ต ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึ งควรเร่ งปรับทัศนคติ และให้ความรู ้ ผ่านสื่ ออื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกระบวนการของการประกันวินาศภัยผ่านสื่ อออนไลน์มากขึ้น
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จากบทสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารฝ่ ายสื่ อสารองค์กรทาให้ทราบว่า สื่ อออนไลน์
กลายเป็ นสื่ อหลัก ที่ บ ริ ษ ทั ประกันวินาศภัย ให้ค วามสนใจ อันเนื่ องจากการปรั บ ตัวตามสภาวะ
แวดล้อมและพฤติ ก รรมของกลุ่ มเป้ าหมาย อย่า งไรก็ตามผูว้ ิจยั มี ข ้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้องกับสื่ อ
ออนไลน์ที่ มีระดับการรั บรู ้ ข่า วสารในระดับสู ง 2 ช่ องทาง คื อ เว็บไซต์ และสื่ อสังคมออนไลน์
จาแนกได้ดงั นี้
(1.3.1) ช่ องทางเว็บไซต์ เนื้ อหาสาระที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และการ
โหลดข้อมูลที่รวดเร็ วมีส่วนสาคัญในการสร้ างความดึ งดูดใจและอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้
ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่นาเสนอนั้นควรมีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชดั เจน และไม่ซบั ซ้อนเกินไป โดยมุ่งเน้น
ที่การนาเสนอผลิตภัณฑ์ (สิ นค้าประกันภัย) อัตราเบี้ยประกัน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ขณะเดียวกันก็ตอ้ งคานึ งถึงความสะดวก ปลอดภัยและนโยบาย
ความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้ ซึ่ งจะช่วยพัฒนาความเชื่ อมัน่ ในการทาธุ รกรรม เช่น การซื้ อหรื อการต่อ
อายุก รมธรรม์ผ่า นสื่ ออนไลน์ ดัง นั้นผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั ประกันวินาศภัย จึ ง ควรให้ค วามส าคัญกับ
เนื้อหา (Content) ที่จะนาเสนอผ่านเว็บไซต์ รวมถึงจะต้องลงทุนในการพัฒนาระบบการป้ องกันการ
โจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และปรับทัศนคติที่มีต่อ
สื่ อออนไลน์ให้ดียงิ่ ขึ้น
(1.3.2) สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ซึ่ งได้รั บ ความสนใจจาก
ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั ควรทาหน้าที่ ในการเป็ นสื่ อกลางระหว่าง
บริ ษทั กับลูกค้า มากกว่าการเป็ นสื่ อที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายสิ นค้า เนื่องจากสื่ อสังคมออนไลน์
นั้น เป็ น สื่ อ “สังคม” ที่ใช้ในการสะท้อนภาพลักษณ์หรื อตัวตนของบริ ษทั ผ่านกิจกรรม ข้อมูลต่าง ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ข้อความที่น่าสนใจ หรื อ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั (เช่น
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อแนวทางการป้ องกันอุบตั ิภยั ต่าง ๆ เป็ นต้น) ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์แต่
ละชนิดต่างมีจุดเด่นของตนเอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารควรเรี ยนรู ้และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างเช่น
(1.3.2.1) เฟซบุ๊ ค (Facebook) เพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ สมาชิ ก
หรื อผูใ้ ช้ทวั่ ไปในการให้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางบริ ษทั เช่น กิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก
ทางบริ ษทั รวมถึ งการเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างผูใ้ ช้ทวั่ ไป สมาชิ กและ
บริ ษทั เป็ นต้น
(1.3.2.2) ทวิตเตอร์ (Twitter) การสื่ อสารเป็ นข้อความสั้ น ๆ
จากทางบริ ษทั ในการให้ขอ้ มูลด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางบริ ษทั ข้อมูลที่
น่ าสนใจ โดยมุ่งเน้นกระทาอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ งเพื่อกระตุ น้ ความสนใจ และ
ไม่ให้ผตู ้ ิดตาม (Follower) เกิดความเบื่อหน่าย
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(1.3.2.3) โมบายล์แอพพลิ เคชั่น (Mobile Application) ผู้
ประกอบการควรกาหนดเนื้ อหาที่จะนาเสนอให้เหมาะสมและตรงความต้องการกับผูใ้ ช้มากที่สุด
เช่ น การกาหนดหัวข้อย่อยภายในแอพพลิ เคชัน่ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูลที่ตนเองต้องการ
โดยแบ่งออกเป็ น ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการเคลม การติดต่อตัวแทน หรื อเบอร์ ฉุกเฉิ น เป็ นต้น
(1.4) แม้ว่า สื่ อบุ ค คลจะไม่มี ความสัมพันธ์ กบั การรั บรู ้ ข่า วสารการประกัน
วินาศภัยเช่ นเดี ยวกับสื่ อออนไลน์ แต่ สื่อบุ คคลยังมี ความสาคัญ อันเนื่ องจากความใกล้ชิ ด และ
ความสามารถในการปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงยังคงเป็ นสื่ อที่ได้รับความเชื่ อมัน่
จากลูกค้าเป็ นจานวนมาก ด้วยเหตุน้ ี ผบู ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญกับการอบรมบุคลากร เกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ประกันภัย เงื่ อนไข ข้อจากัด รวมถึ ง กลยุทธ์ในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์แก่ กลุ่ มลู กค้าที่
หลากหลาย ซึ่ งปั จจุบนั มีหลายบริ ษทั ที่ทาการเสนอขายประกันภัยออนไลน์แล้ว และมีการพัฒนา
แอพพลิ เคชัน่ แบบประกันภัยต่างๆ ผ่านมื อถื อ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้ตวั แทนประกันวินาศภัย
เสนอขายประกันภัยให้กบั ลูกค้าได้สะดวกสบาย และรวดเร็ วขึ้น
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรคานึ งถึงสัดส่ วนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมายที่รับสื่ อด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ท้ งั สื่ อเก่า
และสื่ อใหม่ควบคู่กนั ไป
2) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การรับรู ้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการ
ประกันวินาศภัยมี ส่วนสาคัญที่ กระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย โดยข้อค้นพบ
ดังกล่าวนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
(2.1) การนาเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น กรมธรรม์ เงื่อนไขความ
คุ ม้ ครอง เบี้ ยประกันภัย และสิ นไหมทดแทนที่ ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับจากกรมธรรม์ เป็ นส่ วน
สาคัญที่ผบู ้ ริ หารต้องคานึงถึงในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรมธรรม์เป็ นลาดับแรก การ
นาเสนอจึงต้องเน้นถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ อาประกันภัยจะได้รับเป็ นหลัก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเปิ ดใจ และ
ยอมรับฟั งข่าวสารจากสื่ อที่ได้นาเสนอ ขณะเดี ยวกัน การนาเสนอรายละเอียดของความคุ ม้ ครอง
การจ่ายเบี้ ยประกัน รวมถึ งประเภทของการประกันวินาศภัยนั้นควรทาให้กระชับ และเน้นย้ าถึ ง
จุดเด่นของประกันวินาศภัยประเภทนั้น ๆ เป็ นสาคัญ
(2.2) การนาเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์กร อันได้แก่ ความมัน่ คงของบริ ษทั
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงนโยบายที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ควรมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความรู ้สึกเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าของบริ ษทั ทั้งนี้ ในธุ รกิจประกันวินาศภัย
นั้นภาพลักษณ์ ของบริ ษทั เป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ในธุ รกิ จนี้ ไม่มีความแตกต่างที่ชดั เจน
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การสร้างภาพลักษณ์ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยการแสดงออกถึงการเป็ นผูน้ าด้านนวัตกรรม และความ
ชานาญในธุ รกิ จนี้ เช่น การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรื อการใช้นวัตกรรมที่ทนั สมัยเพื่อสนับสนุ นการ
ขายหรื ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า ช่วยสร้างตาแหน่งของตราสิ นค้า (brand positioning) หรื อ
จุ ดยืนที่ ท าให้แต่ ละบริ ษ ทั แตกต่ างกัน ซึ่ ง แต่ ละบริ ษ ทั ควรยึดจุ ดยืนดังกล่ าวและดาเนิ นกลยุท ธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับตาแหน่งของตราสิ นค้านั้น เช่น บริ ษทั วางจุดยืนว่าเป็ น “ผูใ้ ห้บริ การที่ดี และมี
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ” การประชาสัมพันธ์ก็ควรแสดงให้เห็นถึง คุณภาพของการบริ การที่ดี
มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม และเอาใจใส่ ต่อลูกค้า รวมถึงความรวดเร็ วในการเข้าถึงผูเ้ อาประกันภัยเมื่อ
เกิดความเสี ยหายขึ้น เป็ นต้น
การดาเนิ นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และข่าวสารขององค์กร
ควรเป็ นกลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญทั้งในเชิ งรุ ก และเชิ งรับ กล่าวคือ มุ่งเน้นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้กบั องค์กร รวมถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่ลืมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากการประชาสัมพันธ์
ที่คลาดเคลื่ อน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ งเพื่อให้ความเข้าใจผิดนั้นคลี่ คลาย และอีกส่ วนหนึ่ งเพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจให้กบั ประชาชน หรื อบุคคลที่ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์น้ นั
3) ผลการวิเคราะห์พบว่า รู ปแบบการใช้ชีวิตมีส่วนสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ข่าวสาร
และการตัดสิ นใจท าประกันวินาศภัย ของกลุ่ ม ตัวอย่า ง ผลการศึ กษายังพบอี กว่า ผูท้ ี่ “ใช้ชี วิต” ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ในระดับสู งจะมี แนวโน้มที่จะรับรู ้ ข่าวสารและตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในระดับที่
สู งเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงเสนอว่า ผูบ้ ริ หารควรจัดหาหรื อออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรม
ลูกค้าสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีรูปแบบการใช้ชีวติ ที่แตกต่างกัน เช่น ผูท้ ี่มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตด้านครอบครัวและความเป็ นส่ วนตัว แม้ว่าในภาพรวมจะเป็ นผูท้ ี่ใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่าย ให้
ความสาคัญกับครอบครัว แต่ก็อาจมีบางส่ วนที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทาย (เช่น ปี นเขา ดาน้ า โดดร่ ม
เป็ นต้น) ซึ่ งโดยปกติประกันภัยจะไม่ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มนี้ การมีกรรมธรรม์ที่ให้ความคุม้ ครอง
กิ จกรรมเสี่ ยงภัย จะช่ วยสนองตอบรู ปแบบการใช้ชีวิตของลู กค้า และสร้ างความแตกต่างให้กบั
บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
ขณะที่การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์น้ นั อาจไม่จาเป็ นจะต้องสร้างขึ้นเพื่อลูกค้ากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ งเป็ นพิเศษแต่อาจเป็ นกิจกรรมที่ครอบคลุมรู ปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมปลูก
ป่ า เดินทางไหว้พระ 9 วัด อ่านหนังสื อให้ผพู ้ ิการทางสายตา หรื อกิจกรรมสันทนาการเช่น เรี ยนวาด
รู ป หรื อเรี ยนดาน้ า ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่า บุ คคลจะให้ความสนใจหรื อใส่ ใจกับ
ข่าวสาร หรื อกิ จกรรมที่เหมือนหรื อใกล้เคียงกับความเชื่ อหรื อความชื่ นชอบของตนเองเป็ นสาคัญ
ซึ่ งผูว้ จิ ยั เชื่อว่าการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่สอคด
ล้องกับ รู ป แบบการใช้ชี วิตที่ หลากหลายจะช่ วยให้บุ ค คลเกิ ดความสนใจ และเลื อกที่ จะเรี ย นรู ้
ข่าวสารการประกันวินาศภัย จนนาไปสู่ การตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยในท้ายที่สุด
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ข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวข้างต้นนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องวางแผนและจัดทาให้สอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกันมิได้แยกออกเป็ นแต่ละประเด็นหรื อแต่ละองค์ประกอบแต่อย่างใด ผูบ้ ริ หารด้านการ
ประชาสัมพันธ์จึงควรพิจารณาการใช้สื่อโดยคานึงถึงกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์ (กระบวนการ
สื่ อสารวิเคราะห์ใน 4 ส่ วนได้แก่ ผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับสาร เนื้ อสาร และช่ องทางการนาเสนอ (SMCR:
Sender/Message//Channel/Receiver) โดยอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เชิ งสร้ างสรรค์ประเด็น
(Content PR) ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประเด็น เนื้ อหา (Message) เกี่ยวกับองค์กรเป็ นหลัก ผ่านช่อง
ทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลายรอบด้า น โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ พัฒ นา
ความสัมพันธ์และบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับองค์กรไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
กับองค์กรและธุ รกิจประกันวินาศภัยในอนาคต

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้ งต่ อไปอาจครอบคลุ ม ไปยัง ประชาชนในเขตพื้ นที่ อื่น ๆ เช่ น จัง หวัดชลบุ รี
สุ ราษฎร์ ธานี นครราชสี ม า เชี ย งใหม่ เชี ยงราย เนื่ องจากข้อมู ลรายงานการรั บ ประกันวินาศภัย
(สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.), 2556) แสดงให้
เห็นว่า จังหวัดเหล่านี้ มีจานวนสมาชิ กผูเ้ อาประกันภัยจานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี
สะท้อนให้เห็ นว่า ในพื้นที่ดงั กล่าวยังมีผมู ้ ีความต้องการข่าวสารการประกันวินาศภัยเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถนามาเปรี ยบเทียบ และทาให้เห็นภาพรวมของรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิต การรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ และการตัดสิ นใจและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้แล้วการใช้วธิ ีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หรื อผูใ้ ห้บริ การที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับบทสัมภาษณ์ที่ได้จากผูบ้ ริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เกี่ ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ว่าสอดคล้องกับ
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญหรื อไม่ หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปเพิ่มเติมกับมาตรวัดเชิ ง
สารวจอีกครั้ง ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้องและเป็ นจริ งมากขึ้น
การเปลี่ยนแนวความคิด และทฤษฎีที่ใช้ ในการศึกษาอาจทาให้ได้ผลลัพธ์จากการศึกษาที่
แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่ น การศึกษาครั้งนี้ ใช้ แนวคิดนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ แนวคิด
เกี่ยวกับการรับรู ้ แนวคิดรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ เพื่อวัด
ถึงปัจจัยที่มีมีผลต่อการรับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
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สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ในการนาเสนอภาพลักษณ์ ของบริ ษทั
ดังนั้นหากมี การเปลี่ ยนรู ปแบบของแนวคิดเช่ น เพิ่มเติ มตัวแปรอื่ น เช่ น คุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand
Equity) ซึ่ งประเมินจาก การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) คุณภาพของตราสิ นค้า
(Brand Quality) ภาพลักษณ์ ข องตราสิ นค้า (Brand Image) และความภัก ดี ในตราสิ นค้า (Brand
Loyalty) ตามแนวคิดของนักวิจยั ในอดีต (Aaker, 1991; Keller, 1993) มาใช้ประกอบการศึกษาใน
ตัวแปรดังกล่าว ผลลัพธ์จากการศึกษาที่ได้ยอ่ มมีความแตกต่างออกไป เป็ นต้น
นอกจากนี้ แล้วยังอาจมี การเพิ่ มเติ มแนวคิ ดของการตลาดแบบมุ่งสั มพันธ์ (Relationship
Marketing) โดยการศึกษาความพึงพอใจ (Satisfaction) ความผูกพัน (Commitment) และความ
ไว้วางใจ (Trust) ในฐานะของตัวแปรแทรกกลาง (Mediator) อาจให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไป อัน
เนื่ องจากอิทธิ พลของตัวแปรดังกล่าวที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัยของกลุ่มตัวอย่าง
นัน่ เอง
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
นวัตกรรมการประชาสั มพันธ์ กบั การรับรู้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
-----------------------------------

คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิจยั การศึกษาตามหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
(นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา) คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริ หารศาสตร์ เพื่อศึกษานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอความกรุ ณาตอบคาถามให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ความคิดเห็นของท่านถือเป็ น
ความลับ โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอเป็ นภาพรวม และไม่ มีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถามแต่ อย่า งใด ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้รับมาจากท่านจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการเท่านั้น
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของสื่ อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการการ
รับรู ้และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย มีท้ งั หมด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชีวติ กับการทาประกันวินาศภัย
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัย
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
2. อายุ
 1. 18-25 ปี
 3. 36-50 ปี



 2. หญิง



 2. 26-35ปี 
 4. มากกว่า 50 ปี

3. สถานภาพ
 1. โสด

 2. สมรส



 3. หม้าย/หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา
 1. ประถมศึกษา
  2. มัธยมศึกษา
 3. อาชีวศึกษา/อนุปริ ญญา
  4. ปริ ญญาตรี
 5. ปริ ญญาโท
  6. สู งกว่าปริ ญญาโท
 7. อื่นๆ โปรดระบุ…………………………
5. อาชีพ
 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 3. ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย 
 5. นิสิต/นักศึกษา


 2. ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
 4. เกษตรกร/รับจ้าง
 6. อื่นๆ โปรดระบุ………………

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
 3. 30,001-50,000 บาท
 5. 70,001-100,000 บาท

 2. 10,001-30,000 บาท
 4. 50,001-70,000 บาท
 6. มากกว่า 100,000 บาท
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ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสั มพันธ์ โดยกาหนดประเภท
ของสื่ อ 4 ประเภท คือ สื่ อบุคคล สื่ อสิ งพิมพ์ สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ในช่อง  ลงในช่องที่ตรงกับแสดงความคิดเห็นของท่านใน
ช่องหมายเลข 1-5 ซึ่ งกาหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด โดยมีความหมายดังนี้ 
มากที่สุด
หมายความว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
มาก
หมายความว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
หมายความว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
น้อย
หมายความว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
หมายความว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
ระดับการรับรู้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสั มพันธ์
1. ท่ านรั บรู้ ข่าวสารเรื่องการประกันวินาศภัย มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
จากสื่ อประชาสั มพันธ์ ใด
5
4
3
2
1
1.1 สื่ อบุคคล
1) ตัวแทนประกันวินาศภัย
2) นายหน้าประกันวินาศภัย
3) บิดา/มารดา
4) เพื่อน
5) เจ้าหน้าที่ธนาคาร
1.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์
1) หนังสื อพิมพ์
2) นิตยสาร
3) วารสาร
4) แผ่นพับ/โบชัวร์
1.3 สื่ อวิทยุและโทรทัศน์
1) รายการ/โฆษณา วิทยุ
2) รายการ/โฆษณา โทรทัศน์
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ระดับการรับรู้ ข่าวสารการประกันวินาศภัยจากสื่ อประชาสั มพันธ์
1. ท่ านรั บรู้ ข่าวสารเรื่องการประกันวินาศ มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ภัยจากสื่ อประชาสั มพันธ์ ใด (ต่อ)
5
4
3
2
1
1.4 สื่ ออินเทอร์เน็ต
1) เว็บไซต์ (ระบุ...................)
2) เฟซบุค๊
3) อินสตาแกรม
4) ไลน์
5) บล็อก
6) อื่นๆ (ระบุ.........................)
2. ข่ าวสารประชาสั มพันธ์ ที่ท่านได้ รับรู้
2.1 ผลิตภัณฑ์และความคุม้ ครอง
2.2 ราคา
2.3 การบริ การลูกค้า
2.4 กิจกรรมหรื อโปรโมชัน่
2.5 ช่องทางการจาหน่าย
2.6 ความมัน่ คงของบริ ษทั
2.7 ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร
2.8 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอนที่ 3 รู ปแบบการดาเนินชี วติ กับการทาประกันวินาศภัย
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
รู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านกิจกรรมที่เกีย่ วกับการทาประกันวินาศภัย
1. ท่านชอบทากิจกรรมต่ อไปนี้มากน้ อย
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
เพียงใด
5
4
3
2
1
1.1 ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสื อ
1.2 เดินเล่นซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า
1.3 พักผ่อนอยูบ่ า้ นวันหยุด
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รู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านกิจกรรมที่เกีย่ วกับการทาประกันวินาศภัย
1. ท่านชอบทากิจกรรมต่ อไปนี้มากน้ อย
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
เพียงใด (ต่อ)
5
4
3
2
1
1.4 ปลูกต้นไม้/ตกแต่งบ้าน
1.5 ทาบุญ ปฏิบตั ิธรรม
1.6 ท่องเที่ยวต่างจังหวัด / ต่างประเทศ
1.7 เล่นอินเทอร์ เน็ต
1.8 ติดตามข่าวสารบ้านเมือง
1.9 ซื้ อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์เน็ต
1.10 ตรวจสุ ขภาพประจาปี
2. ท่านมีความสนใจอย่างไรต่ อข้ อความ
ต่ อไปนี้
2.1 ออกกาลังกายเป็ นประจา
2.2 ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ประกันภัย
2.3 ชอบซื้ อสิ นค้าจากอินเทอร์ เน็ต
2.4 รักการสื่ อสารทุกรู ปแบบ
2.5 เชื่อเรื่ องโชคชะตาและบุญกรรม
2.6 ชอบใช้ชีวติ ด้วยความสงบสุ ข
2.7 ให้ความสาคัญกับครอบครัวที่สุด
2.8 ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
2.9 ชอบทากิจกรรมท้าทาย
2.10 อยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก

133
รู ปแบบการดาเนินชี วติ ด้ านกิจกรรมที่เกีย่ วกับการทาประกันวินาศภัย
3. ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไรต่ อข้ อความ เห็นด้วย
อย่ างยิง่
ต่ อไปนี้
5

เห็น
ด้ วย
4

เฉยๆ
ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
(ไม่ แน่ ใจ) ด้ วย อย่ างยิง่
3
2
1

3.1 การทาประกันวินาศภัยมีความ
จาเป็ นต่อชีวิต
3.2 ประชาชนทุกคนควรทาประกัน
วินาศภัย
3.3 การประกันวินาศภัยเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
3.4 การทาประกันวินาศภัยช่วยบรรเทา
ความเสี ยหายได้ตามคาขวัญที่วา่ “วินาศภัย
บรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย”
3.5 การประกันวินาศภัยมีส่วนช่วย
สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
1. ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการทาประกัน มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
วินาศภัย
5
4
3
2
1
1.1 ท่านคิดว่าการทาประกันวินาศภัย
มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
1.2 ท่านคิดว่าการประกันวินาศภัย
สามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเสี ยหายได้
1.3 ปั จจุบนั ท่านได้รับข่าวสารเรื่ องการ
ประกันภัยจากสื่ อต่างๆ มากขึ้น
1.4 ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการ
ทาประกันวินาศภัย
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ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
1. ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการทาประกัน มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
วินาศภัย (ต่อ)
5
4
3
2
1
1.5 ท่านทาประกันวินาศภัยผ่านช่องทาง
สื่ อออนไลน์
1.6 ความมัน่ ใจในการทาประกันภัยผ่าน
สื่ อออนไลน์
1.7 เบี้ยประกันภัยที่ตอ้ งจ่ายมีความ
เหมาะสมกับความคุม้ ครองที่ได้รับ
2. พฤติกรรมการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัย
2.1 ท่านมีความเสี่ ยงในการดาเนินชี วติ
2.2 ท่านมีความต้องการทาประกันวินาศ
ภัยเพื่อคุม้ ครองชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 ท่านต้องการทาประกันวินาศภัยเพื่อ
คุม้ ครองความเสี ยหายจากการประกอบ
ธุ รกิจ
3. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัย
3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทา
ประกันวินาศภัย
1) ตนเอง
2) ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
3) บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
4) เจ้าหน้าที่ธนาคาร
5) สื่ อวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสื อพิมพ์
6) สื่ ออินเทอร์เน็ต
7) อื่นๆ (ระบุ...................................)
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ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
3.2 ข้อใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทา
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ประกันวินาศภัย
5
4
3
2
1
1) ชื่อเสี ยงบริ ษทั
2) ฐานะความมัน่ คงของบริ ษทั
3) การให้บริ การ
4) ค่าเบี้ยประกันภัย
5) เงื่อนไขความคุม้ ครองตาม
กรมธรรม์
6) การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
7) การประชาสัมพันธ์และโฆษณา
8) อื่นๆ (ระบุ............................)
ตอนที่ 5 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
เรื่อง
นวัตกรรมการประชาสั มพันธ์ กบั การรับรู้ และตัดสิ นใจทาประกันวินาศภัย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
----------------------------------------------

คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั การศึกษาตามหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
(นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา) คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริ หารศาสตร์ เพื่อศึกษานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ และตัดสิ นใจทาประกัน
วินาศภัยของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอความกรุ ณาตอบคาถามให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ความคิดเห็นของท่านถือเป็ น
ความลับ โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอเป็ นภาพรวม และไม่ มีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถามแต่ อย่า งใด ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้รับมาจากท่านจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการเท่านั้น
ฉบับที่ 2 การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารงานประชาสัมพันธ์ 7 บริ ษทั ประกันภัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
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ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ให้ สัมภาษณ์
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ
 1. 18-25 ปี
 3. 36-50 ปี

 2. 26-35ปี 
 4. มากกว่า 50 ปี

3. หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยูป่ ั จจุบนั คือ ..............................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................................................
4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 2. ปริ ญญาตรี
 3. ปริ ญญาโท
 4. สู งกว่าปริ ญญาโท
 4. อื่นๆ โปรดระบุ……………………………..
5. ประสบการณ์ในการทางานด้านการประชาสัมพันธ์
 1. ต่ากว่า 1 ปี
 2. 1-2 ปี
 3. 3-4 ปี
 4. 5-10 ปี
 4. 10 ปี ขึ้นไป





138
ตอนที่ 2 การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารงานประชาสั มพันธ์ 7 บริษัทประกันภัยเกีย่ วกับกลยุทธ์ ด้านการ
ประชาสั มพันธ์ ของบริษัท
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามการสัมภาษณ์ตามความรู ้และประสบการณ์ของท่าน เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวิจยั
1. แนวทางในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์การประกันภัยเป็ นอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. มีการใช้นวัตกรรม หรื อสื่ อประชาสัมพันธ์ หรื อเนื้ อหาการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ หรื อไม่
อย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. กลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีกลุ่มใดบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. รู ปแบบและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่ อสารมีผลต่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรหรื อไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาให้สัมภาษณ์
---------------------------------------------------

ภาคผนวก ค
ภาพรวมธุรกิจประกันภัย และ แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจ
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ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา)
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2538

ประสบการณ์ ทางาน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เลขที่ 223 ซอยร่ วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร

