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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ

ตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการรับรู้เร่ืองการประกันวินาศภัยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบั
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์
การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวนิาศภยัในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั 
กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีคือ ผูท่ี้ท  าประกันวินาศภยัในเขตกรุงเทพมหานครและผูบ้ริหารงาน
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวินาศภยั จ  านวน 7 บริษทั เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งออกเป็น การรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อหา
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติ Factor Analysis เพื่อจดักลุ่มตวัแปร 
รูปแบบการด าเนินชีวติ และการวเิคราะห์สถิติอนุมานโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวจิยัพบวา่  

1)   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0) อายุระหวา่ง 26-35 ปี (ร้อยละ 40.0) 
สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.0) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 53.2) ประกอบอาชีพเป็น
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 68.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท 
(ร้อยละ 47.6)   



(4) 

2)   กลุ่มตวัอย่างได้รับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัจากส่ือวิทยุโทรทศัน์มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นข่าวสารประชาสัมพนัธ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.97) 
รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นท่ี
เก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยัมีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) รองลงมาคือ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) และดา้นความสนใจมี
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทศันคติต่อการท าประกนัวินาศภยั
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17) และสุดทา้ยคือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ท าประกนัวนิาศภยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13)  

3)   การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัมีการ
รับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 2) กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 3) การตดัสินใจท าประกันวินาศภยัมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทศัน์ รวมถึง ข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือประชาสัมพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์
ดา้นส่ือบุคคล และส่ืออินเทอร์เน็ต 4) การรับรู้เร่ืองการประกนัวินาศภยัมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบ
การด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นต่อการท าประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้น
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวั ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความ
เป็นเอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 5) การตดัสินใจท าประกันวินาศภยั มี
ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นต่อการท าประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืน
ชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสาร
และสุขภาพ และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 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%). 
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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.  
 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือแนะน าของ รองศาสตราจารย์
พชันี เชยจรรยา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการท าวจิยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินงานอีกดว้ย   

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  เนตรโพธ์ิแกว้ ท่ีกรุณาให้เกียรติ
เป็นประธานโดยมีอาจารย ์ ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้
กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  และขอขอบคุณผูบ้ริหารงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัยทุกท่านท่ีให้โอกาสได้สัมภาษณ์ และถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ในการท างานของตนเองท าให้ผูเ้ขียนไดข้อ้มูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 
 ทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอนอ้มร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ี
อยู่ในสากลโลก อนัเป็นท่ีพึ่งให้ผูเ้ขียนมีสติปัญญาในการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผูเ้ขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดาของผูเ้ขียน ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีให้
ความรู้แก่ผูเ้ขียนจนสามารถท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

แมว้า่ปัจจุบนัประเทศไทยจะมีการพฒันาเกิดข้ึนมากมายไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึนดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลยีการส่ือสาร
และการเขา้ถึงโลกของอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดนวตักรรมการส่ือสารระหวา่งกนัท่ีสามารถท าไดง่้าย
และรวดเร็วข้ึน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ และยงัส่งผลถึงการท าประกนัวินาศภยัใน
ปัจจุบันอีกด้วย แม้ว่านวตักรรมการส่ือสารจะก้าวหน้าเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การรับรู้และ
ตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ของการประกันวินาศภยัยงัเป็นเร่ืองท่ีต้องมีการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี เป็นเพราะวา่การประกนัภยันั้นเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่มีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งใน
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ มัน่คง ใหก้บัเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์นให้กบัสมาชิกของสังคม และมีบทบาทส าคญัใน
การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน สร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางการเงิน
ใหก้บับุคคล และครอบครัวผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงธุรกิจการคา้ การลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถด าเนิน
ชีวิต และด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงกั ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การประกนัภยัเป็นการบริหารความเส่ียงภยั เป็นการเฉล่ียความเสียหายหรือโอนความเส่ียง
ภยัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนไปสู่บริษทัประกนัภยั หรือ เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนบริษทัประกนัภยัจะ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทน ตามท่ีไดรั้บความคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั 
โดยผูเ้อาประกนัภยัจะต้องเสียเบ้ียประกันภยัให้แก่บริษทัประกันภยัตามท่ีได้ตกลงกันไว ้การ
ประกนัภยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัชีวิต และการประกนัวินาศภยั ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะการประกนัวนิาศภยัเท่านั้น เพราะการประกนัวินาศภยั คือ การประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครอง
ต่อทรัพยสิ์นต่อภยัท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ในอนาคต ได้แก่ ความตาย อุบติัเหตุ การ
เจบ็ป่วย การวา่งงานและชราภาพ และรวมถึงการประกนัสุขภาพดว้ย 
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 ความคุม้ครองของการประกนัวินาศภยั มีส่วนช่วยในการบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจ อาทิ การ
ประกนัอคัคีภยั ช่วยให้สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ไดรั้บการชดเชยค่าเสีย หาย
และสามารถประกอบการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการประกนัภยัอ่ืน ๆ ท่ีช่วยการส่งออก เช่น การ
ประกันภยัการขนส่งสินค้า การประกันสินเช่ือเพื่อการส่งออก การประกันภยัความรับผิดจาก
ผลิตภณัฑ์ การประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั เป็นตน้ ประกอบกบัปัจจุบนัการด าเนินชีวิตประจ าวนัมี
ความเส่ียงภยัมากมาย ทั้งท่ีเป็นภยัธรรมชาติและท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ไฟไหม ้       
น ้ าท่วม โจรกรรม หรืออาจประมาทไปท าความเสียหายให้กับชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอกและตอ้งรับผดิตามกฎหมาย เป็นตน้  

ดังเช่นเม่ือปี 2547 การเกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิ ธุรกิจประกันภัยได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผูป้ระสบภยัโดยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน เป็นจ านวนเงินกว่า 
หน่ึงหม่ืนลา้นบาท เหตุการณ์น้ีนบัเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีการประกนัภยัเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือสังคม 
ประชาชน และประเทศชาติยามเกิดมหนัตภยั  

ต่อมาในปี 2554 ได้เกิดความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะตลาดและเง่ือนไขของการแข่งขนั รวมทั้งวธีิการด าเนินธุรกิจอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เหตุการณ์การเกิด "มหาอุทกภยั" ท่ีสร้างความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนอย่าง
มากมาย ซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจประกนัวินาศภยั แต่ก็นบัเป็นโอกาสในการต่อยอดการ
เติบโตของธุรกิจประกนัวนิาศภยัต่อไปได ้เพราะท าใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ และต่ืนตวัใน
การท าประกนัภยัมากข้ึน จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) พบว่ามีผูย้ื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนทุกประเภทรวมกนัสูงถึง 4.8 แสน
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายในภาคอุตสาหกรรม จากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี ธุรกิจประกนั
วนิาศภยั ไดเ้ขา้มามีส่วนในการบรรเทาโดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

จากเหตุการณ์ภยัพิบติัหลาย ๆ คร้ัง จึงเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการประกนัวินาศภยันั้น มี
บทบาทส าคญัในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน สร้างหลกัประกนัความ
มัน่คงทางการเงินใหก้บับุคคลและครอบครัวผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจการคา้ การ
ลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงกั ส่งผลให้เศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 



 

ตำรำงที ่1.1  สัดส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) และสดัส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงต่อหวั  
                     (Insurance Density) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 และคาดการณ์ในปี 2557 
 

รำยกำร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

       กรณีต ำ่ กรณีฐำน กรณีสูง 
GDP (at current price)t/ 
(ลา้นบาท) 

9,060,466 9,041,551 10,104,821 10,540,134 11,375,349 11,897,440 12,420,937 12,539,911 12,658,886 

GDP per Capita t/ 
(at current price) (บาท) 

136,585 135,144 150,117 155,926 167,501 174,319 191,471 193,305 199,139 

มูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง2/ 
(Direct Premlum) (ลา้นบาท) 

106,239 110,173 125,075 140,219 179,480 203,021 223,577 225,718 277,860 

Insurance Penetration (%) 
(Premlum/GDP) 

1.17 1.22 1.24 1.33 1.58 1.71 
 

1.80 

Insurance Density (บาท) 1,676 1,734 1,958 2,188 2,785 3,142 3,446 3,479 3,513 

 
 

แหล่งทีม่ำ:  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, 2557. 
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จากบทบาทและความส าคญัของการประกนัวินาศภยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แต่เม่ือพิจารณา
จากสถิติการท าประกนัภยัในประเทศไทยเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรนั้นยงัถือวา่มีสัดส่วนท่ีนอ้ย
มาก และจากการประเมินทางสถิติพบวา่ ปัจจุบนัคนไทยยงัคงใชป้ระโยชน์จากการประกนัวินาศภยั
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ โดยจากการวดัขนาดความส าคญัของธุรกิจประกนัภยั (ตารางท่ี 
1.1) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Insurance Penetration) ในปี 2556 พบว่าสัดส่วนเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย มีอตัราเพียงร้อยละ 1.71 และสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัรับ
โดยตรงต่อหัว (Insurance Density) อยู่ท่ี 3,142 บาท ดงันั้น การเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคญั ความจ าเป็น และคุณประโยชน์ของการประกนัวินาศภยั และ
สร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยัจึงเป็นส่ิงส าคญั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553-2557) ท่ีมีมาตรการส าคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่และ
การเขา้ถึงระบบประกนัภยั โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ประกนัภยัให้กบั
ประชาชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1  การขยายตวัของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง ตั้งแต่ ปี 2545-2556 เทียบกบัผลิตภณัฑม์วล 
                     รวมในประเทศและคาดการณ์ปี 2557 
แหล่งทีม่ำ:  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, 2557. 
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จากภาพท่ี 1.1 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปัจจุบนัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง วดัไดจ้ากอตัรา
การเจริญเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีสูงข้ึนเป็นล าดบั (ภาคผนวก ข) ภาพรวมธุรกิจประกนัวินาศ
ภยัไทย ในช่วง 12 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2556 มูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับตรงของธุรกิจประกนั
วินาศภยัมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียแบบสะสมต่อปี (Compound  Annual Gross Rate) อยูท่ี่ร้อยละ 
10.3 โดยมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับตรงในปี พ.ศ. 2545 อยูท่ี่ 62,627 ลา้นบาท และเติบโตเป็น 203,021 
ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงในช่วง 12 ปีน้ี อตัราการขยายตวัของมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับตรงของ
ธุรกิจประกนัวินาศภยัต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยหดตวั มีการ
ขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศแบบติดลบท่ีร้อยละ 2.3 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากวิกฤต
การเงินโลก และในทางตรงขา้ม อตัราการขยายตวัของมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับตรงสูงท่ีสุด ในปี 
พ.ศ. 2555 ท่ีร้อยละ 28 เน่ืองจากเศรษฐกิจการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 6.5  
 
ตำรำงที ่1.2  เปรียบเทียบมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง และจ านวนกรมธรรม ์จ าแนกตามช่องทาง     
                    การจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยั ปี 2555 และปี 2556 
 

ช่องทางการจ าหน่าย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง (พนับาท) จ านวนกรมธรรม (ราย) 
ผลิตภณัฑ ์

ประกนัวินาศภยั 
2555 2556 การขยายตวั 

% 
2555 2556 การขยายตวั 

% 
ตวัแทน (Agent) 25,782,638 28,915,387 12.15% 9,377,137 10,706,285 14.17% 
นายหนา้ (Broker) 100,534,053 113,945,302 13.34% 23,689,648 36,620,753 54.59% 
ธนาคาร (Bancassurance) 25,423,628 28,377,822 11.62% 7,296,214 7,518,812 3.06% 
ไปรษณีย ์(Direct Mail) 24,072 10,665 -55.70% 3,149 2,138 -32.11% 
ทางโทรศพัท ์(Tele Marketing) 8,441,542 8,937,968 5.88% 5,062,010 7,691,044 51.94% 
ลูกคา้ติดต่อโดยตรงกบับริษทั 8,119,975 8,939,645 10.09% 1,656,101 1,605,691 -3.04% 
(Walk-in)       
ผา่นองคก์ร (Worksite) 11,442,580 11,955,401 4.48% 2,770,869 2,807,761 1.33% 
ขายผา่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 190,010 642,769 238.28% 1,023,345 1,743,763 70.40% 
ช่องทางอ่ืน (Others) 1,759,257 1,945,813 10.60% 281,836 557,378 97.77% 

 
แหล่งทีม่ำ:  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, 2557. 

 
ช่องทางการจ าหน่ายหลกัของผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยัในปี 2556 คือ ช่องทางนายหน้า 

โดยมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัวนิาศภยัผา่นช่องทางน้ีจ านวนทั้งส้ิน 36,620,753 กรมธรรม ์คิด
เป็นเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจ านวนทั้งส้ิน 113,945 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2555 ในอตัราร้อยละ 
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13 รองลงมาไดแ้ก่ ช่องทางตวัแทน มีจ านวน 10,706,285 กรมธรรม ์โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง
ทั้งส้ิน 28,915 ล้านบาท ขยายตวัจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 12 ตามมาด้วยการจ าหน่ายผ่าน
ธนาคาร มีจ านวน 7,518,812 กรมธรรม์ โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทั้งส้ิน 28,378 ล้านบาท 
ขยายตวัจากปีก่อนร้อยละ 12 ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยัผา่นทางไปรษณียใ์นปี 
2556 นั้น มีการขยายตวัติดลบทั้งในส่วนของจ านวนกรมธรรม์และเบ้ียประกันภยัรับโดยตรง 
ในขณะท่ีการจ าหน่ายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต มีจ  านวนกรมธรรม์ทั้งส้ิน 1,743,763 กรมธรรม ์
อตัราการขยายตวัเพิ่มจากปี 2555 สูงถึงร้อยละ 70 และมีเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงทั้งส้ิน 643      
ลา้นบาท และมีอตัราขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ถึงร้อยละ 238  

การท าธุรกิจประกนัวินาศภยัในปัจจุบนัถือวา่ช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลายนบัวา่เป็น
ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก จากตารางท่ี 1.2 
จะเห็นไดว้า่ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีจุดเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัถา้พิจารณาจากมูลค่าเบ้ียประกนัภยัรับ
โดยตรงและจ านวนกรมธรรม ์จ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยัแลว้ 
ประชาชนเลือกท าประกนัวินาศภยัจากช่องทางขายผา่นอินเทอร์เน็ตมีอตัราการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน 
ทั้งจากเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง และจากจ านวนกรมธรรมท่ี์เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน สะทอ้น
ให้เห็นถึงบริบทของการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชดัคือ ช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองการประกันวินาศภยัใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม และมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกันวินาศภยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด คือ ช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์นั่นเอง จากเดิมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่จะมาจาก ตวัแทน นายหน้าเป็นหลัก
ส่งผลให้มีการท าประกนัวินาศภยัผา่นช่องทางดงักล่าวเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบนัเม่ือการส่ือสาร
ในรูปแบบของอินเตอร์เน็ตเขา้มาสู่ธุรกิจประกนัวินาศภยัก็ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นการเติบโต ช่องทางการจ าหน่าย ช่องทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์
และภาพลกัษณ์องคก์ร ลว้นมีผลต่อเน่ืองมาจากการส่ือสารท่ีพฒันามากข้ึนนัน่เอง  

อีกทั้งปัจจุบนัผูค้นเร่ิมหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์แทนส่ือแบบเดิมกันมากข้ึนในการ
ส่ือสารขอ้มูลถึงกนั สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมข้ึนเร่ือย ๆ มาจากการ
ใชง้านท่ีง่าย เขา้ถึงกลุ่มคนไดร้วดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสามารถแบ่งปัน ส่งต่อกนั
ได้ง่าย และมีลักษณะหลากหลายรวมทั้งการพฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการส่ือสารและ
อินเทอร์เน็ต ท าให้มีแนวโน้มว่าส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นส่ือหลกัของผูค้นในโลกอนาคตอย่าง
แท้จริง ดงันั้น แนวโน้มหรือทิศทางของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์โดยการใช้ส่ือออน์ไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ จะมีเพิ่มมากข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการรับรู้ข่าวสารซ่ึงภาคธุรกิจ
ประกนัวินาศภยัจึงตอ้งมีการปรับตวัพฒันากลยุทธ์การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีทนัสมยัโดยใชส่ื้อ
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ออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้สามารถเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
และสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัท่ีมีประสิทธิผลคุม้ค่ามากท่ีสุด นอกเหนือจาก
การใชส่ื้อกระแสหลกัแบบเดิมในการประชาสัมพนัธ์เร่ืองของการประกนัวนิาศภยัเพียงอยา่งเดียว  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่1.2  สภาพแวดลอ้มและพฤติกรรมผูเ้อาประกนัภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
แหล่งทีม่ำ:  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, 2557. 

 
จากภาพท่ี 1.2 การด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีแวดลอ้มดว้ยการแข่งขนัระหวา่งบริษทั

ประกนัภยัดว้ยกนั บริบทของผูก้  ากบัดูแลท่ีให้ความส าคญัดา้นก ากบัความมัน่คงทางการเงิน และ
การเปล่ียนแปลงเร่ืองการเปิดเสรีอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยั ประกอบกบัพฤติกรรมของลูกคา้ผูเ้อา
ประกนัภยัท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ เช่น ลูกคา้มีความชอบท่ีจะหาขอ้มูลและจดัการทุกอย่างดว้ย
ตนเองผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตและกล้าแสดงออกถึงความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ์และการ
บริการอยา่งชดัเจนทางเครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นโจทยส์ าคญัของผูรั้บประกนัภยั ดงันั้น 
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การวางกลยทุธ์ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบเดิมไม่วา่จะเป็นการเลือกส่ือหรือการใชส้าร
แบบเดิม ๆ อาจจะไม่มีประสิทธิผลเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัผลส ารวจ 
Insurance 2020: The Digital Prize - Taking Customer Connection to a New Level ของบริษทั 
PwC Consulting (ประเทศไทย) (2557) ซ่ึงท าการส ารวจลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัภยัทัว่ไปเกือบ 10,000 
รายในหลากหลายประเทศและภูมิภาคทัว่โลกรวม 16 แห่งพบวา่ แนวโนม้ในอนาคตส่ือดิจิตอลจะ
เขา้มามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัของผูบ้ริโภคมากข้ึน หลงัพบผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ติดตามบริการหลงัการขายของบริษทัประกันภยัผ่านทางส่ือดิจิตอล โดยผลส ารวจระบุว่า ผูซ้ื้อ
ประกนักวา่ 71% ทัว่โลกใชแ้พลตฟอร์มดิจิตอล (เวบ็ไซต์เปรียบเทียบราคาประกนัภยัและสังคม
ออนไลน์) คน้หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือประกนัภยัและบริการ และเกือบ 70% ช่ืนชอบการดาวน์
โหลดและใชง้านแอพพลิเคชัน่จากบริษทัผูรั้บประกนัภยั แนะธุรกิจประกนัภยัพฒันาการผลิตภณัฑ ์
บริการและช่องทางการขายแบบดิจิตอล เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการและตอบโจทยลู์กคา้ตามไลฟ์สไตลข์องแต่ละคน   

จากการพฒันาดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การใช้ส่ือและช่องทางในการท าประกนัวินาศภยั ถือเป็นจุดเปล่ียนของธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงแนวโนม้และทิศทางของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้และตดัสินใจ
ท าประกันวินาศภยั เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของคนในสังคมและเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อพฒันากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการประกนัวินาศภยัเป็นหลกัประกนั
ในการสร้างความมัน่คงใหก้บัตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1)   เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3)   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการรับรู้เร่ืองการ
ประกนัวนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4)   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5)   ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวินาศภยัในการสร้างการ
รับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

 

1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 
1)   รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 
2)   รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัท่ีแตกต่างกนั 
3)   การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 
4)   รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภยั 
5)   รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

 

1.4  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที ่1.3  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

การรับรู้ข่าวสาร 
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ 

 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

 

การตดัสินใจและ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท า

ประกนัวนิาศภยัของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

 
1.5.1 ด้ำนประชำกร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

1.5.1.1 ผูท่ี้ท  าประกนัวินาศภยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน 4,311,341 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2556) 

1.5.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  
1)  ผูท้  าประกนัวินาศภยัท่ีมาติดต่อบริษทัประกนัภยัท่ีมีเบ้ียประกนัภยัรับ
 สูงสุด 10 บริษทั  
2)  ผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารองคก์รของบริษทัประกนัวินาศภยัจ านวน 7 คน 
 

 1.5.2  ด้ำนเนือ้หำ ผูว้จิยัเนน้การศึกษา 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 
1.5.2.1 ประเภทของส่ือและสารท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ดา้นการ

ประกนัวนิาศภยั ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ และส่ืออินเทอร์เน็ต 
1.5.2.2  ศึกษาระดบัของการรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรม รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจและรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั  
1.5.2.3  ศึกษากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวนิาศภยัในการสร้างการ

รับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการส่ือสารประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตดัสินใจท าประกัน

วนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
1) เพื่อใหผู้บ้ริหารบริษทัประกนัภยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

วจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร 
2)   เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และ

เป็นแนวทางการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยักบัองคก์รต่อไป
ในอนาคต 
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3)   เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นหลกัประกนั
ในการสร้างความมัน่คงใหก้บัประชาชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

4)   เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและพฒันากรอบแนวคิด
เก่ียวกบันวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจประกนัวนิาศภยัต่อไป 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

กลยุทธ์กำรประชำสัมพนัธ์ หมายถึง การเลือกใชส่ื้อและเน้ือหาสาระเพื่อสร้างการรับรู้และ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

กำรตัดสินใจ หมายถึง ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยั 

กำรประกนัวนิำศภัย หมายถึง การประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นต่อภยัท่ีท าให้
เกิดความเสียหายต่อรายได้ในอนาคต ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การ
ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตล็ด 

กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ดา้นการประกนัวินาศภยัให้กบั
ประชาชนผา่นส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ และส่ืออินเทอร์เน็ต เพื่อ
สร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

กำรรับรู้ หมายถึง ระดบัความถ่ีท่ีไดรั้บข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ และเน้ือหาท่ีไดรั้บ
เก่ียวกบัการประกนัวนิาศภยั  

กำรส่ือสำร หมายถึง การถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ ผูส่้งสาร (Source) 
ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูรั้บสาร (Receiver) โดยใชข้อ้มูลข่าวสาร (Message) และ ช่องทาง 
(Channel) ท่ีใชใ้นการส่งสาร  

นวัตกรรมประชำสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบใหม่ของการใชส่ื้อและสารในการประชาสัมพนัธ์
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต หมายถึง กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการท า
ประกนัวนิาศภยั 

 



 

 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษานวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายใตก้รอบของการวจิยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางส าหรับการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดนวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.3   แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

2.4    แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวติ  
2.5   ความรู้เก่ียวกบัการประกนัวนิาศภยั 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดินวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ 
  
  2.1.1  ความหมายของประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์เป็นการส่ือสารท่ีโน้มนา้วใจ โดยมีการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อกลุ่มประชาชนท่ีส าคญั สมาคมการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (The International Public 
Relations Association-IPR) ซ่ึงเป็นสมาคมของนกัประชาสัมพนัธ์นานาชาติ ไดใ้ห้แนวคิดของการ
ประชาสัมพนัธ์วา่ การประชาสัมพนัธ์ คือ ภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดีมี
การกระท าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อสร้างสรรค์และธ ารงรักษาความเขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่ม
ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง โดยองค์กรจะต้องให้วิธีการวดัประเมินถึงประชามติ แล้วน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาก าหนดเป็นแผนงานและนโยบายขององค์กร เพื่อสอดคล้องกบัความ
คิดเห็นและความตอ้งการของประชาชน พร้อมทั้งใชว้ธีิเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้ง 2 ฝ่าย (พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร, 2541, น. 
16-17) 
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2.1.2  จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
  จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ สรุปได ้4 ประการ ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์
เป็นการเพิ่มคุณค่า (Add Value) ให้กบัสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ (Image Building) การให้ความรู้ 
(Education) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน และการสร้างความน่าเช่ือถือ (Credibility Building) 
(เสรี  วงษม์ณฑา, 2542, น. 21-22) 
  จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์ มี 3 ประการ คือ การบอกกล่าวเพื่อให้ประชาชน
รับทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค์การด าเนินงาน การป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด และการ
ส ารวจประชามติมีต่อองค์กรสถาบนัของเรา ซ่ึงทราบได้จากการส ารวจวิจยัประชามติ จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นคู่กบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์โดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแลว้ หน่วยงาน
นั้นอาจจะตอ้งประสบความลม้เหลวและส้ินเปลืองงบประมาณรวมถึงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
(วรัิช  ลภิรัตนกุล, 2538, น. 145-148) 
  จากความหมายขา้งตน้ การประชาสัมพนัธ์จึงมิใช่กิจกรรมใดกิจกรรมเดียวเท่านั้น แต่การ
ประชาสัมพนัธ์ยงัมีความหมายรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างในกระบวนการส่ือสาร เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสาร เกิดความเขา้ใจ เสริมสร้างทศันคติ ความน่าเช่ือถือ 
 
  2.1.3  แนวคิดส่ือประชาสัมพันธ์ 
  แนวคิดส่ือประชาสัมพนัธ์ในแต่ละประเภทมีทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย ดงัตารางเปรียบเทียบการเสนอ
ความเห็นส่ือต่าง ๆ ท่ีน ามาใชเ้พื่องานประชาสัมพนัธ์ ดงัน้ี (วรัิช  ลภิรัตนกุล, 2538, น. 144-145) 
 
ตารางที ่2.1  ตารางเปรียบเทียบการเสนอความเห็นของส่ือ 
 

ส่ือ ข้อดี ข้อเสีย 
ค าพดู ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ย ประทบัใจ ขาดความคงทนถาวร ไม่เขา้ใจ 
 โตต้อบได ้ปรับเน้ือหาได ้ ผลส าเร็จต ่า 
วทิยกุระจายเสียง แพร่หลายรวดเร็ว เร้าอารมณ์ เสนอรายละเอียดไดน้อ้ย ตอ้ง 
 น่าเช่ือถือ เขา้ถึงทุกแห่ง เสนอ เลือกเวลาท่ีเหมาะสม ไม่คงทน 
 เหตุการณ์ทนัใจใกลชิ้ดคนฟัง ราคาถูก ทบทวนไม่ได ้ไม่เห็นภาพพจน์ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ)   
   

ส่ือ ข้อดี ข้อเสีย 
วทิยโุทรทศัน์ รวมส่ือเร้าใจ ประทบัใจรวดเร็ว ราคาแพง ไม่คงทน คล่ืนส่งรัศมีมี 
 คนไม่รู้หนงัสือเขา้ใจไดง่้าย เฉพาะท่ี ตอ้งมีสมาธิและ 
  ออกอากาศเป็นเวลา 
ภาพยนตร์ สี แสง เสียง อธิบายไดดี้ เร้าใจ มี ราคาแพง ตอ้งมีคุณภาพ 
 ระเบียบและสร้างเหตุการณ์ไดแ้ทน  
 สายตา น าอดีตมาเสนอได ้ขยายภาพ  
 โตข้ึนได ้น่าเช่ือถือ และแทรกความคิด  
หนงัสือพิมพ ์ คงทน อ่านยอ้นหลงัได ้ราคาถูก เขา้ถึง เขา้ไม่ถึงถ่ินทุรกนัดาร อายสุั้น 
 ทุกกลุ่มเป้าหมาย สม ่าเสมอในการเสนอ อ่านแลว้ตอ้งทิ้ง อ่านเฉพาะเร่ือง 
 ข่าว มีภาพประกอบ ท่ีสนใจ 
วารสาร เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูด มีเน้ือท่ีมาก ยกเลิกไดง่้าย ขาดงบประมาณ 
 สูญเปล่านอ้ย จะเปล่ียนแปลงยดืหยุน่ คุณภาพไม่ได ้ขาดประโยชน์ 
 ไดง่้าย ค่าส่งต ่า  
นิตยสาร รูปเล่มสวยงาม เน้ือหาลึกซ้ึง เขา้ถึง ตน้ทุนสูง ไม่ทนัเหตุการณ์และ 
 เป้าหมาย ทบทวนเปล่ียนทศันะได ้ จ านวนไม่มาก 
โปสเตอร์ สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ ตน้ทุนสูง 

 
แหล่งทีม่า:  วรัิช  ลภิรัตนกุล, 2538, น. 144-145.   
 
  จากแนวคิดเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์เห็นไดว้า่ ส่ือแต่ละชนิดมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดงันั้น การ
ท่ีจะเลือกใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจเลือกท าประกนัวินาศภยั บริษทั
ประกนัภยัจึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย ประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้เหมาะสมกบัขอ้มูล
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเผยแพร่ใหเ้ขา้ถึงผูรั้บสาร ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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  2.1.4  ความรู้เกีย่วกบัส่ือในการประชาสัมพนัธ์ 
1) ความหมายและค าจ ากดัความของส่ือในการประชาสัมพนัธ์ 

   วจิิตร  อาวะกุล (2534) กล่าววา่ ส่ือเป็นตวักลาง (Medium) หรือพาหนะ (Vehicle) 
ท่ีน าข่าวสารจากผูส่้งสารไปสู่ประสาทสัมผสัของผูรั้บสาร การไดเ้ห็น การไดย้ินและการสัมผสั ได้
ล้ิมรสหรือไดก้ล่ิน โดยทัว่ไปแลว้ส่ือระดบัน้ีพื้นฐานจะไดแ้ก่ การใชเ้สียง คือ การพูด การใชอ้กัษร
หรือการเขียน การใช้สัญลกัษณ์ คือ การวาดภาพ ส าหรับส่ือท่ีมีความซบัซ้อนยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ ส่ือท่ีใช้
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงได้แก่ ส่ือมวลชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุและโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ และหนงัสือพิมพ ์ตวัแปรท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการเลือกส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ซ่ึงมี
ทั้งหมด 5 ตวัแปร คือ งบประมาณ ประเภทของข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย ความพร้อมของบุคลากร 
วสัดุอุปกรณ์และเวลา 
   2) ประเภทของส่ือในการประชาสัมพนัธ์ 
   วิจิตร  อาวะกุล (2534) ได้ให้ความหมายประเภทของส่ือประชาสัมพนัธ์แต่ละ
ประเภท ดงัน้ี 

(1)  ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) 
(1.1) หนงัสือพิมพ์ (Newspaper) หนงัสือพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน

การเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ เพราะหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือมวลชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชน
จ านวนมาก และมีระยะเวลาก าหนดออกท่ีแน่นอนเป็นประจ าสม ่าเสมอ หนงัสือพิมพผ์ิดกบัส่ือชนิด
อ่ืน ๆ ตรงท่ีว่าหนงัสือพิมพน์ั้นอาจจะเป็นเคร่ืองเร่งเร้าก่อให้เกิดประชามติข้ึนในหมู่ประชาชนได ้
และขณะเดียวกนัก็จะส่อประชามติของประชาชนสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นอีกดว้ย เราจึงสามารถกล่าว
ไดอ้ยา่งเต็มปากว่า หนงัสือพิมพเ์ป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่งในวงการประชาสัมพนัธ์ หนงัสือพิมพ์
สามารถเสนอข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ หลานด้านปะปนผสมผสานกันไปในฉบบัเดียวกัน มีทั้ ง
ข่าวสาร เร่ืองราวท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนทัว่ไปสนใจ เช่น ข่าวการเมือง อาชญากรรม 
เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง เป็นต้น หนังสือพิมพ์เป็นส่ือในการติดต่อ 2 ทาง (Two-way 
Communication) เพราะเป็นส่ือในการถ่ายทอดความคิดเห็นนโยบายการด าเนินงานของกิจการ แลว้
ยงัเป็นส่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรดว้ย เช่น การวิจารณ์การปฏิบติังาน
หรือนโยบายของรัฐบาล เพื่อองค์กรณ์ท่ีถูกวิจารณ์จะไดป้รับปรุงนโยบายให้ดีข้ึน หรือรัฐบาลใช้
หนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือช้ีแจงให้ประชาชนเขา้ใจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย นอกจากน้ี หนงัสือพิมพย์งัเป็นส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทย ใชเ้ป็น
ส่ือแถลงนโยบายข้อคิดเห็นทางการเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ใช้ในการเผยแพร่
วฒันธรรมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของประเทศต่าง ๆ หรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ 
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ข้อดีของหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีเสนอข่าวท่ีน่าสนใจ
สม ่าเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นส่ือท่ีมวลชนยอมรับข่าวการเผยแพร่ มีความคงทนถาวรกวา่ส่ือมวลชน
ประเภทอ่ืน เพราะเม่ือผูอ่้านไม่เข้าใจตอนใดก็ยอ้นกลับมาอ่านทบทวนใหม่ได้ เสนอเร่ืองราว
ข่าวสารหลายประเภท มีทั้งเร่ืองราวข่าวสารท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่มและประชาชนทัว่ไปสนใจจึง
สามารถเขา้ถึงประชาชนไดห้ลายกลุ่มหลายอาชีพ เสนอข่าวหรือเร่ืองราวต่าง ๆ คร้ังละมาก ๆ ได ้
รวมทั้งเสนอข่าวประจ าทุกวนัเป็นประจ า ท าใหป้ระชาชนสามารถติดตามข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ ได้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีภาพถ่ายประกอบเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและเขา้ใจข่าวสารได้ดี
ยิง่ข้ึน ราคาถูกหาซ้ือไดง่้าย 

ขอ้จ ากดัของหนงัสือพิมพ ์ไม่สามารถเขา้ถึงผูอ่้านท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก 
หรือผูสู้งอายุท่ีสายตาไม่ดี หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีส่ิงใดสะดุดตาผูอ่้าน
นอกจากพาดหวัข่าวซ่ึงควรเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่าย และสัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองของข่าว 
มีอายสุั้น ผูอ่้านอ่านเพียงคร้ังเดียวแลว้จะทิ้งไป ประชาชนไม่นิยมเก็บหนงัสือพิมพไ์วเ้ป็นเวลานาน 
มีช่วงอายท่ีุสั้น เม่ือคนอ่านเพียงคร้ังเดียวแลว้ก็จะผา่นไปเพราะข่าวต่าง ๆ มีผา่นเขา้มาทุกวนั ผูอ่้าน
หนงัสือพิมพจ์ะอ่านเพียงบางเร่ืองหรือบางคอลมัน์ท่ีเขาเก่ียวขอ้งหรือสนใจเท่านั้น ไม่มีสีสันหรือ
ภาพสีท่ีสวยงามสะดุดตาชวนอ่าน 

ดงันั้น นกัประชาสัมพนัธ์ควรรู้จกัผกูพนักบัหนงัสือพิมพ ์และถือว่าการ
หนงัสือพิมพส์ัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของงานประชาสัมพนัธ์ซ่ึงมีขอ้แนะน าในการฏิบติั ดงัน้ี ศึกษา
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัวงการหนังสือพิมพ์ เช่น นโยบาย จุดมุ่งหมาย ความตอ้งการของ
หนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบัซ่ึงแตกต่างกนัไป และตอ้งศึกษาบุคคลในวงการหนงัสือพิมพเ์พื่อท าความรู้
จกั สร้างความสนิทนสนมคุน้เคย ให้ข่าวหนังสือพิมพ์ เช่น ข่าวเก่ียวกบันโยบาย ความมุ่งหมาย 
โครงการ ผลงานและเหตุการณ์ เพื่อให้หนังสือพิมพ์น าไปลงเผยแพร่ ท าให้ประชาชนผูอ่้านเกิด
ความสนใจ ความรู้ ความเขา้ใจและนิยมเล่ือมใสในสถาบนั อ านวยความสะดวกแก่นักข่าวหรือ
นกัเขียนท่ีมาติดต่อ ผูกสัมพนัธ์และสังสรรค์กบับรรดานกัข่าวและนกัเขียนให้ใกลชิ้ดสนิทสนม 
คอยตดัข่าว บทวิจารณ์และสารคดีท่ีหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ลง เพื่อติดตามวดัผลงาน แพร่ข่าวให้
หนงัสือพิมพ ์ตรวจกระแสข่าว ตรวจข่าวและความคิดเห็นท่ีเป็นความเขา้ใจผดิ 

(1.2)  วารสาร (Journal) จดัท าเพื่อผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือ
ภายนอกองคก์รก็ได ้จดัท าเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกท่ีแน่นอนและมีความต่อเน่ือง 

ข้อดีของวารสาร รูปเล่มแข็งแรงและสวยงาม สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายไดต้ามความประสงคเ์จาะจงหรือตอ้งการ มีผลทางดา้นช่วยย  ้าเตือนความทรงจ า
และประทบัใจ เพราะออกติดต่อกนัเป็นประจ าและต่อเน่ือง โดยสม ่าเสมอ มีเน้ือท่ีเพียงพอท่ีจะ
ส่ือสารหรือช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นสูงเพราะอาจเปล่ียนแปลง
เน้ือหา รูปเล่มใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและงบประมาณขององคก์รหรือสถาบนัไดง่้าย 
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ขอ้จ ากดัของวารสาร คุณภาพของวารสารมกัไม่ค่อยดีและขาดคุณภาพ
เพราะจดัท ากนัเองในองคก์รเป็นส่วนใหญ่ งบประมาณเป็นอุปสรรคส าคญัในการจดัท า ยุบเลิกได้
ง่าย หากผูบ้ริหารไม่เห็นดว้ยหรือเม่ือไม่ไดรั้บงบประมาณผูจ้ดัท าไม่มีเวลาเพียงพอเพราะตอ้งมีงาน
ภาระอ่ืน ๆ ภายในองค์กรอีกมากมายหากวารสารท่ีออกมานั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีไม่แน่ชดัหรือขาด
ความรู้ท่ีน่าสนใจและสาระประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแล้ววารสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชน 

(1.3) นิตยสาร (Magazines)  นิตยสารป็นเคร่ืองมือหรือส่ือในการ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทส่ิงพิมพ์ท่ีส าคญัอย่างหน่ึง นิตยสารมีรูปเล่มท่ีกระทดัรัด สวยงาม และมี
ระบบการพิมพท่ี์ประณีตมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อดีของนิตยสาร การจดัท านิตยสารมกัท าในรูปแบบของธุรกิจ โดย
ทีมงานขององค์กร มีการวางแผนงานจดัท าอย่างเป็นระบบ ท าให้มีรูปเล่มท่ีสวยงามแปลกใหม่ 
สามารถน าเสนอรายละเอียดเร่ืองราวไดม้ากและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะไดจ้  านวนการผลิตไม่
มากมีการบอกเง่ือนไขการรับเป็นสมาชิก ท าให้ไม่สูญเปล่า ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกวา่
หนงัสือพิมพ ์

ขอ้จ ากดัของนิตยสาร ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนงัสือพิมพ ์
การจดัจ าหน่ายและเผยแพร่อยูใ่นวงจ ากดัเฉพาะกลุ่ม ขาดความรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์เพราะอาจ
ออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์ มีราคแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่สามารถซ้ือหรือจบัจ่ายได ้มี
จ  านวนจ าหน่ายและเผยแพร่ค่อนขา้งนอ้ย 

(1.4)   หนังสือรายงานประจ าปี มกัจดัท าเป็นรูปเล่มและมีขนาดต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม มีเร่ืองราวส าคญัและน่าสนใจขององคก์ร เรียกวา่ Annual Report 

(1.5)   หนังสือรายงานประจ างวด (Emporium Report) ท าเป็นรูปเล่ม
คลา้ยกบัหนงัสือรายงานประจ าปี โดยออกเป็นงวด ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนต่อคร้ัง เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานขององคก์รประจ างวด หรือรายงานผลโครงการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 

(1.6)   จดหมาย (News Letter) มีลกัษณะเป็นแผ่นปลิวชนิดหน่ึงเพื่อส่ง
ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย หรือคาดคะเนวา่จะเป็นลูกคา้ไดใ้นอนาคต มีหวัจดหมายท่ีสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนหรือองคก์ร 

(1.7)   ป้ายประกาศและโปสเตอร์ เป็นส่ือท่ีใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนท่ีมีความเด่นสะดุดตา จดัท าดว้ยสีสันสวยงาม มีภาพและตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่ายแมอ้ยูไ่กล 

(1.8)   แผ่นพบั (Folder) เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข่าว
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการขององคก์ร 
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(1.9)   เอกสารแจก มกัท าเป็นเอกสารท่ีรวมเป็นเล่มเพื่อเผยแพร่หรือแจก
ใหอ่้าน 

(1.10)   จุลสาร (Booklet and Bulletin) เป็นเอกสารเชิงความรู้ทางวิชาการ 
มีลกัษณะคลา้ยแผน่พบัแต่เยบ็เป็นเล่ม 

(1.11)   ใบปลิว (Leaflet) มีลกัษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียว บรรจุข่าวสาร 
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจะประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบอยา่งทัว่ถึงในกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 

(2) ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือบุคคลเป็นวิธีการส่ือสารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใช้
กนัตั้งแต่เร่ิมมีมนุษยข้ึ์นในโลก เป็นส่ือท่ีใชก้นัมากในกลุ่มประชาชนทัว่ไป เคร่ืองมือของส่ือบุคคล
มีทั้งท่ีเป็นค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทางอากปักิริยา วิธีการส่ือสารดว้ยบุคคลจะเป็นการใช้
ค  าพูดเป็นหลกัดว้ยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม ค าพูด (Spoken Word) เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทุกคนคุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้ และทุกคนตอ้งใชค้  าพูดในชีวิตประจ าวนั ในงานอาชีพ 
ในชีวติส่วนตวั ส่ือค าพดูจึงเป็นส่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหน่ึง นอกจากน้ี หากค าพูดนั้นพูดโดยบุคคลท่ี
มีช่ือเสียง ท่ีสังคมยกยอ่งนบัถือ ก็จะยิง่เพิ่มน ้าหนกัในค าพดูนั้นมากข้ึนเป็นเงาตามตวั การพูดจึงเป็น
เคร่ืองมือในการถ่ายทอดชกัน าความรู้สึกนึกคิดของมนุษยอ์อกมาให้ผูอ่ื้นไดท้ราบและเขา้ใจ ค าพูด
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท าให้มนุษยเ์กิดความร่วมมือร่วมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส่ือบุคคล
หรือการส่ือสารดว้ยค าพดูนั้นมี 2 แบบ คือ 

(2.1) แบบท่ีเป็นทางการ (Formal Oral Communication) เช่น การอภิปราย 
การบรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การใหส้ัมภาษณ์ การสัมมนา 

(2.2) แบบท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Oral Communication) คือ การพูดจา
สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดท่ีเป็นทางการนั้นผูพู้ดจะตอ้งพูดให้ผูฟั้งสนใจ เขา้ใจ ประทบัใจ 
เกิดศรัทธา แลว้อาจจะมีวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ในทางการพดูดว้ย เช่น เพื่อให้ข่าวสารความรู้ เพื่อชกัจูง
ใจ เพื่อกระตุน้เร้าอารมณ์ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบติัการหรือท าให้รู้สึกซาบซ้ึง ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้่า
จุดมุ่งหมาย คือ จุดมุ่งหมายท่ีเปิดเผยหรือจุดมุ่งหมายท่ีปกปิด 

ลกัษณะของส่ือบุคคล ประเภทของค าพูดท่ีใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์
พบปะพูดจาธรรมดา การจดัตั้งหน่วยติดต่อ สอบถาม การพูดติดต่อทางโทรศพัท์ แสดงปาฐกถา 
การพูดสนทนา เป็นการส่ือสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนาซ่ึงเป็นการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัทัว่ไป การอภิปราย เป็นการส่ือความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ซ่ึงเป็นการให้
ความรู้ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีแนวโนม้ไปในทางเดียวกนั การบรรยายเป็นการส่ือความ
เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจต่อเน่ืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยผูฟั้งเป็นผูรั้บสารและผูบ้รรยายเป็นผูใ้ห ้
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การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธี
ทางการประชุม เช่น การยกมือก่อนพดูแสดงความคิดเห็น มีการจดบนัทึกรายงานการประชุม และมี
ประธานการประชุม การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคคลเพื่อให้มีความรู้เพิ่มข้ึน 
และมีความสามารถข้ึนในเร่ืองท่ีไดรั้บการฝึกและอบรมมา การสัมมนา เป็นกระบวนการส่ือสาร
สองทางทั้งใหแ้ละรับความรู้ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา การพูดในท่ีชุมชน 
เป็นการพดูในท่ีสาธารณะรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจ ความรู้ ยก
ยอ่งและยนิดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเร่ืองราวต่าง ๆ  

ขอ้ดีของส่ือบุคคล เป็นส่ือท่ีทุกคนมีอยู่แลว้ ไม่ตอ้งส้ินเปลืองในการซ้ือ
ส่ือแบบส่ืออ่ืน ๆ ท าให้ผูพู้ดและผูฟั้งเห็นหนา้ตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น ้ าเสียงประกอบการพูด ซ่ึงมี
อิทธิพลในการชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งผูพู้ดและผูฟั้ง
สามารถโตต้อบกนัไดท้นัที ผูพู้ดสามารถปรับเน้ือหาให้เหมาะกบัผูฟั้งไดท้นัท่วงที เหมาะกบัการ
เผยแพร่เร่ืองราวท่ีไม่สลบัซบัซอ้นหรือติต่อสัมพนัธ์กนัเป็นการส่วนตวั 
ขอ้จ ากดัของส่ือบุคคล ไม่มีความคงทนถาวรพดูแลว้ก็ผา่นเลยไป ไม่สามารถครอบคลุมผูฟั้งจ านวน
มาก ๆ ได ้หากผูพู้ดขาดความสามารถในการพูดจูงใจก็จะท าให้การพูดลม้เหลวได ้เน้ือหาสาระท่ี
น ามาพูดหากสลบัซบัซ้อนเกินไปท าให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจ ตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบการพูด เช่น ภาพถ่าย 
ภาพสไลด ์ภาพยนตร์ เป็นส่ือท่ีไม่มีหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน 

(3) ส่ือโสตทศัน์ (Audio Visual Media) เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีการใช้ทั้ง
ภาพและเสียง มีลกัษณะ คือ ภาพยนตร์ (Films) หรือวิดีโอ (Video) ภาพยนตร์มีทั้งภาพและเสียง
ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ภาพน่ิง ภาพเล่ือนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง ทั้งน้ี เป็นเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะให้นัก
ประชาสัมพนัธ์เลือกใช้ให้เหมาะกบังานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีใช้ประสาทสัมผสัทางตา 
นบัว่าเป็นส่ือท่ีให้ความประทบัใจและท าให้ผูอ่ื้นจดจ าเร่ืองราว เน้ือหาไดน้านเพราะผูช้มจะได้ดู
และไดฟั้งค าบรรยายไปพร้อม ๆ กนั 

ขอ้ดีของภาพยนตร์ มีทั้งแสง สี เสียง และภาพเคล่ือนไหวประกอบดนตรี ท า
ให้ประทับใจและจดจ า สามารถเร่งเร้าความสนใจของผูช้มได้ตลอดเวลาท่ีภาพยนตร์ฉายอยู ่
สามารถสอดแทรกความคิดเห็นและเป็นส่ือในการเปล่ียนแปลงทศันคติพฤติกรรมไดง่้าย สามารถ
เสนอภาพในอดีตท่ีเราไม่สามารถยอ้นกลบัไปชมไดอี้ก ใชเ้ทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการ
ถ่ายท าไดอ้ยา่งสมจริงท่ีสุด 

ขอ้จ ากดัของภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายท าภาพยนตร์สูง
มากไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มชนเป้าหมายจ านวนมาก ๆ ได ้ชมได้ในจ านวนจ ากดัเพราะผูช้มอยู่ใน
หอ้งฉายภาพยนตร์เท่านั้น มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเคร่ืองอุปกรณ์และหอ้งฉายภาพยนตร์ 
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(4) ส่ือวิทยุ (Radio) เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีส่งข่าวสารได้รวดเร็วและ
เผยแพร่ข่าวสารไปไดไ้กลมาก เป็นท่ีนิยมทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนมีใช้มากแมใ้น
ชนบทท่ีอยู่ห่างไกลและยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้มีหลากหลายรายการมีทั้งข่าว สาระบนัเทิง รายการเพลง และ
รายการละคร 

ข้อดีของวิทยุ มีราคาถูก มีความรวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานีก็ตาม 
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้อ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได ้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีกวา้งขวาง
มาก ให้ความรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง สร้างความใกลชิ้ด ซ ้ ายงัพกติดตวัไดต้ลอดเวลา ให้ความรู้สึก
เร้าอารมณ์และเป็นส่ือท่ีจูงใจไดง่้าย เพราะเนน้จงัหวะลีลาท่ีใส่อารมณ์ท าให้ผูฟั้งจินตนาการและมี
ความรู้สึกร่วมดว้ย สามารถฟังไปดว้ยและท างานอ่ืนไปดว้ยได ้

ขอ้จ ากดัของวิทยุ ไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้มาก เพราะตอ้งพูดให้สั้ น 
กระชบัเขา้ใจง่าย ไม่มีความคงทนถาวร ถา้ผูฟั้งพลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะรับฟังไดอี้ก ถา้มี
ขอ้ผิดพลาดจะแกไ้ขไดย้าก ตอ้งฟังอยา่งมีสมาธิจึงจะไดใ้จความทั้งหมด เป็นการส่ือสารทางเดียว 
ไม่สามารถไต่ถามเร่ืองราวท่ีไม่เขา้ใจได ้

(5) โทรทศัน์ (Television) เป็นส่ือท่ีเจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอด
ข่าวสารไดท้ั้งโดยค าพดู ขอ้เขียนและรูปภาพ เป็นทั้งภาพสี ขาวด าและภาพน่ิง ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ 
ถ่ายทอดข่าวสารไดเ้ร็วมากและส่งภาพในระยะไกล ๆ ไดด้ว้ย 

ข้อดีของโทรทศัน์ ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ทั้ ง
หนงัสือพิมพ ์วทิยแุละภาพยนตร์ ผูช้มเก็บข่าวสารไดม้ากเพราะมีทั้งภาพและเสียง ถ่ายทอดข่าวสาร
ไดร้วดเร็วท าให้ข่าวเป็นท่ีน่าเช่ือถือ สามารถเสนอรายการบางรายการไดดี้กว่าวิทยุและหนงัสือพิมพ ์
เช่น รายการสารคดี การสาธิตทางวชิาการต่าง ๆ 

ขอ้จ ากดัของโทรทศัน์ ราคาแพงกว่าส่ือประเภทอ่ืน เม่ือพลาดรายการก็ไม่
สามารถจะชมไดอี้ก นอกจากบนัทึกเป็นวดีิโอเทป เป็นการส่ือสารทางเดียว 

(6) เคร่ืองฉายแผ่นใส เป็นส่ือท่ีใช้ประกอบการบรรยายเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

(6.1)   เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นส่ือท่ีใชป้ระกอบการบรรยายเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน เป็นภาพน่ิง เล่ือนภาพไดที้ละหน่ึงภาพ ปัจจุบนัมีการปรับปรุงใหมี้การฉายแบบ Multi ท าให้
ฉายไดที้ละ 3 เคร่ือง 

(6.2)   เคร่ืองรับ-ส่งแฟกซ์ เป็นเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีสามารถส่งข่าวสารท่ีมี
ลกัษณะคล้ายการถ่ายเอกสารจากตน้ทางมายงัเลขหมายโทรศพัท์ปลายทาง โดยมีสัญญาณบอก
ความพร้อมในการรับข่าวสารหรือแฟกซ์ 
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(7) ส่ือกิจกรรมต่าง ๆ ส่ือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัในลกัษณะกิจกรรมตามวาระ
หรือโอกาสต่าง ๆ โดยมากจดัในรูปของนิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การ
แข่งขนั งานสถาปนาองคก์ร หรือการเปิดให้เขา้ชมกิจการในวนัส าคญั มีลกัษณะเด่น 3 ประการ คือ 
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนจ านวนมากมาเขา้ร่วมงานประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมภายในงานและ
องคก์ร ท าให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ประชาชนท่ีมาร่วมงานไดรั้บสารประโยชน์ ส่วนองคก์รได้
สร้างภาพพจน์ท่ีดีในสายตาประชาชนเพิ่มข้ึน วตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้การศึกษาทางอ้อมในวิชาการสาขาต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูล กิจกรรมของสถาบนัต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
เพื่อกระตุน้เร่งเร้ากลุ่มประชาชนเป้าหมายให้ร่วมมือกบัสถาบนั หรือเปล่ียนแปลงทศันคติของกลุ่ม
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสถาบนัไปในทางท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร้างความบนัเทิงสนุกสนาน 
ความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย หลกัในการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการการจดัแต่ละคร้ัง
ควรมีศูนยร์วมแนวความคิดเพียงอย่างเดียว ควรเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกในการเขา้ชม 
ตอ้งใหผู้ช้มเขา้ใจง่ายและเสียเวลานอ้ยท่ีสุด คือ จะตอ้งใชท้ศันวสัดุประเภทภาพของจริง ของจ าลอง
และวสัดุสามมิติอ่ืน ๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะเป็นการดูมากกวา่การอ่าน ใชค้  าอธิบายสั้น ๆ 
ขอ้ความโต ๆ มองเห็นชดัแต่ไกล แสงก็มีบทบาทในการจดันิทรรศการ สีท่ีสะดุดตาจะช่วยเร้าความ
สนใจและน่าติดตาม ควรพยายามให้ผูเ้ท่ียวชมไดมี้ส่วนร่วมตามความเหมาะสม ควรจดัเร่ืองราว
หรือกลุ่มวสัดุท่ีแสดงใหเ้ป็นหมวดหมู่และต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 

(8) ส่ือมวลชน ลักษณะของส่ือมวลชน คือ หนังสือพิมพ์ทั้ งรายวนัและ
นิตยสารทั้งรายสัปดาห์และรายปักษ ์ส่ือกระจายเสียงและแพร่ภาพ นอกจากวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์แล้วย ังมี ภาพยนตร์ เป็นส่ือท่ีได้จัดท าเป็นรายการภาพยนตร์เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ เคเบิลทีวี เป็นเคเบิลท่ีมีลักษณะไร้สาย ตอ้งติดตั้งเสาอากาศไมโครเวฟเพื่อรับ
ความถ่ี ถอดรหัส เป็นการส่งด้วยคล่ืนไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นการส่ือสารโดยการส่งคล่ืนวิทยุ
โทรทศัน์จากสถานีข้ึนสู่ดาวเทียมสะทอ้นกลบัมายงัจานรับคล่ืน ซ่ึงจะมีความคมชดัของภาพมาก 
วิดีโอเท็กซ์ เป็นส่ือท่ีคลา้ยกบัการส่งสารสนเทศ ส่ิงพิมพข์องเทเลเท็กซ์ท่ีส่งไปพร้อมกบัคล่ืนวิทยุ
โทรทศัน์ แต่วิดีโอเท็กซ์อาศยัสายโทรศพัทห์รือสายเคเบิลเป็นตวักลางเช่ือมระหวา่งสถานีส่งกบัผูรั้บ 
และมีการโตต้อบกนัได ้

บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีมีต่อประชาชน แจ้งข่าวสาร ความรู้ ความ
เคล่ือนไหวของกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ไปยงัประชาชนส่วนใหญ่อยา่งกวา้งขวาง ส่ิงท่ี
เผยแพร่มีการจดัเตรียมอย่างดีไวก่้อนล่วงหน้า ส่ือมวลชนส่งข่าวสารท่ีสนองความสนใจของกลุ่ม
ประชาชนจ านวนมาก พยายามรักษามาตรฐานหรือคุณภาพการท างานของส่ือมวลชนประเภทนั้นไว้
เพื่อภาพพจน์ท่ีดีงามและความเช่ือถือของประชาชน 
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แนววิธีการใชส่ื้อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การย  ้าหรือซ ้ าบ่อย ๆ (Repeating) จะช่วยให้เกิด
ความน่าสนใจเพิ่มข้ึน คงทนถาวรมากข้ึนเหมือนการตอกย  ้าหวัตะปู ยิ่งติดแน่นแม่นย  า แต่การใชว้ิธี
น้ีควรระวงัว่าถา้ย  ้าบ่อย ๆ และกระท าต่อเน่ืองกนันานอาจถึงจุดอ่ิมตวัข้ึนได ้ถา้เม่ือใดถึงจุดอ่ิมตวั
ผลจะลดลงทนัที เพราะผูรั้บจะเร่ิมเบ่ือหน่ายหรือชินชา แต่ถ้าจะท าอยู่เร่ือย ๆ ควรให้มีทั้งความ
ต่อเน่ืองและความหลากหลาย ให้โอกาสผูรั้บมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทศัน์ท่ี
ให้ผูช้มเขา้ร่วมรายการดว้ย จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจไดดี้กว่าท่ีผูจ้ดัรายการจะให้อะไรอย่าง
เดียว การใหผู้รั้บมีส่วนร่วมนั้นสามารถท าไดท้ั้งรายการบนัเทิงและรายการท่ีให ้
 
  2.1.5  ความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
  อุบลวรรณ  ปิติพฒันโฆษิต (2545) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองขององคป์ระกอบในการประชาสัมพนัธ์
ไว ้ดงัน้ี  

1)   เก่ียวกับองค์กร เป็นเร่ืองขององค์กรท่ีท างานประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายเร่ิมตน้งาน
ประชาสัมพนัธ์เป็นผูก้  าหนดแนวนโยบาย งบประมาณและบุคลากรของงานประชาสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากงานประชาสัมพนัธ์เป็นกลไกอยา่งหน่ึงของฝ่ายบริหารขององคก์ร ท่ีจะติดต่อส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณชน ดงันั้น องคก์รจึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัในการท างานประชาสัมพนัธ์ เพราะเป็นตวัก าหนดว่างานประชาสัมพนัธ์จะตอ้งเป็นไปใน
รูปแบบใด 

2)   เก่ียวกบันกัประชาสัมพนัธ์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพและนกัประชาสัมพนัธ์ การ
ท างานประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรต่าง ๆ อาจจะเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ซ่ึงนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้งาน
ประชาสัมพนัธ์ขององค์กรด าเนินไปได้ดีหรือไม่ เพราะนกัประชาสัมพนัธ์เป็นผูป้ฏิบติังานและ
สร้างสรรค์ให้งานประชาสัมพนัธ์นั้น ๆ ด าเนินไปไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้คุณสมบติัท่ี
ส าคญัของนกัประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากมีความรู้
ความสามารถ รู้เทคนิควธีิต่าง ๆ ของงานประชาสัมพนัธ์เป็นอยา่งดี ฉลาด มีไหวพริบ ขยนั มีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจการเมือง วฒันธรรม รู้จกัใชส่ื้อมวลชนเป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

3)   เก่ียวกบัข่าวสาร เป็นเร่ืองของข่าว วิธีการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ 
เน่ืองจากงานเผยแพร่ข่าวสารเป็นงานหลกัท่ีส าคญัของงานประชาสัมพนัธ์ ดงันั้น ข่าวสารจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่ง ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนอาจเป็นไดห้ลาย
ลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ค าพูด เอกสารเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ภาพ ส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออ่ืน ๆ เช่น 
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เทปบนัทึกเสียง วีดีทศัน์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเน้ือหาสาระของข่าวสารต่าง ๆ เน้ือหาของ
ข่าวสารนั้นจะตอ้งมีความหมายชดัเจน ไม่ขดัแยง้ต่อค่านิยมของคนในสังคมนั้น ๆ ง่ายแก่การรับรู้
และเข้าใจ คือ รับสารนั้นได้ เขา้ใจในสารนั้น ยอมรับในสารนั้น เกิดการปฏิบติัและมีปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบั เพื่อให้ได้ผลในการเผยแพร่ข่าวสารจะตอ้งใช้กลวิธีสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนแก่
ประชาชน โดยค านึงถึงผลประโยชน์สวนร่วมของการประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั 

4)   เก่ียวกับส่ือ ส่ือประชาสัมพนัธ์มีทั้งภายในและภายนอก ส่ือมวลชน ส่ิงพิมพ ์
วิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ส่ือระหว่างบุคคล ส่ืออินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้น การเผยแพร่กระจายข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นงานส าคญัอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะกระท าไดห้ลายวิธี วิธีหน่ึงก็คือ การใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ แผน่พบั โทรศพัท ์โทรสาร อินเทอร์เน็ต มา
ช่วยในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขอ้ส าคญัก็คือ ผูป้ฏิบติังานใน
ดา้นน้ีตอ้งศึกษาให้มีความรู้และเขา้ใจถึงลกัษณะของส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งน ามาใช้ในงาน
ประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบังานแต่ละประเภท เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท คือ ค าพูด หรือค าพูดระหว่างบุคคลต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือภาพน่ิง 
ภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ต ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้นควรใชส่ื้อหลายชนิดร่วมกนั 

5)   เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บสารเป็นกลุ่มประชาชนภายในองคก์ร กลุ่มประชาชน
ภายนอกองคก์ร กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ องคป์ระกอบสุดทา้ยของการประชาสัมพนัธ์
และนบัวา่ส าคญัเป็นอยา่งยิ่งก็คือ กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสาร ในกระบวนการส่ือสารมีองคก์รและ
นกัประชาสัมพนัธ์เป็นผูส่้งสาร ข่าวสารและเคร่ืองมือส่ือสาร เป็นทั้งตวัสารและช่องทางในการส่ง
สาร กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคคลหรือประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ี
ตอ้งการให้ได้รับข่าวสารท่ีเผยแพร่แลว้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง หรือเกิดพฤติกรรมเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ผูท้  าการประชาสัมพนัธ์ตั้งใจไว ้กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ กลุ่มประชาชนภายใน ไดแ้ก่ ผูท่ี้ท  างานอยูภ่ายในองคก์รนั้น และกลุ่มประชาชนภายนอก
ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยตรง เช่น ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
ส่ือมวลชน กลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ิน กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
  ดงันั้น องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความส าเร็จในการประชาสัมพนัธ์ คือ C.C.: Customer and 
Culture เราตอ้งทราบว่าใครคือลูกคา้ และเราตอ้งการส่ือสารถึงใคร เพื่อจะไดเ้ลือกใช้ส่ือไดถู้ก
ประเภท รวมทั้งยงัต้องเข้าใจวฒันธรรมของกลุ่มคน หน่วยงานและประชาคมทั้ งภายในและ
ภายนอก เพราะในแต่ละสถานท่ี แต่ละสถานการณ์พฤติกรรมและธรรมเนียมปฏิบติัยอ่มแตกต่างกนั 
ดงันั้น ถา้ตอ้งการใหก้ารประชาสัมพนัธ์ไดผ้ลดี ตอ้งเขา้ใจวา่แต่ละกลุ่มยอมรับส่ิงใด ไม่นิยมอะไร 
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  สรุปคือ การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีศิลป์ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ประสบ
ผลส าเร็จ การประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้การปฏิบติังานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
มีผูใ้ห้ความหมายและขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ไวม้ากมายหลายท่าน และความหมาย
ของค าว่าด าเนินงานประชาสัมพนัธ์นั้นก็จะมีค าถามตามมาว่า การประชาสัมพนัธ์ประกอบด้วย
อะไรบา้ง งานประชาสัมพนัธ์เป็นงานท่ีท าอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง ทฤษฎีในเร่ืององคป์ระกอบ
ของการประชาสัมพนัธ์จะตอบค าถามเหล่าน้ีได ้ดงัขั้นตอนของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
  2.1.5.1  กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และการประชาสัมพนัธ์เชิงรับ (นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล 
และพิไลพรรณ  ปุกเหตุ, 2529) 

1)   การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อการสร้างสรรค์
หรือเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้เกิดข้ึนแก่สถาบนั องค์การ ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก สามารถท าไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ การรณรงค์การให้ความรู้ การสร้างความรู้สึก
ส านึกหรือทัศนคติท่ี ดี  เ กิดความเข้าใจและยอมรับแล้วให้ความร่วมมือสนับสนุน การ
ประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกคือ หลกัของการก่อหรือป้องกนัไม่ให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ
ผดิหรือเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสถาบนั องคก์าร 

2)   การประชาสัมพนัธ์เชิงรับ เป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อแก้ไขความ
เข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือเม่ือองค์การ สถาบัน เกิดปัญหาภาวะวิกฤตต่าง ๆ จึงต้องท าการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ โดยลกัษณะเฉพาะของการน าประชาสัมพนัธ์เขา้ไปใช้
ในการแกปั้ญหาวกิฤตเป็นการจดัการเชิงการส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์นบัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ท่ีนิยมใช้ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการตั้งรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ปัญหาหรือความเข้าใจผิดนั้นได้
คล่ีคลาย และเกิดความรู้สึกท่ีดี มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเกิดความพอใจในการแกปั้ญหานั้นเพื่อ
เร่ืองจะไดยุ้ติลงดว้ยดี ดงันั้นสถาบนั องค์การจะด าเนินการใด ๆ จะตอ้งคอยวางแผนเชิงตั้งรับไว้
ด้วยเพราะหากผลงานท่ีปรากฏออกมาไม่เป็นท่ีพอใจของกลุ่มเป้าหมายแล้วจะต้องรีบท าการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อตั้งรับเหตุการณ์ หรือภาวะวกิฤตท่ีจะเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที 

Content PR การประชาสัมพนัธ์แนวคิดใหม่ (2014) การประชาสัมพนัธ์สมยัใหม่ เป็น
มากกวา่การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ไปยงัช่องทางการส่ือสารแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็น ภาพข่าว ปฏิทิน
ข่าว ข่าวแจก ไปยงัส่ือมวลชนส่ิงพิมพ ์วิทยุ หรือโทรทศัน์ ปัจจุบนัมีความทา้ทายใหม่มากมายผ่าน
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น บล็อก ทวีตเตอร์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ยทููบ เป็นตน้ 
จึงท าใหเ้กิดแนวความคิดของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีเรียกวา่ Content PR หรือ การประชาสัมพนัธ์
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เชิงประเด็นสร้างสรรค์ ซ่ึงมีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบเดิม 
(Traditional PR)  

การประชาสัมพนัธ์แบบเดิม (Traditional PR) ตามความหมายของ PRSA : Public 
Relations Society of America ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความโดยสรุปวา่ เป็นกระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 
(กระบวนการส่ือสารวิเคราะห์ใน 4 ส่วนไดแ้ก่ SMCR : Sender/Message/Channel/Reciever) ดว้ย
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กล่าวคือ เนน้กระบวนการและ
ขั้นตอนการส่ือสารเป็นหลกั โดยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร 

การประชาสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรคป์ระเด็น (Content PR) จะเป็นการมุ่งเนน้การ
สร้างสรรค์ประเด็น เน้ือหา (Message) เก่ียวกบัองค์กรเป็นหลกั มากกว่ากระบวนการ ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลายรอบดา้น โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อสร้างการรับรู้ พฒันาความสัมพนัธ์
และบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัองคก์ร 

พจน์  ใจชาญสุขกิจ (2553) นายกสมาคมนักประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย 
กล่าวใน 10 ประเด็น PR หลักขององค์กรระดับโลกท่ีต้องใช้ส่ือสารส าหรับการแข่งขนัเพื่อ
ความกา้วหนา้ท่ีย ัง่ยืนวา่ เป็นท่ีรู้กนัมาโดยตลอดวา่ องคก์รท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ของโลก
ต่างให้ความส าคญัในการวางกรอบยุทธศาสตร์ทางการส่ือสารท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่า
องคก์รเหล่านั้นตระหนกัถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์และการส่ือความทั้งหมดขององคก์ร นัน่คือ
ความชดัเจนของการจดัการส่ือสารขององคก์ร ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเน้ือหา ประเด็น บ่งบอก
ตวัตน ความเป็นองค์กรออกมาได้ แมว้่าแรกทีเดียวองค์กรมกัจะค านึงถึงแต่เร่ืองของสร้างการ
เติบโต เร่ืองมูลค่าทางการตลาดและพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ขณะท่ีต่อมาหลายองค์กรไดเ้ร่ิม
ตระหนักกนัแล้วว่า การส่ือสารให้ไปถึงได้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งองค์กรและสาธารณชน ด้วยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม คือการสร้างการยอมรับ ดว้ยการส่ือสารให้ขยายตวัไปยงัทุก
กลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด 

2.1.5.2  พลิกงานประชาสัมพนัธ์ เพิ่มความส าคญัเพื่อต่อยอดใหต่้อองคก์ร 
จุดผกผนัท่ีท าให้องค์กรต่าง ๆ หันมาเร่งสนใจเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ กนัอย่าง

มากในช่วงหลังน้ีเห็นจะเป็นการเรียนรู้ความส าเร็จจากองคกรระดบัโลก การขยายตลาด ขยาย
เครือข่ายของยกษใ์หญ่ขา้มชาติไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มประเทศใกลเ้คียงและขา้มภูมิภาค ท่ี
เกิดข้ึนจนเกือบจะเป็นแนวโน้มทางธุรกิจอยา่งหน่ึงไปแลว้ กระแสของวิวฒันาการท่ียอ่โลกท าให้
ขอ้มูลและการด าเนินกิจการต่าง ๆ กระจายไปยงัทัว่โลกเป็นเร่ืองง่าย การท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และระบบดิจิตลั กลายมาเป็นทั้งช่องทางการส่ือสารและการขาย ลว้นแตผลกัดนให้องค์กรต่าง ๆ 
ตอ้งเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบั ประชาสัมพนัธ์จาก ท าดีบอกกล่าวให้สาธารณชนทราบ เป็นการ
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ด าเนินการกระบวนการการส่ือสารแบบสองทาง ด้วยการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและตอ้งมีการบริหารการส่ือสารเชิงยทุธ์ 

2.1.5.3  ประเด็นประชาสัมพนัธ์ ยทุธศาสตร์การส่ือสารในเชิงเน้ือหา 
การประชาสัมพนัธ์ในทิศทางใหม่นั้นจะมุ่งเนน้ท่ีเน้ือหาเป็นหลกั ตามดว้ยการใช ้

ช่องทางส่ือ รูปแบบท่ีเขา้ถึงและจดจ าได ้ทั้งส่ือและสารมีความส าคญัไม่น้อยกว่ากนั การท่ีจะให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรดีนั้ น มิได้ข้ึนอยู่กับการได้เผยแพร่ ผ่านส่ือเพียงอย่างเดียว ยงัต้องให้
ความส าคญักบัเน้ือหาสาระของข่าวสารท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ออกไปดว้ย ความสามารถใน
การบริหารและจดัการกบัการส่ือสารประเด็นไดเ้ป็นอย่างดีจึงเป็นความทา้ทายส าหรับการบรรลุ
เป้าหมาย และเพื่อให้พบวา่การให้เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนและความเจริญกา้วหนา้ของ
องค์กร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเขา้ใจและการส่ือความท่ีมีทิศทางชดัเจนและต่อเน่ือง จึง
กลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด นอกจากความรวดเร็วแล้ว การใช้ช่องทางส่ือสารท่ีเขา้ถึงและเน้ือหาท่ี
จดจ าได ้เป็นล าดบัแรกของการวดัผลดา้นการส่ือสาร 

พจน์  ใจชาญสุขกิจ (2553) ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร
ระดบัโลกต่าง ๆ พบวา่ สาระส าคญัของเน้ือหาท่ีน าเสนอผา่น Social Network มี 10 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเคล่ือนไหวขององค์กร (Corporate Movement & 
Information) คือ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวขององค์กรในดา้นต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบ แนวทางการบริหาร วิสัยทัศน์ขององค์กร การแนะน าบุคลากร  ศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถของผูบ้ริหาร รวมถึงการให้ขอ้มูล รายงานธุรกรรม เพื่อประโยชน์ต่อลูกคา้ ผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ (Business, Market Positioning) คือ การน าเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการท าธุรกรรม ส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย เพื่อบ่งบอกสถานะของธุรกิจ
ต่อตลาดในภาพรวม 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ของบริหาร (Executive Vision) คือ การแสดง
ความคิดเห็น วเิคราะห์บทบาทของธุรกิจต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในบริบทแวดลอ้มท่ีเก่ียว
ช้องกบัธุรกิจ เช่นบทความ บทสัมภาษณ์ เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพความรู้ ความเช่ียวชาญของ
ผูบ้ริหารองคก์ร 

4) ขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณค่าของสินคา้และบริการ (Product and Service 
Value) คือ การน าเสนอข้อมูลโดยการบอกกล่าว หรืออธิบายความโดดเด่นกว่าตราสินค้า และ
บริการแต่ละประเภท ดว้ยการแสดงให้เห็นคุณค่าท่ีเหนือกวา่ โดดเด่นกวา่ตราสินคา้อ่ืน ๆ เช่น การ
ใหข้อ้มูลดา้นอารมณ์ความรู้สึกภาพลกัษณ์ของสินคา้ ราคาขายสินคา้และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
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5) ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพนั และสร้างความมัน่ใจ 
(Communication for Engagement) คือการให้ขอ้มูลเพื่อหวงัให้เกิดความสัมพนัธ์ในระยะยาว ดว้ย
การสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัองคก์รและสินคา้ เช่น การรายงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ การรายงานผล
ประกอบการ การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดหรือความเห็นต่อธุรกิจท่ีมีในภาพรวมดว้ยธรร
มาภิบาล และความโปร่งใส 

6) ขอ้มูลบทวิเคราะห์ และค าปรึกษา (Data/Research Service and 
Consultant) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการในเชิงวิชาการ เช่น ศูนยข์อ้มูล บทวิเคราะห์ ผลวิจยั งาน
สรุปคน้ควา้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ รายงานการวิจยั รวมทั้งการปกป้องคุง้ครองสิทธิของลูกคา้ 
และการใหค้  าแนะน าท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจง้ก าหนดการส าคญัขององค์กร (Corporate and 
Marketing Agenda) คือขอ้มูลเก่ียวกบัก าหนดการท่ีส าคญัขององคก์รและตารางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
รายงานกิจกรรม การจดัประชุม การแถลงข่าว รวมถึงการจดักิจกรรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์
และการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ  

8) ข้อมูลเก่ียวกับการแสดงความก้าวหน้า นวตักรรมและเครือข่าย 
(Innovation and Business Connection) ได้แก่ ขอ้มูลความกา้วหน้าของระบบเคร่ืองจกัร การเปิด
โรงงาน การเปิดสาขา การใชร้ะบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ ความกา้วหนา้และ
การเป็นผูน้ าด้านความคิดทั้ งด้านสินค้าและธุรกรรมความร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น 
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานกบัองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อแสดงถึงความส าเร็จ ความคล่องตวั เครือข่ายและ
ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

9) ขอ้มูลเพื่อแสดงให้เกิดการยอมรับ และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ (Expert, 
Award, Ranking) คือการเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในธุรกิจ คุณงามความดีของ
องค์กร เช่น การได้รับรางวลั การได้รับการจดัอนัดบัจากสถาบนัต่าง ๆ การไดรั้บการยอมรับใน
มาตรฐาน การไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานและองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ 

10) ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นทางสังคม (Social Content) คือ การน าเสนอ
ขอ้มูลเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีองค์กรไดด้ าเนินการเพื่อสังคม เช่น การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) กิจกรรมองคก์รเพื่อ
สังคม การน าเสนอดงักล่าวจะตอ้งไม่ใช่การโฆษณาเพื่อประกาศความดี แต่เป็นการน าเสนอขอ้มูล
เพื่อสร้างความต่ืนตวัไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีการพฒันาไปพร้อม ๆ กบัองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึง
บทบาทและทิศทางขององคก์รต่อสังคม 
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จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงประเด็นทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีองค์กรต่าง ๆ 
มกัจะน าเสนอใน Social Network แต่อย่างไรก็ดีการน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวขององค์กรมีความ
แตกต่างไปจากเดิม เพราะการประชาสัมพนัธ์จะพฒันาไดม้ากกวา่การจดัท าข่าวสาร แต่หากเป็นการ
จดัการประเด็น เน้ือหา ขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงดว้ยความถ่ีท่ีมากกว่าเดิม 
ดังนั้นรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอเน้ือหาสาร และวิธีการส่ือสารผ่านทาง Social 
Network จึงควรเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้จากประสบการณ์จริง การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) 
ระหวา่งองคก์ร สินคา้ บริการ และกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย 

2.1.5.4  กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ภายใตก้ระแส Social Network 
การเปล่ียนแปลงของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ภายหลงัจากการเติบโตของ Social Network ในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคตไวด้งัน้ี (David Meeman Scott, 2007 อา้งถึงใน ณฐัา ฉางชูโต, 2553) 

1) การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ในอดีต 
(1) ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร หรือข่าวประชาสัมพนัธ์ท่ีเผยแพร่ 

ส่วนใหญ่มาจากส่ือมวลชนเท่านั้น ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือเร่ิงราวขององค์กร 
จากการน าเสนอของส่ือมวลชนเท่านั้น 

(2) นักประชาสัมพันธ์จะส่ือสารกับส่ือมวลชนด้วยการส่งข่าว
ประชาสัมพนัธ์ (News Release) เท่านั้น 

(3) การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ในอดีตไม่มีบุคคลใดไดเ้ห็นข่าว
ประชาสัมพนัธ์ หรือ งานประชาสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ท่ีองค์กรต้องการเผยแพร่ นอกจากนักข่าวหรือ
บรรณาธิการ 

(4) การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ในอดีต บริษทัมกัจะตอ้งมีข่าว หรือ
ประเด็นส าคญัเกิดข้ึนก่อน แลว้นกัประชาสัมพนัธ์จึงจะเขียนข่าวเพื่อส่งไปประชาสัมพนัธ์ได ้

(5) การเผยแพร่ข่าวสารมีการใช้ศพัท์เฉพาะ (Jargon) ท่ีนักข่าว หรือ
บรรณาธิการสามารถเขา้ใจไดเ้ท่านั้น 

(6) นกัประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารได ้หากขาดความ
คิดเห็นหรือค าพดูท่ีมาจากบุคคลท่ีสาม (Third Party) เช่น ลูกคา้ นกัวเิคราะห์ และผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

(7) การวดัประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์วดัไดจ้ากข่าวสารท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ (Clipping) เพียงอยา่งเดียว 

(8) ในอดีตการท างานของฝ่ายประชาสัมพนัธ์กบัฝ่ายการตลาดจะ
ต่างคนต่างท า และจะมีเป้าหมาย กลยทุธ์ และเทคนิคการวดัผลท่ีแตกต่างกนั 
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2) การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัและอนาคต 
(1) นักประชาสัมพันธ์สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

องค์กรและสินค้าไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายได้โดยตรงและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ไม่วา่จะเป็นบล็อก (Blog) อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค (e-Book) ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
(News Release) พอดแคส (Podcase) และอ่ืน ๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งส่ือกระแสหลกั เช่นหนงัสือพิมพ ์
โทรทศัน์ วทิย ุและนิตยสารเหมือนในอดีต 

(2) เร่ืองราวท่ีน าสนอผา่นส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นโลกออนไลน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจะสะท้อนภาพขององค์กรทั้งหมด นั่นหมายถึง ข่าวประชาสัมพนัธ์ บท
สัมภาษณ์ เร่ืองราวท่ีเป็นข่าว และอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรได้เผยแพร่จะแสดงถึงจุดยืนภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงขององคก์รและสินคา้จะตอ้งเช่ือถือได ้

(3) การประชาสัมพนัธ์ต้องไม่เป็นการโฆษณาชวนเช่ือ เน่ืองจาก
ผูรั้บสารในปัจจุบนัส่วนใหญ่ตอ้งการการมีส่วนร่วมกบัองค์กรมากข้ึน ดงันั้นการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รของนกัประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัควรมีการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อจะไดรั้บฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

(4) ส่ืออินเทอร์เน็ตท าให้ข้อมูลข่าวสารทางการประชาสัมพนัธ์
ไดรั้บการเผยแพร่อีกคร้ัง ถึงแมว้า่จะผา่นมาหลายปีก็ตาม หมายถึงขอ้มูลขององคก์ร หรือข่าวสารท่ี
องค์กรได้ประชาสัมพนัธ์ออกไปถึงแมว้่าจะผ่านมาแล้วหลายปี แต่หากมีบุคคลมาสืบคน้ขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ข่าวสารนั้นก็จะถูกคน้เจอ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ไดอี้กคร้ัง ซ่ึง
แตกต่างจากส่ือดั้งเดิม เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ท่ีจะมีอายุของข่าวและระยะเวลาในการ
เผยแพร่ท าใหไ้ม่สามารถน าเสนอใหม่ไดอี้กคร้ัง 

(5) บริษทัสามารถโน้มน้าวชักจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจสินคา้หรือ
ไวใ้จบริษทั จนกระทัง่เขา้สู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือไดจ้ากการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีดีผา่นส่ือ
ออนไลน์ เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมกัจะใช้ส่ือคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
จากส่ือออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือแรก เช่น หากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือบา้น ก็มกัจะหาขอ้มูล
เก่ียวกบัโครงการบา้นต่าง ๆ โดยคน้หาผ่านเวบ็ไซต์ ดงันั้นนกัประชาสัมพนัธ์ควรมีการน าเน้ือหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้ การบริการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีครบถว้น น่าสนใจและดึงดูดใจ
ลูกคา้ นอกจากนั้นการประชาสมพันัธ์ผ่านส่ืออนไลน์ยงัสามารถน าเสนอขอ้มูลข่าวสารไดท้นัทีท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 

ณัฐา  ฉางชูโต (2553) ได้สรุปกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ภายใตป้ระแส Social 
Network ขององคก์รในปัจจุบนัวา่ องคก์รตอ้งปรับตวัโดยการน าเสนอเน้ือหาผา่นเคร่ืองมือส่ือสาร
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ทั้งท่ีเป็นส่ือออนไลน์ (Online Media) และส่ือออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งน้ี องคก์รจะตอ้งรู้จกั
ปรับสภาพเน้ือหาท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือต่าง ไม่วา่จะเป็น บล็อก ทวิต
เตอร์ เฟซบุ๊ค เวบ็ยทููบ และเคร่ืองมือใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน อยา่งไรก็ดีหวัใจของการประชาสัมพนัธ์ผา่น 
Social Network ไม่วา่จะน าเสนอผา่นเคร่ืองมือใดองคก์รจะตอ้งน าเสนอเน้ือหาท่ีผูรั้บสารตอ้งการ 
เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารมีส่วนร่วม กระตุน้ให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) รวมทั้งสร้างความ
ผูกพนั (Engagement) ให้เกิดข้ึนในชุมชนออนไลน์นั้นเพื่อน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ ช่ือเสียง และ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รและสินคา้ในท่ีสุด 

ฉตัรชยั  ธรรมประเสริฐ (2557) กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยูฮู้ ดอท คอมปานี จ ากดั 
บริษทัท่ีปรึกษาประชาสัมพนัธ์และส่ือสารการตลาด เปิดเผยถึงทิศทางของเศรษฐกิจในปี 2557 วา่มี
แนวโน้มและทิศทางท่ีไม่น่าสดใสเท่าไหร่นัก กอปรกับกระแสของโลกออนไลน์ท่ี เข้ามา
ปรับเปล่ียนไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ ท าให้การใช้งบประมาณทางการตลาดของสินคา้และ
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ น่าจะชะลอตวัลง โดยเฉพาะงบโฆษณาและการจดักิจกรรมการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเช่ือวา่หลายสินคา้จะหนัมาใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์แทนการโฆษณามากข้ึน และเช่ือวา่
ในปี 2557 การประชาสัมพนัธ์จะกลายมาเป็นหวัใจในการขบัเคล่ือนธุรกิจและการตลาด เน่ืองจาก
เศรษฐกิจไม่ดี ผูป้ระกอบการจะหั่นงบโฆษณาและการจดักิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ลง และให้
ความส าคญักบัการท าประชาสัมพนัธ์มากข้ึน เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกิจ
และแบรนด์ของสินคา้ไดดี้กว่า เพราะผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนัเร่ิมไม่เช่ือการโฆษณาเหมือนยุคก่อน ๆ 
และท าใหก้ารโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยลงเร่ือย ๆ ยกเวน้เฉพาะการโฆษณาเพื่อส่งเสริม
การขายหรือโปรโมชัน่เท่านั้น ท่ียงัคงมีประสิทธิภาพต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัสูง 

ความส าเร็จของสินค้าหรือบริการวนัน้ี ไม่จ  าเป็นต้องทุ่มงบมหาศาลในการท า
โฆษณา แต่ถา้สร้าง Content หรือเน้ือหาของสินคา้และธุรกิจไดน่้าสนใจและแตกต่าง ส่ือมวลชน
สนใจ โดนใจผูบ้ริโภค สินคา้หรือบริการนั้น ๆ ก็จะถูกเผยแพร่และบอกต่อ ๆ กนัไปในส่ือมวลชน
หลาย ๆ แขนง และผูบ้ริโภคเม่ือเห็นจากส่ือก็จะจ าได้ และบอกต่อ ๆ กนัไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ส าคญัอย่างเดียวคือ สินคา้ตอ้งมีคุณภาพตามเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเท่านั้น 
และทั้งหมดน่ีคือท่ีมาของบริการของบริษทัท่ีเรียกวา่ Content PR  
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ (Perception) 
  
 2.2.1  ความหมายของการรับรู้ 
 การรับรู้ (Perception) มีรากศพัทม์าจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซ่ึง Per หมายถึง ผา่น 
(Through) และ Cipere หมายถึง การน า (To Take) ถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของ
บุคคลท่ีส าคญั เพราะถ้าปราศจากการรับรู้แล้วจะไม่สามารถมีความจ าหรือการเรียนรู้ได้ (บุปผา  
พวงมาลี, 2542) ดงันั้น การรับรู้จึงเป็นวิธีการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของบุคคล ฉะนั้น
บุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อยา่งเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั แต่ละบุคคลทั้ง 2 อาจ
มีวธีิการยอมรับถึงตวักระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล (Organize) และการ
ตีความ (Interpret) เก่ียวกบัตวักระตุน้ดงักล่าวไม่เหมือนกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของ 
Schiffman, & Kanuk (1991) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละ
คนมีการเลือก ประมวล และตีความหมายเก่ียวกบัตวักระตุน้อกมาให้ความหมาย และไดภ้าพของ
โลกท่ีมีเน้ือหา” 
 Kast, & Rosenzweig (1985) กล่าววา่ การรับรู้เป็นการแปลความหมายของส่ิงเร้าและการ
ตอบสนองของร่างกายของคนต่อส่ิงเร้า จะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เดิม 
และท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการและความพอใจ อยา่งไรก็ตาม ยงัข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคน
เก่ียวกบัความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากน้ี การรับรู้ยงัสามารถอธิบาย
ได้อย่างง่าย ๆ คือหมายถึง “กระบวนการการตีความผ่านประสาทสัมผสัใด ๆ โดยตรง” ซ่ึงจาก
ความหมายน้ี ค  าท่ีจะส่ือความหมายเดียวกับการรับรู้ การสัมผสัรู้ อนัเป็นการท่ีเกิดจากการรับ
ความรู้สึกเขา้มาทางประสาทสัมผสั เกิดเป็นความเขา้ใจหรือความรู้สึกภายในของบุคคล ดงันั้น 
กล่าวอีกอย่าง คือ การรับรู้ หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลท่ีจะท าให้เกิดการไดรู้้ ได้
เขา้ใจ” 
 ดงันั้น การรับรู้ทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เพื่อท าการตีความบาง
ส่ิงบางอย่าง หรือเหตุการณ์ หรือความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นส่ิงท่ีสัมผสัรู้อะไรก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งใน
ฐานะเป็นส่ิงท่ีสัมผสัรู้ โดยการผา่นประสาทสัมผสั มนุษยทุ์กคนรู้ทุกส่ิงในโลกโดยผา่นเขา้มาทาง
ประสาทสัมผสั 
 จากความหมายของการรับรู้ท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิดและจิตใจของมนุษยท่ี์แสดงออกถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีมีผลมาจาก
กระบวนการรับและตีความส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีมาสัมผสั ดว้ยความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
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และประสบการณ์ท่ีผา่นมาคนแต่ละคนจึงมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการรับรู้จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกต่อการรับรู้ในส่ิงนั้น ๆ 
 
 2.2.2  กระบวนการรับรู้ 
 การรับรู้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล ซ่ึงไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง การรับรู้เป็น
กระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 Schcmenhorn, Hunt, and Osborn (1985) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการรับรู้วา่เป็นกระบวนการ
ทางจิตวิทยาเบ้ืองตน้ในการตีความส่ิงเร้าท่ีสัมผสัต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีมีความส าคญั
ส าหรับผูรู้้ การรับรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลมีความหมายแตกต่างกันเม่ือบุคคลได้รับส่ิงเร้าก็จะ
ประมวลส่ิงรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเอง ดงัภาพท่ี 2.1 
 
  
 
 
 
ภาพที ่2.1  กระบวนการรับรู้  
แหล่งทีม่า:  Schcmenhorn, Hunt, & Osborn, 1985, p. 55. 
 
 ส าหรับกระบวนการรับรู้จะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนส าคญั ๆ  3 ขั้นตอน คือ (จุฑามาศ  สิทธิขวา, 
2542) 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลือก (Selection) การเลือกจะเก่ียวขอ้งทั้งการเลือกโดยจงใจและไม่จงใจ 
กล่าวคือ การตดัสินใจบางคร้ังจะกระท าการเลือกวา่เราจะรับส่ิงกระตุน้ใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Characteristic) ปัจจยัด้านท่ีตั้ง (Physical Location) ความสนใจ 
(Interest) ประสบการณ์ท่ีผา่นมา (Past Experience)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวม ในการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ  เรามกัมีแนวโนม้ท่ีจะรวบรวมตวักระตุน้ต่าง ๆ 
เขา้เป็นรูปแบบต่าง ๆ หลกัในการรวบรวมตวักระตุน้มีหลายประการ เช่น รวบรวมโดยพิจารณาจาก
การอยูใ่กลเ้คียง (Proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคลา้ยคลึงกนั (Resemblance) รวบรวม
โดยพิจารณาจากการกระท าทางเดียวกนั (Common Fate) รวบรวมโดยพิจารณาถึงการต่อเติมส่วนท่ี
ขาดไป 

การยอมรับ การจัดระเบียบ    การตีความ 
(Reception) (Organization)
 (Interpretation) 

ข้อมูล 
(Information) 

การกระท า
(Individual 

Action) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การตีความ (Interpretation) เป็นการแปลความหมาย ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ได้รับในการแปลความหมายน้ีอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น แปลความหมายตามสถานการณ์ 
(Context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (Intent) แปลความหมายโดยยึดเอา
บุคลิกลกัษณะของตนเองเป็นหลกั (Projection) 
 ดงันั้น การรับรู้ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกนัออกไป และส่ิงน้ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การส่ือความเขา้ใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถา้การรับรู้ของบุคคลสองคนต่อส่ิงเดียวกนั ใกลเ้คียง
กนั โอกาสท่ีจะเขา้ใจกนัและลงรอยกนัจะเกิดไดม้าก ในขณะเดียวกนัถา้การรับรู้ของบุคคลสองคน
ต่อส่ิงของเดียวกนัเป็นไปคนละทิศทาง ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ท างานร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 
 
 2.2.3  ความส าคัญของการรับรู้ 
 ความส าคญัของการรับรู้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ (สิทธิโชค  วรานุสันติกลู, 2546) 

1)   การรับรู้มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ โดยท่ีการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ ถา้ไม่มี
การรับรู้จะเกิดการเรียนรู้ไม่ได ้ในท านองเดียวกนั การเรียนรู้มีผลการต่อการรับรู้คร้ังใหม่ เน่ืองจาก
ความรู้ ประสบการณ์เดิมจะแปลความหมายใหท้ราบวา่คืออะไร 

2)   การรับรู้มีความส าคญัต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มพฤติกรรม เม่ือรับรู้แล้ว
ยอ่มเกิดความรู้สึกและมีอารมณ์ พฒันาเป็นเจตคติ แลว้เกิดพฤติกรรมตามมาในท่ีสุด 
 
 2.2.4  ปัจจัยทีม่ีต่อการรับรู้ 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ  สิทธิขวา, 2542) 

1)   ลกัษณะของส่ิงเร้า โดยส่ิงเร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีท าให้เกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ 
หรือท าให้การรับรู้คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง ซ่ึงลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ได้
นั้นตอ้งเป็นส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคล่ือนไหว มีการเร้าซ ้ าบ่อย ๆ และส่ิงเร้านั้นมี
ความแตกต่างจากส่ิงเร้าอ่ืน ๆ จะกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ไดดี้และรวดเร็ว เช่น การประชาสัมพนัธ์
โดยผา่นส่ือวทิย ุโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชน้ ้ าช าระเงินผา่นส่ือป้ายประกาศ เจา้หนา้ท่ีการ
ประปานครหลวง เป็นตน้ 

2) ลกัษณะของผูรั้บรู้ ซ่ึงมีปัจจยัดา้นกายภาพและปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
(1)  ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ สมรรถภาพของอวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย 

ตอ้งสมบูรณ์ หากลกัษณะของผูรั้บรู้ผิดปกติจะท าให้การรับรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัผิดเพี้ยนไปจาก
ความเป็นจริง นอกจากนั้นก็เป็นเร่ืองเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา จะมีผลต่อการรับรู้ดว้ย 
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(2)  ด้านจิตวิทยา เป็นส่ิงท่ีผูรั้บเลือกท่ีจะสัมผสัเฉพาะท่ี ต้องการและแปล
ความหมายให้กับตวัเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์ในอดีต ความจ า ความ
ตอ้งการ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ความตั้งใจ ความคาดหวงั เป็นตน้ 
 
 2.2.5  ประโยชน์ของการรับรู้ (จุฑามาศ  สิทธิขวา, 2542) 

1)   การสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่ื้น (Impression) เม่ือเรารู้จกัใครเป็นคร้ังแรกเรา
ควรสร้างความประทบัใจให้เกิดข้ึน ความประทบัใจระหวา่งบุคคลเม่ือพบกนัคร้ังแรกจะตรึงอยูใ่น
ความรู้สึกเป็นเวลานานและยากท่ีจะลบไปง่าย ๆ เม่ือเรารู้จกัใครเป็นคร้ังแรกจะเกิดการรับรู้ และ
ความประทบัใจกบับุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ ดงันั้น การสร้างความประทบัใจคร้ัง
แรกจึงมีความส าคญัต่อบุคคลค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้เราคาดหวงัถึงคุณสมบติัของเขา
และความสัมพนัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2)   การสร้างส่ือต่าง ๆ ทราบกนัดีวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ปัจจยัดว้ยกนั 
ซ่ึงก็คือคุณสมบัติของส่ิงเร้าและคุณสมบัติของผูรั้บรู้ เราสามารถน าปัจจัยเหล่าน้ีมาช่วยให้
ผูใ้ช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายทรายถึงวิธีการ/ขั้นตอนของการบริการท่ีให้ รวมทั้งประโยชน์ของ
บริการท่ีไดรั้บ มีความอยากทดลองใช ้และเกิดพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการในช่องทางดงักล่าว 

3)   ใช้เป็นตวัสนับสนุนในการตดัสินใจ ขอ้มูลบางอย่างท่ีได้จากการรับรู้สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจได ้โดยเฉพาะเม่ือมีเวลาในการตดัสินใจค่อนขา้ง
นอ้ยและขอ้มูลท่ีไดรั้บมามีไม่มากพอ 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การรับรู้ คือ กระบวนการภายในตัวบุคคลในการให้
ความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมผสัส่ิงเร้าของประสาทสัมผสัต่าง ๆ โดยใชส้มอง ประสบการณ์ 
และสภาพจิตใจของบุคคลใหค้วามหมายส่ิงท่ีรับรู้ และเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมตามการรับรู้
นั้น โดยแสดงออกเป็นการกระท า ความนึกคิดและแนวคิด 
 เม่ือมนุษยมี์การรับรู้ต่างกนั ความลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนได ้เพราะการรับรู้
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร เป็นกระบวนการทาง
จิตท่ีตอบสนองส่ิงเร้าท่ีไดรั้บเป็นกระบวนการเลือกรับสาร โดยในแต่ละวนัส่ือต่าง ๆ ไดน้ าเสนอ
ข่าวสารมากมาย ผูรั้บสารจะเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสารตามความสนใจหรือเก่ียวข้องกับตนเอง 
โดยทัว่ไปการรรับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัหรือตั้งใจ และมกัเกิดประสบการณ์และการสั่งสมทาง
สังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัไดห้มด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
เท่านั้นตามความสนใจของแต่ละคน ซ่ึงต่างคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัต่างกัน 
โดยทั่วไปการรับรู้ท่ีแตกต่างกันเกิดจาดอิทธิพล ได้แก่ แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) 
ประสบการณ์เดิม (Past Experience) สภาพแวดลอ้ม (Environment) สภาวะจิตใจและอารมณ์ 
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2.2.6  ความรู้เกีย่วกบัการรับรู้และจูงใจ 
  อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2537) ไดก้ล่าววา่ ส าหรับการรับรู้จากข่าวสารนั้นจะเลือกรับรู้
จากองค์ประกอบทางจิตวิทยาของบุคคล เร่ืองความสนใจรับรู้ของผูรั้บสาร โดยสังเกตการณ์ การ
เปิดรับของบุคคลดว้ยอวยัวะสัมผสัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การเห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การล้ิมรส และ
การสัมผสั กระบวนการรับรู้ซ่ึงจะแปลความหมายต่อส่ิงท่ีไดส้ัมผสั ถา้คนเราไม่สนใจ ไม่เปิดรับ 
การส่ือสารจะไม่เกิดข้ึนและจะไม่มีการรับรู้ในเร่ืองการส่ือสาร การเปิดรับของบุคคลข้ึนอยู่กับ
กระบวนการเลือกทางจิตวทิยาของผูน้ั้น คือ 

1)   การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือ บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร
จากแหล่งส่ือสารต่าง ๆ ตามความสนใจและความตอ้งการ เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ คนเรามีความแนวโน้มในตวัเอง ในการส่ือสารตามความคิดเห็นความสนใจของตน 
หลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกบัความคิดเห็นและความสนใจของตน แมว้่าการเลือก
เปิดรับสารจะเอนเอียงไปตามแต่ลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองท่ีบุคคล
รู้สึกตวัหรืออยูใ่นระดบัจิตส านึก นอกจากน้ี นกัวิชาการบางคนกล่าววา่ การเลือกเปิดรับน้ีเป็นเร่ือง
ท่ีเป็นไปไดใ้นระดบัจิตไร้ส านึกดว้ยเช่นกนั 

2)   การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ นอกเหนือจากจะเลือกเปิดรับ
สารแลว้ บุคคลยงัเลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือดั้งเดิม
ของตน หลีกเล่ียงการใหค้วามสนใจกบัข่าวสาร ทศันคติ และความเช่ือดั้งเดิมของตน 

3)   การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หมายถึง แนวโนม้ของคนเราท่ีจะเปิดรับ 
ตีความ เพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นเป็นไปตามความคิดและความสนใจของตน โดยการบิดเบือนสารให้มี
ทิศทางเป็นท่ีพึงพอใจของตน ดว้ยเหตุน้ี คน ๆ หน่ึงอาจไดย้ินผูพู้ด พูดในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ขณะท่ีอีก
คนหน่ึงไดย้นิผูพ้ดูคนเดียวกนันั้นพดูในส่ิงท่ีแตกต่างกนัออกไป หรือตอ้งการเปิดรับสารเฉพาะข่าว
ท่ีสนใจ 

4)   การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลงัจากท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้หรือเลือก
จดจ าเน้ือหาสาระของสารในส่วนท่ีตอ้งการจ าเขา้ไปเก็บไวเ้ป็นประสบการณ์เพื่อท่ีจะน าไปใช้ใน
โอกาสต่อไป และจะพยายามลืมในส่วนท่ีตอ้งการลืม การเลือกรับรู้ มีความเก่ียวพนักบัการเลือก
จดจ าอยา่งเห็นไดช้ดั ในความเป็นจริงแลว้เส้นแบ่งเขตแดนระหวา่งสองกระบวนการน้ีมกัยุง่ยากใน
บางสถานการณ์ กล่าวโดยย่อ คือ ความพร้อมท่ีจะจ าสารมกัเกิดข้ึนกบัคนท่ีสนใจและพร้อมท่ีจะ
เขา้ใจ หรือพร้อท่ีจะลืมสารเม่ือไม่สนใจท่ีจะรับรู้และไม่พร้อมท่ีจะเขา้ใจ 
 
 



36 

2.2.7  ความรู้เร่ืองการโน้มน้าวใจ  
      การโนม้นา้วใจ คือ การพยายามเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ การกระท าของบุคคลอ่ืน
ด้วยกลวิธีท่ีเหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผูน้ั้น จนเกิดการยอมรับและเปล่ียนตามผูโ้น้มน้าวใจ
ตอ้งการ 

1)  วตัถุประสงคข์องการโนม้นา้วใจ  
(1)   เพื่อชกัน าหรือโนม้นา้วใจใหเ้กิดความเช่ือถือศรัทธา ในเร่ืองท่ีพูดหรือเขียน 

เช่น การชกัน าใหท้  าประกนัวนิาศภยั ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้  
(2)   เพื่อกระตุน้หรือเร้าใจให้เห็นความส าคญัของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การพูดให้

เห็นความส าคญัของการประกนัวินาศภยั  การพูดให้เห็นความส าคญัหรือการเขียนให้ประทบัใจใน
เง่ือนไขความคุม้ครองต่าง ๆ ของการประกนัวนิาศภยั เป็นตน้      

(3)   เพื่อปลุกใจใหเ้กิดความส านึกและปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การปลุกใจ
ใหท้ าประกนัวนิาศภยัเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม เป็นตน้   

(4)   เพื่อให้ผูรั้บสารเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีความเห็นคล้อยตามและน าไป
ปฏิบติั เช่น การโนม้นา้วใจให้รู้จกัการวางแผนทางการเงิน คุม้ครองความเสียหายหากเกิดภยัพิบติั 
ครอบครัวหรือธุรกิจจะไดรั้บการบรรเทาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ 

2) การใชจุ้ดจูงใจในสาร (Message Appeals) ในการประชาสัมพนัธ์ 
อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2537) อธิบายวา่ จุดจูงใจในสารเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์

ท่ีใชใ้นการโนม้นา้วใจซ่ึงผนวกเขา้กบัการเตรียมสารผูส่้งสารตอ้งคิดถึงจุดจูงใจท่ีจะใช ้จุดจูงใจท่ีใช้
กนัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

(1)   จุดจูงใจโดยใชค้วามกลวั (Fear Appeals) มีผลการศึกษาพบวา่ระดบัการใช้
ความกลวัจะแปรไปในทางเดียวกับความน่าเช่ือถือในการส่งสาร กล่าวคือ ถ้าผูส่้งสารมีความ
น่าเช่ือถือสูงก็สามารถใช้ความกลวัในระดบัสูงมาโนม้นา้วใจ ถา้ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือต ่า ผูส่้ง
สารสามารถใชค้วามกลวัในระดบัต ่ามาโนม้นา้วใจ นอกจากน้ียงัมีการคน้พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งหวัขอ้ในการโนม้นา้วใจกบัระดบัความกลวัท่ีจะใชก้บัผูรั้บสาร คือถา้ผูรั้บสารรู้สึกวา่ตนเอง
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้นั้น ผูส่้งสารอาจใชค้วามกลวัในระดบัสูงมาโนม้นา้วใจได ้

(2)   จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ (Emotion Appeals) การโนม้นา้วใจโดยใชอ้ารมณ์จะ
มีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การใชภ้าษาท่ีเจืออารมณ์เพื่อบรรยายสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด
เป็นการใชภ้าษาท่ีมีความดุดนัเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมใหก้บัผูรั้บสารตระหนกัถึงส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการ
น าเสนอ แต่อาจสร้างทศันคติไดท้ั้งแง่บวกและแง่ลบ 
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(2.2) การเช่ือมโยงความคิดท่ีเราเสนอใหม่กับความคิดเก่า ความคิดเก่า
บางอยา่งเป็นท่ีช่ืนชอบ ความคิดเก่าบางอยา่งเป็นท่ีรังเกียจเดียดฉนัท ์ถา้ผูส่้งสารสามารถเช่ือมโยง
ความคิดใหม่เขา้กบัความคิดเก่าได ้ก็อาจจะจูงใจทางอารมณ์ใหผู้รั้บสารคลอ้ยตามได ้

(2.3) การเช่ือมโยงความคิดท่ีเสนอเขา้กบัอวจันสารท่ีสามารถเร้าอารมณ์ได ้
(2.4) การท าให้วจันสารและอวจันสารสอดคลอ้งกนัโดยผูส่้งสาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพูด ถา้ผูพู้ดพูดเร่ืองท่ีตอ้งใช้อารมณ์เขา้เจือปนจ าเป็นตอ้งมีอากปักิริยาท่าทางน ้ าเสียง
ประกอบดว้ย ผูฟั้งจึงจะคลอ้ยตาม 

(3) จุดจูงใจโดยใช้ความโกรธ (Anger Appeals) เป็นการท่ีผูส่้งสารสร้างความ
โกรธหรือความขบัขอ้งใจให้แก่ผูรั้บสารและจึงเพิ่มหรือลดความเครียดให้กบัผูรั้บสารพร้อมทั้ง
วธีิแกไ้ข 

(4) จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ขนั (Humorous Appeals) เป็นการโน้มน้าวใจโดย
การลดความเครียด สร้างความผอ่นคลายใหก้บัผูรั้บสาร ท าใหผู้รั้บสารเปิดใจพร้อมคลอ้ยตามได ้

(5) จุดจูงใจโดยใชร้างวลั (Rewards as Appeals) เป็นการโนม้นา้วใจโดยการให้
ส่ิงตอบแทน เน่ืองจากตามปกติสารท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารจะประสบความส าเร็จ
มากกวา่สารท่ีไม่ไดใ้หค้  าสัญญา 

(6) จุดจูงใจโดยใชแ้รงจูงใจ (Motivational Appeals) ท่ีจริงแลว้จุดจูงใจทุกชนิด
ขา้งตน้เป็นแรงจูงใจ แต่มีแรงจูงใจบางอย่างท่ีมนุษยเ์รียนรู้เม่ือมีประสบการณ์ผ่านเขา้มา ได้แก่ 
ความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย ์ศาสนา และค่านิยมต่าง ๆ การท่ีจะส่ือสารโดยใช้แรงจูงใจ
จะต้องมีการวิเคราะห์ผูฟั้งอย่างมาก เพราะค่านิยม คุณธรรม หรือแรงจูงใจอย่างหน่ึงอาจจะมี
ความหมายมากต่อผูฟั้งคนหน่ึงในขณะท่ีผูฟั้งอีกคนหน่ึงอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย 

ดงันั้น ความรู้เร่ืองการโนม้น้าวใจขา้งตน้สามารถน ามาใชว้ิเคราะห์และศึกษาท่ีมาของกล
ยุทธ์การเลือกใช้สารประกอบการศึกษาวิจยัน้ี เน่ืองดว้ยกลยุทธ์สารท่ีบริษทัประกนัภยัเลือกใชน้ั้น
ตอ้งผ่านการคดัสรรเน้ือหา ถอ้ยค าท่ีมีความน่าสนใจ โดยใช้กลยุทธ์การโน้มน้าวใจรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อสร้างจุดเด่นในเน้ือหา ถอ้ยค า หรือขอ้ความนั้น ๆ เป็นการสร้างความประทบัใจและดึงดูดผูรั้บ
สาร ดงันั้นการศึกษาเร่ืองการโน้มน้าวใจจึงมีส่วนในการช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา หรือสารท่ีบริษทั
ประกนัภยัเลือกใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อโนม้นา้วใจใหป้ระชาชนท าประกนัวนิาศภยั 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

 
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค จากการส ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ านวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผูบ้ริโภค
ผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (Kotler, 2003 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  
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1) การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิง
กระตุน้ความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนาอนัเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยา ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดถึง
ระดบัหน่ึงจะกลายเป็นส่ิงกระตุน้ 

2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ
และส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
พอใจทนัที แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที ความ
ตอ้งการจะถูกจดจ าไวเ้พื่อหาทางสนองความตอ้งการในภายหลงัจนเกิดความตั้งใจให้ได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการ เขาจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้เขา
จะพยายามคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคได้ขอ้มูล
มาแลว้จะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ โดยจะก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อวดั
และเปรียบเทียบคุณค่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีรวบรวมมา เกณฑ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ รายละเอียดของ
ส่วนประสมการตลาดท่ีพึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ เม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินค่าทางเลือก
แลว้และมีทางเลือกท่ีสามารถยอมรับไดจ้  านวนหน่ึงไม่ว่ามากหรือนอ้ยเพียงใด ผูบ้ริโภคจะพร้อม
เขา้สู่ขั้นตอนต่อไปคือ การซ้ือหรือเช่าสินคา้และบริการ 

4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากขั้นท่ี 3 จะช่วยให้ผูบ้ริโภคก าหนด
ความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกโดยทัว่ไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ี
เขาชอบมากท่ีสุด 

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หรือเช่าผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผูบ้ริโภคจะเกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจ ดงันั้น ระดบัความพอใจภายหลงัการซ้ือเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญั ซ่ึงหากผูบ้ริโภคมีความพอใจแลว้ก็จะท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าในอนาคต 
 

2.4   แนวคดิรูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 
 
การด าเนินชีวติของมนุษยท่ี์อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑท่ี์ทุกคนในกลุ่มพึงถือ

ปฎิบติั พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกนั นอกจากนั้นกลุ่มชั้นทางสังคม
และวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มวฒันธรรมเดียวกนัก็จะมีรูปแบบท่ีเรียกว่า “ท านอง
เดียวกนั” บุคคลผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคมและวฒันธรรมท่ีกล่าวมาแล้วจะพฒันาแบบ
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แผนของการด ารงชีวติหรือใชชี้วติ ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพื่อใชใ้นสังคม หรือ
แบบแผนดงักล่าวเราเรียกวา่ “รูปแบบการด าเนินชีวติ (Life Style)” (อดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2539) 

ธนพงษ ์ จนัทร์ชอน (2546) รูปแบบการด าเนินชีวติ หรือ Life Style นั้นมีหลายค าท่ีใชแ้ทน
กนัได ้เช่น วิถีชีวิต การด ารงชีวิต แบบการใช้ชีวิต แนวทางการด ารงชีวิต ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดย้ึดค าว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตไวเ้ป็นหลกัส าหรับท าการศึกษาวิจยัต่อไป ส าหรับความหมายของค าว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิตนั้น มีผูศึ้กษาและใหค้วามหมายต่าง ๆ ไวใ้กลเ้คียงกนัดงัต่อไปน้ี 

Hawkins, Best, & Coney (1988) ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) 
ไวว้า่เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของบุคคลท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกนั บุคคลท่ี
มีลกัษณะความตอ้งการภายในท่ีแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ใน
ขณะเดียวกนัลกัษณะดา้นวฒันธรรม ชนชั้นของสังคม ลกัษณะของกลุ่มอิทธิพล และครอบครัวจะ
ท าใหบุ้คคลมีรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

Assael (1995) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงภาพรวมของวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยการสร้างเป็นรูปแบบท่ีพฒันามาตากความต่อเน่ืองของ
การด าเนินชีวติในสังคม 

Reimer (1999) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละ
วนัท่ีแสดงความเป็นคนนั้น ๆ โดยท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่
เหมือนใคร คนแต่ละคนจะเลือกท าในส่ิงท่ีแต่ต่างจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงก็อาจจะมีใครคนอ่ืน ๆ ท าในส่ิง
เหล่านั้นเหมือนกนัก็เป็นได ้จึงมีคนจ านวนหน่ึงท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเหมือน ๆ กนั 

มิเชล เอ (อา้งถึงใน กาญจนา  แกว้เทพ, 2541) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตไวว้่าคนเราจะพยายามท่ีจะมีชีวิตในแบบอย่างท่ีเราเช่ือ เราฝันและเราให้คุณค่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) ท่ีวา่คนเราจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีเราก าลงัด าเนินอยู่ หรือท่ีตอ้งการจะเป็น ดงันั้นถา้เราสามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบการด าเนินชีวติไดส้ าเร็จ เราก็เขา้ใจวา่ท าไมคนเราถึงแสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการ
ด าเนินชีวติเช่นนั้น 
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ภาพที ่2.2  กรอบรูปแบบการด าเนินชีวติและกระบวนการบริโภค 
แหล่งทีม่า:  Hawkins, Best, & Coney, 1988, p. 434, อา้งถึงในดารา  ทีปะปาล, 2542,   
                    น.170. 

 
จากกรอบรูปแบบการด าเนินชีวิต และกระบวนการบริโภคน้ี สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบ

การด าเนินชีวิตถูกก าหนดด้วยปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ประสบการณ์ท่ีผ่านมา (Past Experince) 
ลกัษณะบางอยา่งท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปัจจุบนั (Current 
Situation) ส่ิงดงักล่าวน้ีจะมีอิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค (Consumption Behavior) โดยบุคคลแต่
ละคนจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง และจะไดรั้บการปรุงแต่งขดัเกลาโดยผ่านการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมไปตามขั้นตอนของวงจรชีวิต (ดารา  ทีปะปาล, 2542) ดงันั้นรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจึงมีลกัษณะไม่คงท่ี สามารถเปล่ียนแปลงไปมาได ้ ถา้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลก าหนด
รูปแบบกรด าเนินชีวิตตวัใดตัวหน่ึงเปล่ียนแปลงไป แต่โดยมากแล้วบุคคลส่วนใหญ่จะรักษา
รูปแบบการด าเนินชีวติของตนไวห้รือถา้จะเปล่ียนแปลงก็จะเป็นไปในลกัษณะท่ีค่อยเป็นค่อยไป 

Assael (1995) ไดใ้หค้  านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวติวา่ “รูปแบบการด าเนินชีวิตจะดูได้
จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคญักบัส่ิงใดและความคิดของตนเองกบัส่ิง
รอบตวั” และ Engel, James F.; Blackwell, Roger D., & Mimiard, Paul W. (1993). ไดใ้ห้
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า “รูปแบบท่ีผูค้นจะด าเนินชีวิตรวมทั้งการใช้เงินและ

ตวัก าหนดรูปแบบการด าเนิน
ชีวติ 

(Lifestyle Determination) 
 ลกัษณะทางประชากร 
วฒันธรรมยอ่ย 
ชั้นของสงัคม 
แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ  
อารมณ์ 
ค่านิยม 
วงจรชีวติของครอบครัว 
วฒันธรรม 
ประสบการณ์ในอดีต 
 
 

แบบการด าเนินชีวติ 
(Lifestyle) 

เรามีชีวติอยา่งไร 
กจิกรรม 
ความสนใจ 
ชอบ/ไม่ชอบ 
ทศันคติ 
การบริโภค 
ความคาดหวงั 
ความรู้สึก 

 
 

ผลกระทบต่อการซื้อ 
(Impact on Behavior) 
อยา่งไร 
เม่ือไร 
ท่ีไหน 
อะไร 
กบัใคร 
 การบริโภค 
ท่ีไหน 
กบัใคร 
อยา่งไร 
เม่ือไร 
อะไร 
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เวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้นไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้น 

วิธีการวดัและแบ่งกลุ่มการตลาดตามลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตไดถู้กสร้างข้ึน 
เป็นผลของลกัษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมและทศันคติต่าง ๆ ทั้งท่ีมีความขดัแยง้และไม่แน่นอนใน
ชีวิตของแตล่ละบุคคล ดังนั้น จึงเป็นไปได้ท่ีจะวดัลักษณะของกลุ่มคนจากการศึกษา รูปแบบ
พฤติกรรมท่ีต่างกนัของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า การศึกษาแบ่งกลุ่มตามลกัษณะรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นการวดัองคป์ระกอบสามประการท่ีส าคญั คือ กิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ในลกัษณะกวา้ง ๆ จนถึงลกัษณะเฉพาะเจาะจงของสินคา้ 
ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของรูปแบบการด าเนินชีวิตนัน่เอง องค์ประกอบ 3 ประการ มีความหมายดงัน้ี 
(Antomides, & Raaij, 1998) 

กิจกรรม (Activities) เป็นส่วนก าหนดรูปแบบของชีวิตวา่ผูบ้ริโภคใชเ้วลาท าอะไร ท างาน
อดิเรกอยา่งไร ชอบสันทนาการและกีฬาชนิดไหน ใชเ้วลาไปกบัส่ือต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงใด ช็อปป้ิง
บ่อยหรือเปล่า ออกไปนอกบา้นถ่ีแค่ไหน อยูบ่า้นมากนอ้ยเพียงใด วนัหยุดมีกิจกรรมอะไรบา้ง อาทิ 
การจดัสวน การลา้งรถ การท่องเท่ียว การพบเพื่อน พบญาติ กิจกรรมมีวตัถุประสงคอ์ะไรและคุณ
ค่าท่ีเป็นจริงคืออะไร 

ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ ความพอใจ
และการให้ความส าคัญในส่ิงนั้น เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการด าเนินชีวิต เพราะเป็นตัวบ่ง
ช้ีให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีเขาชอบทั้งในแง่การกระท าและในการอ่าน ผูบ้ริโภคสนใจ
ในส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีเขาท า อ่าน สนทนาในเร่ืองท่ีเขาสนใจ ส่ือมกัจะมีการแบ่งกลุ่ม
เพื่อใหต้รงกบัลกัษณะความสนใจของผูบ้ริโภค เช่น เร่ืองการเมือง กีฬา การท่องเท่ียวและดนตรี 

ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมท่ีมีต่อ
ตนเองและต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกบัปรากฎการณ์ต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ บุคคล
ต่าง ๆ สินคา้ต่าง ๆ องคก์รต่าง ๆ รัฐบาล นกัการเมือง ประเทศ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ความคิดเห็น
จะสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์เช่น ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการข้ึนค่าโดยสารประจ าทาง การ
ข้ึนราคาน ้าตาลทราย การประกนัราคาขา้วอยา่งไร 
 

2.5 ความรู้เกีย่วกบัการประกนัวนิาศภัย 
 
2.5.1  ความหมายของการประกนัภัย 
การประกันภัย คือ การท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า “ผู ้รับประกันภัย” ท าหน้าท่ีเป็น

หลกัประกนัแก่บุคคลอีกผา่ยหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ “ผูเ้อาประกนัภยั” โดยสัญญาวา่เขาจะไม่ตอ้งรับความ
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เดือนร้อนทางการเงินจากภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสูญเสีย หรือความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของเขา โดยผูรั้บประกนัภยัสัญญาวา่จะจ่ายเงินชดเชยให้ผูเ้อาประกนัภยัตาม
จ านวนและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้หรืออาจจะท าให้ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัไวน้ั้นกลบัสู่สภาพดี
หรือใกล้เคียงของเดิม โดยผูรั้บประกนัภยัจะได้รับเงินค่าเบ้ียประกนัภยัเป็นการตอบแทนจากผู ้   
เอาประกนัภยัตามจ านวนท่ีตกลงกนั 

การประกนัภยัสามารถเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ เป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีสามารถจดัสรรเงิน
เพื่อทดแทนผลของความโชคร้ายท่ีสมาชิกบางคนในสังคมไดรั้บ เงินท่ีน ามาจดัสรรนั้นเป็นเงินท่ี
เก็บรวบรวมมาจากสมาชิกจ านวนมากท่ีเขา้ร่วมโครงการ ดงันั้น การประกนัภยัจึงเป็นเสมือนกองทุน
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัทุกคนจะตอ้งช่วยกนัจ่ายลงขนั (ซ่ึงเรียกวา่ “เบ้ียประกนัภยั”) โดยจะมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยู่กบัความเส่ียงภยัท่ีตนน ามาประกนั และเม่ือมีภยัท่ีเอาประกนัไวเ้กิดข้ึน สมาชิกก็มีสิทธ์ิท่ีจะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนในวงเงินท่ีตกลงกนัไว ้

 
2.5.2  ประโยชน์ของการประกนัภัย 

1)   ดา้นผูเ้อาประกนัภยั 
การประกนัภยัเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัวา่ หากทรัพยสิ์นท่ีน ามา

ท าประกนัภยัไวไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัท่ีเอาประกนัภยัไว ้ก็จะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทน 
ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัสามารถน าเงินท่ีไดรั้บจากบริษทัรับประกนัภยัไปสร้าง ซ้ือหรือจดัหาทรัพยสิ์นนั้น
ใหม่เพื่ออยู่อาศยั หรือด าเนินกิจการต่อไปได้ ถ้าปราศจากการประกนัภยัแล้ว ผูใ้ดท่ีเคราะห์ร้ายก็
จะตอ้งส้ินเน้ือประดาตวั ทุนรอนท่ีสะสมมาตลอดชีวติก็อาจสูญเสียไปภายในเวลาอนัสั้น 

2)   ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
การประกันภยัช่วยสร้างความมัน่คงให้แก่สังคม ท าให้สังคมมีหลักประกันความ

ปลอดภยัมีความมัน่ใจว่าเม่ือใดเกิดความเสียหายข้ึนแล้ว ตนก็จะได้รับการชดใช้ เช่น เพลิงไหม้
โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้กิจการต้องหยุดชะงัก ซ่ึงถ้าไม่มีการประกนัภยัแล้ว กิจการนั้นคงจะ
หยุดชะงกัตลอดไป แต่ถ้ามีการประกันภยัไวพ้อเพียง เจา้ของกิจการนั้นก็จะได้รับการชดใช้เพื่อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเสียหายให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในเวลา
อนัรวดเร็ว และถา้หากมีการซ้ือประกนัภยัประเภทความเสียหายอนัเป็นผลสืบเน่ือง (Consequential 
Loss) ดว้ยแลว้ ก็จะไดรั้บการชดใชก้ารสูญเสียรายไดใ้นช่วงท่ีตอ้งหยุดซ่อมโรงงาน จึงท าให้เสมือน
หน่ึงวา่อคัคีภยัท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดท้  าใหเ้จา้ของกิจการนั้นไดรั้บความเสียหายทางการเงินแต่อยา่งใด 

การประกนัภยัช่วยใหมี้การระดมทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการระดมทุนนั้นจะส าเร็จไดก้็โดยการประหยดัของประชาชนในประเทศนั้น ๆ และ
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น าเอาส่วนท่ีออมไวน้ั้นมาลงทุน บริษทัประกนัภยัจดัเป็นสถาบนัการเงินประเภทหน่ึง การประกนัภยั
จึงมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนประหยดัทางอ้อม คือ น าเงินท่ีหามาได้ส่วนหน่ึงมาให้กบับริษทั
ประกนัภยัในรูปเบ้ียประกนัภยั เพื่อป้องกนัภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท าให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความ
มัน่คงมากข้ึน เม่ือธุรกิจมีความมัน่คง คนก็จะมาประกอบธุรกิจเหล่านั้นมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจของ
ชาติเจริญยิ่งข้ึน ประเทศท่ีมีความมัน่คงในทางเศรษฐกิจ เช่น องักฤษ สหรัฐ และญ่ีปุ่น ธุรกิจ
ประกนัภยัของประเทศเหล่าน้ีจะพฒันาไปมากเพราะเป็นส่ิงท่ีขาดมิไดใ้นการด าเนินธุรกิจ 

3) ดา้นธุรกิจ 
(1)   การประกนัภยัมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ ในบางประเทศ

ธุรกิจประกนัภยัมีความส าคญัพอ ๆ กบัการธนาคาร และเป็นตลาดการจา้งงานท่ีส าคญัดว้ย 
(2)   การประกนัภยัให้เครดิตและเป็นหลกัประกนัแก่นกัธุรกิจท่ีจะท าการคา้ คือ

ถา้นกัธุรกิจจะกูเ้งินจากธนาคาร ตอ้งท าประกนัชีวิตเท่ากบัจ านวนเงินท่ีตอ้งการกู ้ถา้ผูกู้เ้สียชีวิตไป 
ธนาคารก็จะสามารถเรียกเงินกูส่้วนท่ีเหลือคืนได ้เพราะมีหลกัประกนัวา่จะไดรั้บชดใชคื้น 

(3)   การประกนัภยัก่อให้เกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ ความมุ่งหมายของ
การลงทุนก็คือก าไร ก าไรจะไม่แน่นอน หากตน้ทุนการผลิตไม่แน่นอน แต่ถา้หากมีการโอนภาระ
ความเส่ียงภยัไปใหก้บับริษทัประกนัภยั โดยเสียเบ้ียประกนัภยัจ านวนหน่ึงตามท่ีตกลงกนัไว ้ก็จะท า
ใหต้น้ทุนการผลิตแน่นอนข้ึน การลงทุนก็จะมีเสถียรภาพมากข้ึน 

(4)   การประกันภยัก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เม่ือผูล้งทุน
สามารถลดการเส่ียงภยัโดยการประกนัภยัแลว้ ยอ่มใชค้วามสามารถและเวลาใหแ้ก่การมุ่งหาก าไร ซ่ึง
เป็นวตัถุประสงคโ์ดยตรงของการลงทุน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ธุรกิจนั้น 

การประกนัภยั คือ การบริหารความเส่ียงวิธีหน่ึง ซ่ึงจะโอนความเส่ียงภยัของผูเ้อา
ประกนัภยัไปสู่บริษทัประกนัภยั เม่ือเกิดความเสียหายข้ึน บริษทัประกนัภยัจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามท่ีได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผูเ้อาประกันภัย โดยท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งเสียเบ้ียประกนัภยัให้แก่บริษทัตามท่ีได้ตกลงกนัไว ้โดยการประกนัภยัมีหลกั
ส าคญั 6 ประการ ได้แก่ ส่วนไดเ้สียในสัญญาประกนัภยั หลกัสุจริตใจอย่างยิ่ง หลกัการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนตามความเป็นจริง หลักการรับช่วงสิทธ์ิ หลกัการเฉล่ียและหลกัสาเหตุใกล้ชิด 
เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมต่อทั้งผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัประกนัภยั 

การประกนัภยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การประกนัชีวิต ซ่ึง
เป็นการประกนัภยัท่ีให้ความคุ้มครองแต่ละบุคคล ต่อภยัท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้ใน
อนาคต เช่น ความตาย อุบติัเหตุ การเจ็บป่วย เป็นตน้ และประเภทท่ีสอง คือ การประกนัวินาศภยั 
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ซ่ึงเป็นการประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทาง
ทะเล เป็นตน้ 

 
2.5.3  การประกนัวินาศภัย  
การประกนัวินาศภยั เป็นการประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นต่อภยัท่ีท าให้เกิด

ความเสียหายต่อรายไดใ้นอนาคต ไดแ้ก่ การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตล็ด 

1) การประกนัภยัรถยนต ์คือ การประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการใชร้ถยนต ์ไว้
กบับริษทัประกนัภยัซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้มารับความเส่ียง โดยจะคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดแก่รถยนต ์
เช่น ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตวัรถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยั และคุม้ครองความ
เสียหายท่ีรถยนตไ์ดก่้อให้เกิดข้ึนแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกรวมทั้งบุคคลท่ี
โดยสารอยูใ่นรถยนตค์นันั้นดว้ย โดยในปัจจุบนัการประกนัภยัรถยนตมี์ 2 ชนิด คือ การประกนัภยั
รถยนตภ์าคบงัคบัหรือ พ.ร.บ. นัน่เอง และการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจท่ีมีสามระดบัให้เลือก 
โดยผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองไดต้ามความตอ้งการและก าลงัเงินท่ีมีอยู ่

2) การประกันอคัคีภยั หมายถึง การประกันภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือ
สูญเสียทรัพยสิ์น โดยอาจเกิดจากเพลิงไหม ้ฟ้าผา่ หรือภยัระเบิดของแก๊สท่ีใชใ้นการท าแสงสวา่ง 
หรือประโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยั ทั้งน้ี ไดคุ้ม้ครองรวมไปถึงความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุต่อเน่ืองจาก
อคัคีภยั เช่น ความเสียหายเพราะควนั ความเสียหายจากน ้ า (การฉีดน ้ าดบัเพลิงของเจา้หนา้ท่ีเพื่อตดั
ตน้ไฟท าให้ทรัพยสิ์นเกิดความเสียหาย) หรือจากสารเคมีท่ีใช้ในการดบัไฟ โดยท่ีจะตอ้งมีการลุก
ไหมเ้กิดข้ึนจริง เกิดจากไฟท่ีจุดเพื่อการใช้งานปกติแต่เกิดการลุกลามเกินขอบเขตท่ีจ ากดั โดยมี
บางอยา่งถูกเผาไหมโ้ดยส่ิงนั้นไม่ควรถูกเผาไหม ้และตอ้งเกิดโดยอุบติัเหตุหรือโดยบงัเอิญ 

3) การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง หมายถึง การประกนัภยัความเสียหายของตวั
เรือและสินคา้ท่ีบรรทุกในยานพาหนะต่าง ๆ ท่ีท าการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
การประกนัภยัการขนส่งภายในประเทศจะใหค้วามคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัขณะขนส่ง
ภายในประเทศท่ีบรรทุกในเรือ รถ หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ โดยจะเร่ิมคุม้ครองตั้งแต่มีการขนถ่าย
ทรัพยสิ์นไปยงัพาหนะ ณ ตน้ทางไปตลอดเส้นทาง ส่วนการประกนัการขนส่งระหว่างประเทศจะ
ให้ความคุม้ครอง 2 ประเภท คือ การประกนัภยัตวัเรือ และการขนส่งสินคา้ทางทะเล ซ่ึงเป็นการ
ประกนัเพื่อคุม้ครองสินคา้ท่ีขนส่งระหว่างประเทศจากอุบติัเหตุต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนได ้เช่น เรือถูก  
ไฟไหม ้เรือคว  ่า เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินคา้ข้ึนหรือขนลงจากเรือ จนท าให้เกิดความ
เสียหายต่อตวัสินคา้ 
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4) การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด หมายถึง การประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายอนั
เกิดจากอุบติัเหตุ ซ่ึงนอกเหนือจากการประกนัวินาศภยัอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ ไดแ้ก่ การประกนัภยั
การเส่ียงภยัทุกชนิด การประกนัภยัส าหรับวศิวกรรม การประกนัภยัปศุสัตว ์เป็นตน้ 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 
2.6.1  งานวจัิยในประเทศ 
ประวิทย์  รังสรรค์วิจิตร (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกันภยั

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยงัศึกษาความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัรถยนต ์และลกัษณะของการประกนัภยัรถยนตใ์นอนาคตตามความคิดเป็นของผูบ้ริโภค 
รวมทั้งความคิดเห็นของผู ้ประกอบการท่ีมีต่อการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ผูบ้ริโภคโดยการใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้
ท  าหรือเคยท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และขอ้มูลจากดา้นผูป้ระกอบการนั้น ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการ 
หรือผูบ้ริหารงานดา้นประกนัภยัรถยนตข์องบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าประกนัภยัดว้ย
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ผลของการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัสูงต่อการตดัสินใจท า
ประกันภยัของกลุ่มตวัอย่าง คือ การไม่ตอ้งกังวลเม่ือเกิดอุบติัเหตุ การให้บริการท่ีดีของบริษทั
ประกนัภยัวนิาศภยัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัวินาศภยั ความสะดวกในการ
ท าประกนัภยั ความเหมาะสมระหว่างความคุม้ครองกบัเบ้ียประกนัภยัและความสัมพนัธ์และการ
บริการท่ีดีของตวัแทน/นายหนา้ นอกจากน้ียงัพบวา่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนั
วินาศภยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุดต่อการตดัสินใจท าประกันภยั 2) ความรู้เก่ียวกับการ
ประกันภยัรถยนต์ของกลุ่มตวัอย่างนั้นอยู่ในระดบัพอใช้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความรู้พื้นฐานด้าน
ประกนัภยัรถยนต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองเป็นส่วนใหญ่ 3) ลกัษณะของการประกนัภยัรถยนต์ใน
อนาคต กลุ่มตวัอย่างมีความคิดวา่ รูปแบบของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ควรจะแยกออกเป็น 2 
ฉบบั ระหว่างแบบภาคสมคัรใจกับแบบภาคบงัคบั โดยต้องการให้มีความคุ้มครองท่ีสามารถ
ครอบคลุมภยัไดทุ้กประเภท ระยะเวลาในการคุม้ครองท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการคือ 1 ปี โดย
เบ้ียประกนัภยัควรจะเท่ากนัทุกบริษทั และวิธีการช าระเบ้ียประกนัภยั อนัดบัแรกท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ตอ้งการคือ ช าระผา่นธนาคาร/บตัรเครดิต นอกจากนั้นคนกลางหรือช่องทางในการท าประกนัภยัท่ี
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากเป็น อนัดับแรกคือ การท าประกันกับบริษทัประกันวินาศภัย
โดยตรง ส่วนส่ือในการโฆษณาท่ีกลุ่มตวัอย่างคิดว่าควรจะมีการโฆษณาผ่านส่ือด้านโทรทศัน์ 
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สุดทา้ยคือการบริการท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งการเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน คือ ผูไ้ดรั้บความเสียหายสามารถ
เลือกอู่ซ่อมเองได ้4) ผูป้ระกอบการของบริษทัประกนัวินาศภยัทั้ง 3 แห่ง มีความเห็นท่ีตรงกนัใน
เร่ืองท าประกนัภยัในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคคือ ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนั
วนิาศภยั นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริโภคยงัขาดความรู้และความเขา้ใจท่ีดีพอ
ต่อการประกนัภยั จึงควรจะมีการส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นน้ีแก่ผูบ้ริโภค  

สุภิภา  เมธาวงศ์ (2543) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิตของผูบ้ริหารฝ่ายขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จ  ากัด โดย
การศึกษาสภาพทัว่ไป ปัญหา และความตอ้งการในการใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ดา้นการประกนัชีวิตของผูบ้ริหารฝ่ายขาย บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั ผลการวิจยัพบว่า   
1) ผูบ้ริหารฝ่ายขายนั้นใช้ส่ือเพื่อวตัถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประกนัชีวิตโดย
พิจารณาเลือกส่ือให้ตรงกบัวตุัประสงค์ของการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเลือกใช้มากประเภทส่ือ
บุคคล คือ การบรรยาย ส่ือมวลชน คือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์คือ เอกสารเผยแพร่ ส่ือ โสตทศัน์คือ 
สไลด์ประกอบเสียง และส่ือกิจกรรมคือ หน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 2) ปัญหาในการใช้ส่ือท่ี
ส าคญันั้นพบว่า ส่ือบุคคลนั้นมีบุคลากรไม่เพียงพอ ส่วนส่ือมวลชนท่ีใช้ไม่สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์นั้นพบว่าส่ือมีไม่เพียงพอ และส่ือ
กิจกรรมพบว่ามีรูปแบบท่ีน าเสนอไม่น่าสนใจ 3) ความต้องการส่ือในการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัชีวิต ผูบ้ริหารฝ่ายขายตอ้งการใช้ส่ือบุคคลประเภทการอบรม การ
บรรยาย การสัมมนาอภิปราย และการประชุมส่ือมวลชนประเภท หนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์ ส่ือสิง
พิมพ์ประเภท เอกสารเผยแพร่ วารสารภายใน แผ่นพบั แผ่นปลิวและโปสเตอร์ ส่ือโสตทศัน์
ประเภท สไลด์ประกอบเสียงและวิดีทศัน์ และส่ือกิจกรรมประเภท หน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี
รวมถึงความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการเก่ียวกบัส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีไวใ้หบ้ริการ 
 มยุรฉัตร  พนัไพศาล (2544) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารทางการตลาดของ
บริษทัประกนัภยักับการตดัสินใจท าประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของผูท้  าประกนัภยัในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีใชจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัภายในตวับุคคลกบัการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารการตลาดของบริษทัประกนัภยั
รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในตวับุคคลกบัการ
ตดัสินใจท าประกนักบัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูท้  าประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจท าประกนัภยั
รถยนต์ของผูท้  าประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสาร
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การตลาดของบริษัทประกันภัยกับการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารการตลาดของ
บริษทัประกนัภยั 2) การท่ีผูท้  าประกนัภยัมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีการ
ตดัสินใจท าประกนัภยัแตกต่างกนั ขณะท่ีผูท่ี้มีอายุ สถานภาพสมรสแตกต่างกนัไม่ไดท้  าให้การ
ตดัสินใจท าประกนัภยัแตกต่างกัน 3) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจท าประกนัภยั โดยพบว่าส่ือวิทยุมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 4) ปัจจยัการส่ือสารการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดต่างก็มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัภยั 
โดยพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด 

วราพร  วรเนตร และไกรฤกษ ์ ป่ินแกว้ (2553) ไดศึ้กษาอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงและ
ความไวว้างใจในการซ้ือประกนัภยัผา่นทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค การวิจยั
น้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคอายุ 15 ปี
ข้ึนไปท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่ายและแบบ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลางและมี
ความไวว้างใจในการซ้ือประกนัภยัผา่นทางอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีมีความตั้งใจซ้ือ
ประกนัภยัผ่านทางอินเตอร์เน็ตในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียง 
และความไวว้างใจท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้ความเส่ียงและ
ความไวว้างใจในการซ้ือประกนัภยัผา่นทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อความตั้งซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่ง
มีนยัส าคญั 

กนกวรรณ  เพิ่มมงคลกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกัน
วินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ต โดยการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท าประกนัวนิาศภยัในกลุ่มผูท้  าประกนัวินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ตเพื่อน า
ผลท่ีไดไ้ปใช้ในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบของการประกนัวินาศภยัและการบริการ 
จากการศึกษาพฤติกรรมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัการประกนัวินาศภยัจากการท่ี
เพื่อนแนะน า เลือกท าประกนัวินาศภยักบับริษทั แอกซ่าประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั 
วิริยะประกนัภยั จ  ากดั แต่ไม่เคยท าประกนัวินาศภยักบับริษทัอ่ืนมาก่อน โดยมีกรมธรรม์ประกนั
วินาศภยัเพียง 1 ฉบบั ซ่ึงท ามานาน 2-3 ปี กรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีคือ ประกนัรถยนต์ แต่ตอ้งท า
ประกนัวินาศภยัเพิ่ม โดยเฉพาะดา้นประกนัภยัสุขภาพ การท าประกนัวินาศภยัเพื่อตอ้งการประกนั
ความเส่ียง ส่วนใหญ่ยงัเลือกช าระเบ้ียประกนัภยัโดยช าระผ่านตวัแทนประกนัภยั แมว้่าจะไม่เคย
ประสบปัญหาหลงัจากท าประกนัวินาศภยั แต่ปัญหาส าหรับผูท่ี้เคยพบหลงัจากท าประกนัวินาศภยั
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คือ ขั้นตอนการพิจารณาการเคลมค่าเสียหายล่าชา้ การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท าประกนัวินาศภยัในระดบัมาก 
เรียงล าดับความส าคัญได้ดังน้ี ปัจจัยบุคลากรท่ีให้บริการ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 
2.6.2  งานวจัิยในต่างประเทศ 
Outreville (1992) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง รายรับจากเบ้ียประกนัภยักบัระดบั

การพฒันาทางการเงินและการเจิญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากประเทศก าลังพฒันา
จ านวน 80 ประเทศ เป็นขอ้มูลสถิติระหว่าปี 1983-1986 วดัรายรับเบ้ียประกนัภยัรวม รายรับเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิ เงินจ่ายตามกรมธรรม์และส่วนแบ่งตลาดประกนัภยัแต่ละประเภทเม่ือเทียบกบั
ธุรกิจประกนัภยัทั้งระบบ โดยการศึกษาจะจ ากดัเฉพาะการประกนัภยัทรัพยสิ์นซ่ึงจากการศึกษา
โครงสร้างของธุรกิจประกันภัยในประเทศเหล่าน้ีพบว่า เกือบทั้ งหมดจะมีธุรกิจประกันภัยท่ี
ด าเนินการโดยเอกชนและมีลกัษณะควบคุมจากรัฐบาล และเม่ือพิจารณาเบ้ียประกนัภยัเปรียบเทียบ
กบั GDP พบวา่ประเทศในแถบ Central America และ Caribbean จะอยูใ่นสัดส่วนท่ีสูงคือ เฉล่ียจะ
สูงกว่าร้อยละ 2.0 รองลงมาเป็นประเทศในแถบ South America, North Africa และ West Asia 
เฉล่ียจะประมาณร้อยละ 1.0-1.9 ส่วนประเทศในแถบ Asia และ Pacific โดยมากจะอยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ร้อยละ 0.5 

Namratha Swamy (2002) ดุษฎีบณัฑิตแห่ง University of Maryland, U.S.A. ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัระยะยาว ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดซ้ื้อประกนัเม่ือปี 2002 พบวา่
ปัจจยัเก่ียวกบัความรู้นอ้ย และทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัแบบระยะยาว ความเขา้ใจดี
ในการประกันภยัระยะยาว และการลงทุนเพื่อประโยชน์หลังเกษียณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัแบบระยะยาวสูงข้ึน และปัจจยัส าคญัคือผลประโยชน์ของการประกนัภยัแบบระยะยาวต่อ
บริษทัหรือองคก์ร ปัจจยัดงักล่าวเพิ่มความเป็นไปไดท่ี้จะซ้ือประกนั 17% และ 12% ของ 22% ของ 
Variance จากปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ 

Swiss Re Ltd., Economic Research & Consulting (2014) จากบทความเร่ือง Digital Distribution 
in Insurance: A Quiet Revolution กล่าววา่ อินเทอร์เน็ตก าลงัเขา้มามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ 
(แพร่) กระจายในธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงจะสังเกตได้จากการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน กิจกรรม Pre-
Sales อ่ืน ๆ เช่น การใหค้  าแนะน า และการเจรจา/ต่อรองถูกยา้ยลงไปบนเวบ็มากข้ึน ประกนัภยับาง
ประเภทสามารถซ้ือออนไลน์ได ้แต่การซ้ือประกนัภยัออนไลน์ก็ยงัมีขอ้จ ากดัในหลาย ๆ ดา้น การ
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ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาขอ้มูลพื้นฐานทัว่โลกมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึน 5 เท่า 
ตั้งแต่ปี 2006 ดว้ยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล (คน้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ) จึงท าให้ผูบ้ริโภค
และองคก์ร/บริษทั นิยมหาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้และบริการรวมไปถึงประกนัภยั ตวัอยา่ง ในปี 2012 
รายงานของ McKinsey ระบุว่า ในอเมริกา ร้อยละ 73 ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกันรถยนต์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพิ่มข้ึนจากปี 2008 ร้อยละ 55 นอกจากน้ี Life Insurance Marketing and Research 
Association ระบุว่าในปี 2012 ร้อยละ 61 ของผูบ้ริโภคในอเมริกา ใช้อินเทอร์เน็ตในการคน้หา
ขอ้มูลผลิตภณัฑก์รมธรรมป์ระกนัชีวติเทียบกบัปี 2006 อยูท่ี่ร้อยละ 38 
 การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการประกนัวนิาศภยัโดยส่วนใหญ่มกัจะศึกษาประเด็น เร่ืองปัจจยัใน
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั แต่ประเด็นเก่ียวกบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะเร่ือง
นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยัยงัคงมีการศึกษาไม่มากนกั ซ่ึงการศึกษาเร่ือง 
นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ในท่ีน้ีเป็นการศึกษารูปแบบของการใชส่ื้อและสาร
ในการประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ียงัสนใจ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการรับรู้ข่าวสารและการตดัสินใจท าประกนั
วินาศภยั และศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกันภยัในการสร้างการรับรู้และ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัอีกดว้ย 

จากเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้ท่ียกมานั้นเป็นการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้และตดัสินใจ
ท าประกนัวินาศภยั โดยผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่าการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมาจากปัจจยั
หลาย ๆ อยา่งรวมกนัและพบวา่การเผยแพร่ความรู้เร่ืองการประกนัวินาศภยัผา่นการประชาสัมพนัธ์
ในรูปแบบหรือช่องทางต่าง ๆ ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมีความพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัของประชาชน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีดีในการน ามาต่อยอดการวิจยัเร่ือง นวตักรรมการ
ประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั มีการพฒันารูปแบบท่ีหลากหลายมาก
ข้ึนกว่าเดิมมาก ช่องทางการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัมีเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ประชาชนมี
ขอ้มูลในการตดัสินใจเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย  

 



 

 
บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี
สาระส าคญัในส่วนของการด าเนินการวิจยัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง และไดน้ าไปวิเคราะห์
ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2)  การสุ่มตวัอยา่ง 
3)  รูปแบบการวจิยั 
4)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กำรด ำเนินกำรวจิัยเิิปรริาำ  
 

3.1.1  รระิำกรและกลุ่าตัวอย่ำป 
ประชากร (Population) ท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ ผู ้ท่ีท  าประกันวินาศภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน 4,311,341 คน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2556)  

จากจ านวนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการ
ค านวณตามหลกัการแปรผนัร่วมระหว่างขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการ
สุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane (1970 อา้งถึงใน วเิชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 
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   n = N  
              1+N(e)2 
  เม่ือ  n  คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  คือ  ความคลาดเคล่ือน 
    

n =        N 
        1+N(e)2 
    =       4,311,341 
     1+4,311,341(0.05) 2 
    = 399.96 

   ดงันั้น จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 

3.1.2  กำรสุ่าตัวอย่ำป 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะป็น (Non-Probability 

Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตวัอย่าง ขั้นที่ 1 คือ การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และขั้นที่ 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยลกัษณะของ
กลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีท า
ประกนัวินาศภยัในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยท าการแจกแบบสอบถามให้แก่บริษทัประกนั
วินาศภยัในกรุงเทพมหานครท่ีมีเบ้ียประกนัภยัรับสูงสุด 10 บริษทั ของปี 2556 (สมาคมประกนั
วนิาศภยัไทย, 2557) โดยแจกบริษทัละ 40 ฉบบั ไดแ้ก่  

1) บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
2) บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
3) บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
4) บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
5) บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
6) บริษทั ประกนัคุม้ภยั จ  ากดั (มหาชน) 
7) บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
8) บริษทั แอลเอม็จี ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
9) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
10)  บริษทั มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ  ากดั 
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3.1.3  รูรแบบกำรวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กับการรับรู้และตดัสินใจท าประกัน

วินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีรูปแบบในการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการส ารวจ
จากประชากรที่ต ้องการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม โดยหลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รูปแบบ
การด าเนินชีวติ การรับรู้ข่าวสาร และการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั  
 

3.1.4  เคร่ือปาือทีใ่ิ้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใน

การรวบรวมขอ้มูลตามผูท่ี้ท  าประกนัวินาศภยัในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์จากส่ือ รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ และการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั มีทั้งหมด 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว    

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 4 ประเภท คือ ส่ือบุคคล ส่ือสิงพิมพ ์ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ และส่ืออินเตอร์เน็ตโดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบ        
ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

5  หมายถึง  มีการรับรู้มากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการรับรู้มาก 
3  หมายถึง  มีการรับรู้ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการรับรู้นอ้ย  
1  หมายถึง  มีการรับรู้นอ้ยท่ีสุด 

เกณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละขอ้มาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดย
ค านวณจากสูตร ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541) 

 
 



53 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
 จ านวนอนัตรภาคชั้น 

 
เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดเ้กณฑแ์ปลผลตามช่วงคะแนน ซ่ึงคะแนนต ่าสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 1 

คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 5 คะแนน 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 5 - 1 = 0.8 

5 
 
ผูว้ ิจยัไดค้  านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดงักล่าวมาแลว้ไดค้่า

คะแนนเฉล่ียของระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
4.21 - 5.00 ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์

มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์

มาก 
2.61 - 3.40 ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์

ปานกลาง 
1.81 - 2.60 ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์

นอ้ย 
1.00 - 1.80 ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 

และด้านความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยัโดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้
เพียงค าตอบเดียว มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ 

5  หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  หมายถึง  เฉย ๆ 
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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เกณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละขอ้ มาแจกแจงความถ่ี และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยค านวณ
จากสูตรความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดเ้กณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซ่ึง
คะแนนต ่าสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 5 คะแนน โดย
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.8 ผูว้ิจยัได้ค  านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นตามสูตร
ค านวณดงักล่าวมาแลว้ไดค้่าคะแนนเฉล่ียของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบั
การท าประกนัวนิาศภยัโดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
4.21 - 5.00 ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งกบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ี

เก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
3.41 - 4.20 ประชาชนเห็นดว้ยกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบั

การท าประกนัวนิาศภยั 
2.61 - 3.40 ประชาชนเฉยๆ กบัรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการ

ท าประกนัวนิาศภยั 
1.81 - 2.60 ประชาชนไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นท่ี

เก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
1.00 - 1.80 ประชาชนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น

ท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั เพื่อสอบถามความ
คิดเห็น ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัย โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ส าคญัมาก 
3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง  
2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 
1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละขอ้ มาแจกแจงความถ่ี และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยค านวณ
จากสูตรความกวา้งของอนัตรภาคชั้น เม่ือแทนค่าในสูตรจะไดเ้กณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซ่ึง
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คะแนนต ่าสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละขอ้ เท่ากบั 5 คะแนน โดย
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.8 ผูว้ิจยัได้ค  านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นตามสูตร
ค านวณดงักล่าวมาแลว้ไดค้่าคะแนนเฉล่ียของการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัโดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย การตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัเก่ียวกบัความคิดเห็น ทศันคติ พฤติกรรม
และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

4.21 - 5.00 ประชาชนใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 ประชาชนใหค้วามส าคญัมาก 
2.61 - 3.40 ประชาชนใหค้วามส าคญัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ประชาชนใหค้วามส าคญันอ้ย 
1.00 - 1.80 ประชาชนใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
3.1.5  กำรตรวจสอบคุ ภำพขอปเคร่ือปาือ 

1) ความถูกตอ้งของการวดั (Validity) การตรวจสอบหาความถูกตอ้งของการวดั
ตามเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความถูกตอ้ง 

2) ความเช่ือถือได ้(Reliability) การตรวจสอบหาความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดจ้ดัท า Pretest จ านวน 30 ชุด ไปให้กลุ่มตวัอย่างที่คล้ายกบักลุ่มตวัอย่างทดสอบเพื่อหา
ความเช่ือมัน่ของแบบ สอบถาม แล้วน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ และพิจารณา
ทดสอบความสอดคลอ้งภายในขอ้ค าถามรายขอ้ ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการค านวณ ผลการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.944 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่สูง สามารถน าไปใช้เก็บขอ้มูล
จริงได้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552)  
 

3.1.6  กำรเกบ็รวบรวาข้อาูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
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1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนท่ีท าประกนัวนิาศภยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากหนงัสือจากหนงัสือ บทความต่างๆ รายงาน 
วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์หนงัสือเวยีน เวบ็ไซต ์เอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัวนิาศภยั 

3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 
 
3.1.7  กำรวเิครำะห์ข้อาูลและสถิติทีใ่ิ้ในกำรวเิครำะห์ 
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน มาด าเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นจะน าข้อมูลมาลงรหัส (Code) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานต่าง ๆ ดงัน้ี 

(2.1) สถิติวเิคราะห์ค่าที (Independent Sample T - test) 
(2.2) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance หรือ One-Way ANOVA)  
(2.3) สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)  
เกณฑ์อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Bartz, 1999 อา้งถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 

2537) มีดงัน้ี 
0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
0.81 ข้ึนไป หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 

(2.4)   ใชส้ถิติ Factor Analysis เพื่อจดักลุ่มตวัแปร รูปแบบการด าเนินชีวติ 
ก. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยสถิติ KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Barlett’s Test of Sphericity ไดว้ดัความ
เหมาะสมของขอ้มูล ซ่ึงค่า KMO ตอ้งมากกวา่ 0.5 และเขา้สู่ 1 แสดงวา่ ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสม
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ท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Barlett’s Test of Sphericity พบวา่ 
ขอ้มูลตอ้งมีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แปลว่า ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัสามารถใช้
เทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548) 

ข. ผูว้ิจยัได้สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยใช้วิธีเน้น
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน (Eigen Value) ขององคป์ระกอบ
ท่ีมากกวา่ 1 เพื่อจ าแนกองคป์ระกอบของตวัแปร และเพื่อความชดัเจนผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกน
องคป์ระกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ไดต้วั
แปรสัมพนัธ์กับองค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน แล้วพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) โดยค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนั้นมีค่ามาก (เขา้ใกล ้+1 ถึง -1) ในองคป์ระกอบใด 
และมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบต ่า (เขา้ใกลศู้นย)์ ในองค์ประกอบอ่ืน จะจดัขอ้ค าถามนั้นให้อยู่ใน
องค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูง โดยตวัแปรแต่ละตวัควรอยู่ในองค์ประกอบใดใช้
เกณฑก์ารพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกวา่ 0.30 ข้ึนไป (Tabachnick, & Fidell, 1966) 

ค.   เม่ือได้องค์ประกอบท่ีเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจ ัยจึงน า
องคป์ระกอบดงักล่าวไปวเิคราะห์ต่อไป 

  

3.2  กำรด ำเนินกำรวจิัยเิิปคุ ภำพ 
 

3.2.1  กลุ่าตัวอย่ำป 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คือ ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั 

จ านวน 7 บริษัท โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั บริษทัละ 1 คน ดงัน้ี 

1) คุณกานดา  วฒันายิง่สมสุข 
ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

2) คุณวชิชุดา  ไตรธรรม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์รและCSR 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

3) คุณสุธิดา  มลิลา 
ผูจ้ดัการส านกับริหารภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
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4) คุณปรียาภรณ์ เจริญกิจ 
ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

5) คุณฑิฆมัพร  บรรณเภสัช 
ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

6) คุณธารินี  ปานเขียว 
ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

7) คุณปราณี  ส่องสวา่ง 
หวัหนา้แผนกการตลาด 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน) 

 
3.2.2  รูรแบบกำรวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กับการรับรู้และตดัสินใจท าประกัน

วินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั จ านวน 7 บริษทั เป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัท นวตักรรม กลยุทธ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนรูปแบบและเน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์ โดยผูว้ิจยัก าหนดประเด็นค าถาม
ไวล่้วงหน้า ทั้งน้ี แนวค าถามก าหนดครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจยัและเป็นค าถาม
ลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลมีโอกาสพูดคุยเล่าเร่ืองได้
อย่างเต็มท่ีและเกิดความเป็นกันเอง ตลอดจนสร้างความยืดหยุ่นในประเด็นของค าถามตาม
สถานการณ์ในการสัมภาษณ์ 

 
3.2.3  เคร่ือปาือทีใ่ิ้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใน

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของ 7 บริษทัประกนัภยัเก่ียวกบักลยุทธ์
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทั
ประกนัภยั 



59 

ตอนท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการ
ด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

3.2.4  กำรเกบ็รวบรวาข้อาูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์

ของบริษทัประกนัภยั จ านวน 7 คน ด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 
 

3.2.5  กำรวเิครำะห์ข้อาูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการสรุปบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์

ของบริษทัประกนัภยัเก่ียวกบัความคิดเห็นในการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสริมความ
เขา้ใจเก่ียวกบักลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยัในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 



 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวินาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน
คือ ผลการวจิยัเชิงปริมาณ และ ผลวจิยัเชิงคุณภาพ โดยไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  ตอนที ่1  ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในตอนท่ี 1 น้ี จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด สามารถแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ (Percentage)     
ดงัปรากฏตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากร (n = 400) 
 

รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 168 42 
หญิง 232 58 

อาย ุ   
18-25 ปี 106 26.5 
26-35ปี 160 40.0 
36-50 ปี 107 26.7 
มากกวา่ 50 ปี 27 6.8 



61 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)   
   

รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

โสด 256 64.0 
สมรส 144 36.0 

ระดบัการศึกษา   
ประถมศึกษา 6 1.5 
มธัยมศึกษา 82 20.5 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 32 8.0 
ปริญญาตรี 213 53.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 67 16.8 

อาชีพ   
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 91 22.7 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 274 68.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 4 1.0 
นิสิต/นกัศึกษา 7 1.8 
อ่ืน ๆ 24 6.0 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 56 14.0 
10,001-30,000 บาท 191 47.6 
30,001-50,000 บาท 109 27.3 
50,001-70,000 บาท 25 6.3 
70,001-100,000 บาท 4 1.0 
มากกวา่ 100,000 บาท 15 3.8 

 
ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ 
เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

58.0 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 42.0 
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 อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึงมีอายุระหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 อนัดบัท่ี
สองมีอายุระหวา่ง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 อนัดบัท่ีสามมีอายุระหวา่ง 36-50 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 26.7 โดยท่ีเหลืออีกร้อยละ 6.8 คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดโดยคิดเป็นร้อยละ 64.0 ส่วนท่ี
เหลือคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.0 

ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินคร่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยคิดเป็นร้อยละ 
53.2 อนัดับสอง คือจบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.5 อนัดับท่ีสามคือ จบ
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.8 อนัดับท่ีส่ีคือ จบการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 8.0 สุดท้ายคือ อันดับท่ีห้า คือ จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.5  

อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
บริษทัเอกชน อนัดบัท่ีสองรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.7 อนัดบัท่ีสามประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ เช่น เกษตรกร แพทย ์พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 6.0 อนัดบัท่ีส่ีมีอาชีพเป็นนิสิตนกัศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 และอีกร้อยละ 1 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากร้อยละ 47.6 มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-
30,000 บาท อนัดบัท่ีสองมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 อนัดบัท่ีสามมี
รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 อนัดบัท่ีส่ีมีรายได ้50,001-70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.3 โดยท่ีเหลืออีกร้อยละ 4.8 มีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาทข้ึนไป  
  

ส่วนที ่2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต 
                 กรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  การรับรู้ข่าวสารการประกันวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั และความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกันวินาศภยั โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.  ท่านรับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกนัวนิาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ใด 
 1.1  ส่ือบุคคล 2.62 0.82 ปานกลาง 

  1)  ตวัแทนประกนัวนิาศภยั 2.88 1.11 ปานกลาง 
  2)  นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 2.61 1.05 ปานกลาง 
  3)  บิดา/มารดา 2.26 1.13 นอ้ย 
  4)  เพื่อน 2.64 1.07 ปานกลาง 

        5)  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 2.72 1.12 ปานกลาง 
 1.2  ส่ือส่ิงพิมพ ์ 2.96 0.89 ปานกลาง 

  1)  หนงัสือพิมพ ์ 3.18 1.09 ปานกลาง 
  2)  นิตยสาร 2.83 1.03 ปานกลาง 
  3)  วารสาร 2.79 1.03 ปานกลาง 
  4)  แผน่พบั/โบชวัร์ 3.05 1.04 ปานกลาง 

 1.3  ส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ 3.48 0.98 มาก 
  1)  รายการ/โฆษณา วทิย ุ 3.35 1.09 ปานกลาง 
  2)  รายการ/โฆษณา โทรทศัน์ 3.62 1.03 มาก 

 1.4  ส่ืออินเทอร์เน็ต 2.58 0.99 ปานกลาง 
    1)  เวบ็ไซต ์ 2.89 1.26 ปานกลาง 
    2)  เฟซบุค๊ 2.95 1.21 ปานกลาง 
    3)  อินสตาแกรม 2.29 1.16 นอ้ย 
    4)  ไลน์ 2.56 1.20 นอ้ย 
    5)  บล็อก 2.23 1.11 นอ้ย 
    6)  อ่ืน ๆ  2.16 1.15 นอ้ย 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

   

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

2.  ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีท่านไดรั้บรู้ 2.97 0.88 ปานกลาง 
2.1  ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ครอง 3.25 1.06 ปานกลาง 
2.2  ราคา 3.05 1.06 ปานกลาง 
2.3 การบริการลูกคา้ 3.00 1.02 ปานกลาง 
2.4 กิจกรรมหรือโปรโมชัน่ 3.08 1.07 ปานกลาง 
2.5 ช่องทางการจ าหน่าย 2.93 1.02 ปานกลาง 
2.6 ความมัน่คงของบริษทั 2.89 1.06 ปานกลาง 
2.7 ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร 2.73 1.07 ปานกลาง 
2.8 ความรับผดิชอบต่อสังคม 2.85 1.09 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บรู้ข่าวสาร
เร่ืองการประกันวินาศภัยมากท่ีสุดคือ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.98 รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.89 ต่อมาคือส่ือบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 และส่ืออินเทอร์เน็ต 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่ือบุคคลท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนั
วนิาศภยัมากท่ีสุดคือ ตวัแทนประกนัวินาศภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.11 รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12 
เพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 นายหนา้ประกนัวินาศภยั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 และสุดทา้ยคือ บิดา/มารดา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13 
 ต่อมาคือส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับข่าวสารเร่ืองการประกันวินาศภยัมากท่ีสุดคือ 
หนงัสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 รองลงมาคือ แผน่พบั/โบ
ชวัร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 นิตยสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 และสุดท้ายคือ วารสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.79 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.03 
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ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุดคือ 
รายการ/โฆษณา โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.03 และรายการ/
โฆษณา วทิย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 ตามล าดบั 

สุดทา้ยคือ ส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุด
คือ เฟซบุ๊ค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 รองลงมาคือ เว็บไซต์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 ต่อมาคือ ไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 อินสตาแกรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.16 และบล็อก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.11 ขณะท่ีสุดทา้ยคือ จากส่ือ
อ่ืน ๆ เช่น ทวติเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 
 จากบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยัเก่ียวกบักลยุทธ์ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ท่ีพบว่า องค์กรมีการส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือบุคคล คือ 
ตวัแทนประกนัวินาศภยั ซ่ึงองค์กรเช่ือว่า ส่ือประเภทน้ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีส่ือส่ิงพิมพ์ประเภท แผ่นพบั โบชัวร์ และส่ือวิทยุและ
โทรทศัน์ รวมถึงส่ือออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เวบ็ ยูทูบ และส่ือใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน 
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ ไดใ้น
ระดบัปานกลางเท่านั้น ยกเวน้ส่ือโทรทศัน์ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ข่าวสารไดค้่อนขา้งมากกวา่ส่ือ
อ่ืน ๆ ขณะท่ีส่ือออนไลน์ซ่ึงเป็นส่ือใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากหลายบริษทันั้นยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัสามารถสร้างการรับรู้ไดใ้นระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ย แต่ถือไดว้า่เป็น
การปรับรูปแบบการส่ือสารเพื่อใหส้นองตอบต่อวถีิชีวติของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปในยคุดิจิตอล 

ด้านข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับรู้จากส่ือต่าง ๆ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 โดยสามารถจ าแนกข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีรับรู้
ไดต้ามล าดบัดงัน้ี อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และความคุม้ครอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 อนัดบัท่ีสองคือ ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมหรือโปรโมชัน่ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 อนัดบัท่ีสาม คือ ข่าวสารเก่ียวกบัราคา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 อนัดบัท่ีส่ีคือ ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02  อนัดบัท่ีห้า คือ ข่าวสารเก่ียวกบั
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02 อนัดบัท่ีหกคือ 
ข่าวสารเก่ียวกบัความมัน่คงของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 
อนัดบัท่ีเจ็ด คือ ข่าวสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 ส่วนเบ่ียงเบน



66 

มาตรฐานเท่ากบั 1.09 และสุดทา้ยคือ ข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 

ผลการวิเคราะห์ท่ีได้มีความสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารในประเด็นของ
วตัถุประสงค์ของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนั
วนิาศภยัท่ีถูกตอ้งให้กบัประชาชน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบับริษทัประกนัภยัท่ีส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัให้กบั
ลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมของ
องค์กรแลว้หลายบริษทัยงัมีวตัถุประสงค์ในการส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ ความมัน่คง และนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในอีกทางหน่ึงดว้ย อยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์สะทอ้นให้
เห็นว่า ประเด็นต่าง ๆ ท่ีองค์กรได้น าเสนอนั้นสามารถสร้างการรับรู้ได้ในระดับปานกลาง ซ่ึง
จ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการพฒันาการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
1. ท่านชอบท ากิจกรรมต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 3.30 0.56 ปานกลาง 
 1.1 ดูโทรทศัน์ ฟังเพลง อ่านหนงัสือ  3.94 0.89 มาก 
 1.2 เดินเล่นซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้ 3.21 0.99 ปานกลาง 
 1.3 พกัผอ่นอยูบ่า้นวนัหยดุ 3.91 0.95 มาก 
 1.4  ปลูกตน้ไม/้ตกแต่งบา้น 3.08 1.01 ปานกลาง 
 1.5  ท าบุญ ปฏิบติัธรรม 3.04 1.01 ปานกลาง 
 1.6  ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั / ต่างประเทศ 3.03 1.12 ปานกลาง 
 1.7  เล่นอินเทอร์เน็ต  3.76 1.04 มาก 
 1.8 ติดตามข่าวสารบา้นเมือง       3.46 0.91 มาก 
 1.9  ซ้ือสินคา้/บริการผา่นอินเทอร์เน็ต 2.54 1.10 นอ้ย 
 1.10  ตรวจสุขภาพประจ าปี 3.10 0.97 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

   

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความสนใจเก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั 
2. ท่านมีความสนใจอยา่งไรต่อขอ้ความต่อไปน้ี 3.17 0.59 ปานกลาง 
 2.1  ออกก าลงักายเป็นประจ า 3.19 0.96 ปานกลาง 
 2.2  ชอบติดตามข่าวสารเก่ียวกบัประกนัภยั 2.63 0.99 ปานกลาง 
 2.3  ชอบซ้ือสินคา้จากอินเทอร์เน็ต 2.37 1.07 นอ้ย 
 2.4  รักการส่ือสารทุกรูปแบบ 3.00 0.88 ปานกลาง 
 2.5  เช่ือเร่ืองโชคชะตาและบุญกรรม 2.89 0.99 ปานกลาง 
 2.6  ชอบใชชี้วติดว้ยความสงบสุข 3.91 0.89 มาก 
 2.7  ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวท่ีสุด 4.17 0.91 มาก 
 2.8  ตกแต่งบา้นใหน่้าอยู ่ 3.62 1.00 มาก 
 2.9  ชอบท ากิจกรรมทา้ทาย 2.91 1.25 ปานกลาง 
 2.10  อยากเดินทางท่องเท่ียวรอบโลก 3.07 0.76 ปานกลาง 
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการท าประกนัวนิาศภยั 
3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อขอ้ความต่อไปน้ี 3.65 0.68 มาก 
 3.1  การท าประกนัวนิาศภยัมีความจ าเป็นต่อชีวติ 3.80 0.76 มาก 
 3.2  ประชาชนทุกคนควรท าประกนัวนิาศภยั 3.52 0.83 มาก 
 3.3  การประกนัวนิาศภยัเป็นเร่ืองใกลต้วั 3.68 0.80 มาก 
 3.4  การท าประกนัวนิาศภยัช่วยบรรเทาความ
เสียหายไดต้ามค าขวญัท่ีวา่ “วนิาศภยับรรเทาได ้ดว้ย
การประกนัภยั” 

3.70 0.81 มาก 

 3.5  การประกนัวนิาศภยัมีส่วนช่วยสังคม 
เศรษฐกิจและประเทศชาติ 

3.57 0.80 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการท าประกนัวินาศภยั พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.65 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 รองลงมาคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม และดา้น
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ความสนใจท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และ 3.17 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 และ 
0.59 ตามล าดบั 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
ท าประกนัวินาศภยั พบว่า การดูโทรทศัน์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 รองลงมาคือ พกัผ่อนอยู่บา้นวนัหยุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 เล่นอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 และติดตามข่าวสารบา้นเมือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.91 ต่อมาคือ เดินเล่นซ้ือของตามห้างสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 และตรวจสุขภาพประจ าปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.97 ขณะท่ี ปลูกตน้ไม/้ตกแต่งบา้น ท าบุญ ปฏิบติัธรรม และท่องเท่ียวต่างจงัหวดั/ 
ต่างประเทศมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08, 3.04 และ 3.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.01, 1.01 และ 1.12 ตามล าดบั โดยการซ้ือสินคา้/บริการผา่นอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10 
 ต่อมาคือรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยั ท่ีพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัครอบครัวท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.91 รองลงมาคือ ชอบใช้ชีวิตด้วยความสงบสุข มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.89 ตกแต่งบา้นให้น่าอยู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 และ
ออกก าลงักายเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.96 ต่อมาคือ อยาก
เดินทางท่องเท่ียวรอบโลก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 รักการส่ือสาร
ทุกรูปแบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 และชอบท ากิจกรรมทา้ทายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.25 ขณะท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความ
สนใจเก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดสามล าดบัสุดทา้ยคือ เช่ือเร่ืองโชคชะตา
และบุญกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 ชอบติดตามข่าวสาร
เก่ียวกบัประกนัภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 และชอบซ้ือสินคา้จาก
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.07 
 สุดทา้ยคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการท าประกนัวินาศภยั พบว่า 
การท าประกันวินาศภยัมีความจ าเป็นต่อชีวิตมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 รองลงมาคือ การท าประกนัวินาศภยัช่วยบรรเทาความเสียหายได้
ตามค าขวญัท่ีว่า “วินาศภยับรรเทาได้ ด้วยการประกนัภยั” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 การประกนัวินาศภยัเป็นเร่ืองใกลต้วั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.80 และการประกันวินาศภยัมีส่วนช่วยสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 สุดทา้ยคือ ความคิดเห็นท่ีวา่ประชาชนทุก
คนควรท าประกนัวนิาศภยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 
 ประเด็นส าคญัท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัประกนัภยั พบว่า เน้ือหาและ
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์นั้นตอ้งมีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของบริษทัผา่นส่ือแต่ละชนิด 
แต่การปรับการส่ือสารขอ้ความ หรือข่าวสารต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบักิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้นเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากในทางปฎิบติั แต่หากพิจารณาจะพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อการท าประกนัวินาศภยั โดยตระหนกัถึงประโยชน์ของการท าประกนั
วนิาศภยัและความจ าเป็นต่อชีวติซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นให้เห็นวา่ 
ขอ้ความและช่องทางการส่ือสารท่ีบริษทัประกนัภยัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้นสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดใ้นระดบัหน่ึง 
 
ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 
 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

1.  ความคิดเห็น/ทศันคติต่อการท าประกนัวนิาศภยั 3.16 0.63 ปานกลาง 
1.1  ท่านคิดวา่การท าประกนัวนิาศภยัมีประโยชน์ต่อ 3.72 0.79 มาก 

ตนเองและครอบครัว    
1.2  ท่านคิดวา่การประกนัวนิาศภยัสามารถช่วยเหลือ 3.70 0.78 มาก 

บรรเทาความเสียหายได ้    
1.3  ปัจจุบนัท่านไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัภยัจาก  3.23 0.87 ปานกลาง 

ส่ือต่าง ๆ มากข้ึน    
1.4  ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการท าประกนัวนิาศภยั 3.26 0.90 ปานกลาง 
1.5  ท่านท าประกนัวนิาศภยัผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ 2.50 1.05 นอ้ย 
1.6  ความมัน่ใจในการท าประกนัภยัผา่นส่ือออนไลน์ 2.57 1.00 นอ้ย 
1.7  เบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งจ่ายมีความเหมาะสมกบัความ 3.20 0.88 ปานกลาง 

คุม้ครองท่ีไดรั้บ    
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

   

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐาน 

แปลผล 

2.  พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 3.21 0.74 ปานกลาง 
2.1  ท่านมีความเส่ียงในการด าเนินชีวติ 3.26 0.84 ปานกลาง 
2.2  ท่านมีความตอ้งการท าประกนัวนิาศภยัเพื่อ 3.37 0.87 ปานกลาง 

คุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์น    
2.3  ท่านตอ้งการท าประกนัวนิาศภยัเพื่อคุม้ครองความ  3.02 1.00 ปานกลาง 

เสียหายจากการประกอบธุรกิจ    
3.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 3.13 0.68 ปานกลาง 

3.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั    
 1)  ตนเอง 3.79 0.91 มาก 
 2)  ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 2.96 0.90 ปานกลาง 
 3)  บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 3.31 0.93 ปานกลาง 
 4)  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 2.71 0.97 ปานกลาง 
 5)  ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์/หนงัสือพิมพ ์ 3.09 0.99 ปานกลาง 

    6)  ส่ืออินเทอร์เน็ต 2.96 1.03 ปานกลาง 
 7)  อ่ืน ๆ  2.50 1.08 นอ้ย 

3.2 ขอ้ใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั    
 1)  ช่ือเสียงบริษทั 3.77 1.01 มาก 
 2)  ฐานะความมัน่คงของบริษทั 3.85 0.99 มาก 
 3)  การใหบ้ริการ 3.95 0.95 มาก 
 4)  ค่าเบ้ียประกนัภยั 3.87 0.98 มาก 
 5)  เง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ 3.95 0.98 มาก 
 6)  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 3.96 0.99 มาก 
 7)  การประชาสัมพนัธ์และโฆษณา 3.44 0.96 มาก 
 8)  อ่ืน ๆ  2.65 1.13 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ากบั 3.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทศันคติต่อการท า
ประกนัวินาศภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 และสุดทา้ยคือปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ทศันคติต่อการท าประกันวินาศภยัรายข้อ พบว่า การท า
ประกนัวินาศภยัมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.72 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.79 รองลงมาคือ การประกนัวินาศภยัสามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเสียหายได ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการท า
ประกนัวนิาศภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 และปัจจุบนัสามารถรับ
ข่าวสารเร่ืองการประกนัภยัจากส่ือต่าง ๆ มากข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.87 ต่อมาคือ เบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งจ่ายมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 ความมัน่ใจในการท าประกนัภยัผา่นส่ือออนไลน์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 และสุดทา้ยคือ สามารถท าประกนัวินาศภยั
ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบว่า ท่านมีความตอ้งการท า
ประกนัวนิาศภยัเพื่อคุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.87 รองลงมาคือ ท่านมีความเส่ียงในการด าเนินชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.84 และสุดทา้ยคือท่านตอ้งการท าประกนัวินาศภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายจาก
การประกอบธุรกิจมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 
 สุดทา้ยคือ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัพบวา่ ตนเองมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 รองลงมาคือ บุคคลใน
ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 ต่อมาคือ ส่ือวิทยุ/
โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 ต่อมาคือ 
ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั และส่ืออินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 2.96 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.90 และ1.03 ตามล าดบั ขณะท่ีผูท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัสอง
ล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีธนาคาร และบุคคลอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 และ 2.50 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 และ1.08 ตามล าดบั 
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 สอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารท่ีพบว่า ลูกคา้จะรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ไดค้่อนขา้ง
น้อย แมว้่าบริษทัจะเลือกส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอก็ตาม ด้วยเหตุน้ีเอง ผลการ
วเิคราะห์จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัของกลุ่มตวัอยา่งนั้น คือ 
ตนเองเป็นส าคญั รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ขณะท่ีอิทธิพลจากส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นช่องทางการ
ส่ือสารขององคก์รนั้นมีผลต่อการตดัสินใจค่อนขา้งต ่า 
 ต่อมาคือผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 รองลงมาคือ 
การให้บริการ และเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.95 และ 0.98 ตามล าดบั ต่อมาคือค่าเบ้ียประกนัภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98 และฐานะความมัน่คงของบริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.99 และช่ือเสียงบริษทัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.01 
ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัสองล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์
และโฆษณาและปัจจยัอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 และ 2.65 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.96 และ1.13 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารบริษทัประกนัภยั พบว่า 
ลูกค้าจะให้ความส าคญักับการแสวงหาข้อมูลประกันวินาศภยัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ หรือเกิดความ
เสียหายข้ึน ขอ้มูลท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมกัจะเป็นประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการท าประกนั
วินาศภยั เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม ์รวมถึงคุณภาพของ
การบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บเม่ือเกิดความเสียหาย ในขณะท่ีช่ือเสียง และความ
มัน่คงของบริษทันั้นเป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในระดบัรองลงมา 
 

4.1.1  การวเิคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติ 
1)   การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม ดา้นความ

สนใจ และดา้นความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการท าประกนัวนิาศภยั ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
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ตารางที ่4.5  รายละเอียดการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 0.863 
Barlett’s test of sphericity Approx. Chi-Square 4342.944 
    df 300 
    Sig. 0.000 

 
(1)   ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยสถิติ KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Barlett’s Test of Sphericity ไดว้ดัความ
เหมาะสมของขอ้มูล พบวา่ ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการ
ทดสอบสมมติฐาน Barlett’s Test of Sphericity พบวา่ ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัสามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบได ้โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์องคป์ระกอบ แสดงดงั
ตารางท่ีต่อไปน้ี 

(2)   ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเนน้องคป์ระกอบ
หลกั (Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  จ  านวนองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ 
                      แปรปรวนสะสม 
 

องค์ประกอบที่ 
ค่าไอเกน 

(Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 6.912 27.646 27.646 
2 2.886 11.546 39.192 
3 2.113 8.453 47.645 
4 1.562 6.246 53.891 
5 1.282 5.128 59.019 
6 1.152 4.608 63.628 

 



74 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกวา่ 1 
ซ่ึงมีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 6 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 
63.628 ของความแปรปรวนไดท้ั้งหมด 

(3)  เพื่อให้การแปลความหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการหมุนแกน
องคป์ระกอบ แลว้พิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ซ่ึงในคดัเลือกองคป์ระกอบ 
ปรากฏวา่ ตวัแปรทุกตวัอยูใ่นองคป์ระกอบ ไดจ้  านวนองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการท าประกนัวนิาศภยั 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่4.7  แสดงผลองคป์ระกอบการวางแผนการประกนัวนิาศภยั 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B301 การท าประกนัวนิาศภยัมีความจ าเป็นต่อชีวิต 0.823 
B302 ประชาชนทุกคนควรท าประกนัวนิาศภยั 0.836 
B303 การประกนัวนิาศภยัเป็นเร่ืองใกลต้วั 0.842 
B304 การท าประกนัวนิาศภยัช่วยบรรเทาความเสียหายไดต้ามค าขวญั

ท่ีวา่ “วนิาศภยับรรเทาได ้ดว้ยการประกนัภยั” 
0.851 

B305 การประกนัวนิาศภยัมีส่วนช่วยสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 0.805 
 

เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการประกันวินาศภยัในมุมมองต่าง  ๆ
ไดแ้ก่ การประกนัวนิาศภยัเป็นส่ิงใกลต้วั และประชาชนทุกคนมีความจ าเป็นในการท าวินาศภยั หรือ
การประกันวินาศภัยนอกจากจะช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วยงัช่วยสังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติอีกทางหน่ึงดว้ย 

องคป์ระกอบท่ี 2 ความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  แสดงผลองคป์ระกอบความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B102 เดินเล่นซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้ 0.544 
B109 ซ้ือสินคา้/บริการผา่นอินเทอร์เน็ต 0.800 
B203 ชอบซ้ือสินคา้จากอินเทอร์เน็ต 0.810 
B204 รักการส่ือสารทุกรูปแบบ 0.500 

 
เป็นองค์ประกอบท่ีสะทอ้นถึงพฤติกรรมความช่ืนชอบจบัจ่ายสินค้าและการ

ส่ือสารกับผูอ่ื้นในหลายรูปแบบ องค์ประกอบน้ีประกอบด้วย การเดินเล่นเพื่อซ้ือสินค้าจาก
หา้งสรรพสินคา้ รวมถึงความช่ืนชอบในการซ้ือสินคา้/บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

องคป์ระกอบท่ี 3 ความเป็นส่วนตวัและครอบครัว 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9  แสดงผลองคป์ระกอบครอบครัวและความเป็นส่วนตวั 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B103 พกัผอ่นอยูบ่า้นวนัหยดุ 0.666 
B205 เช่ือเร่ืองโชคชะตาและบุญกรรม 0.472 
B206 ชอบใชชี้วติดว้ยความสงบสุข 0.612 
B207 ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวท่ีสุด 0.609 
B208 ตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่ 0.676 
B209 ชอบท ากิจกรรมทา้ทาย 0.600 
B210 อยากเดินทางท่องเท่ียวรอบโลก 0.620 

 
องคป์ระกอบครอบครัวและความเป็นส่วนตวั ประกอบดว้ยความคิดเห็นเก่ียวกบั

รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย พกัผอ่นอยู่บา้นในวนัหยุด โดยให้ความส าคญักบัครอบครัว โดย
อาจมีการเดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทา้ทาย หรืออยากเดินทางรอบโลก อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์
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องคป์ระกอบสะทอ้นให้เห็นวา่ ผูท่ี้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบน้ียงัมีความเช่ือเก่ียวกบัโชคชะตา
และบุญกรรมแฝงอยูด่ว้ย  

องคป์ระกอบท่ี 4 กิจกรรมสันทนาการ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10  แสดงผลองคป์ระกอบกิจกรรมสันทนาการ 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B101 ดูโทรทศัน์ ฟังเพลง อ่านหนงัสือ 0.744 
B107 เล่นอินเทอร์เน็ต 0.680 

  
องค์ประกอบกิจกรรมสันทนาการ ประกอบด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีให้

ความส าคัญกับกิจกรรมสันทนาการเช่น ดูโทรทัศน์ฟังเพลง อ่านหนังสือ รวมถึงการเล่น
อินเทอร์เน็ต 

องคป์ระกอบท่ี 5 ข่าวสารและสุขภาพ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที ่4.11  แสดงผลองคป์ระกอบข่าวสารและสุขภาพ 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B108 ติดตามข่าวสารบา้นเมือง 0.643 
B110 ตรวจสุขภาพประจ าปี 0.570 
B201 ออกก าลงักายเป็นประจ า 0.762 
B202 ชอบติดตามข่าวสารเก่ียวกบัประกนัภยั 0.540 

 
องค์ประกอบเก่ียวกบัข่าวสารและสุขภาพ ท่ีแสดงถึงการให้ความส าคญักบัการ

ติดตามข่าวสารอนัเป็นประโยชน์กบัตนเองทั้งข่าวสารบา้นเมืองและข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัภยั 
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รวมถึงให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพโดยการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ และมีการตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

องคป์ระกอบท่ี 6 ความเป็นเอกลกัษณ์ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่4.12  แสดงผลองคป์ระกอบความเป็นเอกลกัษณ์ 
 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
น า้หนัก

องค์ประกอบ 
B104 ปลูกตน้ไม/้ตกแต่งบา้น 0.770 
B105 ท าบุญ ปฏิบติัธรรม 0.695 
B106 ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั / ต่างประเทศ 0.519 

  
องคป์ระกอบเก่ียวกบัความเป็นเอกลกัษณ์ของบุคคล สะทอ้นถึงรูปแบบการใชชี้วิตท่ี

หลากหลายทั้งในด้านของการปลูกตน้ไม้/ตกต่างบา้น การท าบุญ ปฎิบติัธรรม รวมถึงการท่องเท่ียว
ต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศเป็นคร้ังคราว 

(4)   ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขององคป์ระกอบท่ีได้
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติของกลุ่มตวัอยา่ง ผลปรากฏดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.13  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติ จ านวนข้อ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน- 
มาตรฐาน 

แปลผล 

การวางแผนการประกนัวนิาศภยั 5 3.65 0.68 มาก 
ความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ 4 2.78 0.78 ปานกลาง 
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวั 7 3.49 0.61 มาก 
กิจกรรมสันทนาการ 2 3.85 0.80 มาก 
ข่าวสารและสุขภาพ 4 3.09 0.70 ปานกลาง 
ความเป็นเอกลกัษณ์ 3 3.05 0.80 ปานกลาง 

รวมรูปแบบการด าเนินชีวติ 25 3.32 0.50 ปานกลาง 
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จากตาราง 4.13 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตแต่ละองค์ประกอบจ านวนทั้ งส้ิน 6 
องค์ประกอบ รวมทั้งส้ิน 25 ขอ้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.32 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 
0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.78-3.85 และมีส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย
ระหวา่ง 0.50-0.80  
 

ส่วนที ่3  ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1) รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี
แตกต่างกนั 

2)   รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยท่ี
แตกต่างกนั 

3)   การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจท า
ประกนัวนิาศภยั 

4)   รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภยั 
5)   รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance 
หรือ One-Way ANOVA) สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และสถิติ Factor Analysis มีผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 

สมมติฐาน 1  รูปแบบการด าเนินชีวติที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
                      ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.14  แสดงการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ 
                       ประชาสัมพนัธ์จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

องค์ประกอบที่ 

การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 

F 
P - 

Value 
คู่ท่ี

แตกต่าง 
1.น้อยท่ีสุด 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากท่ีสุด 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.    X S.D. 

1.การวางแผนการ
ประกนัวนิาศภยั 

2.77 
 

0.17 
 

2.36 
 

0.73 
 

2.69 
 

0.72 
 

3.07 
 

0.68 
 

3.29 
 

0.84 
 

10.78* 
 

0.01 
 

(5)>(2) 
(5)>(3) 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบที่ 

การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 

F 
P - 

Value 
คู่ท่ี

แตกต่าง 
1.น้อยท่ีสุด 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากท่ีสุด 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.    X S.D. 

2.ความช่ืนชอบ 
จบัจ่ายซ้ือสินคา้ 
 

2.04 
 
 

0.72 
 
 

2.70 
 
 

0.71 
 
 

3.05 
 
 

0.61 
 
 

3.49 
 
 

0.73 
 
 

3.69 
 
 

0.52 
 
 

26.27* 
 
 

0.01 
 
 

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

3.ครอบครัวและ
ความเป็น
ส่วนตวั** 

- 
 
 

- 
 
 

2.22 
 
 

0.91 
 
 

2.80 
 
 

0.59 
 
 

3.06 
 
 

0.77 
 
 

3.28 
 
 

1.03 
 
 

11.06* 
 
 

0.01 
 
 

(5)>(2) 
(5)>(3) 

 
4.กิจกรรมสันทนา
การ** 

- 
 

- 
 

2.16 
 

0.72 
 

2.87 
 

0.68 
 

3.08 
 

0.65 
 

3.06 
 

0.88 
 

16.69* 
 

0.01 
 

(4)>(2) 
(4)>(3) 

5.ข่าวสาร 
และสุขภาพ 
 
 

2.01 
 
 
 

1.12 
 
 
 

2.39 
 
 
 

0.66 
 
 
 

2.97 
 
 
 

0.60 
 
 
 

3.35 
 
 
 

0.67 
 
 
 

4.13 
 
 
 

0.54 
 
 
 

37.73* 
 
 
 

0.01 
 
 
 

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

6.ความเป็น
เอกลกัษณ์ 
 
 

2.55 
 
 
 

0.79 
 
 
 

2.56 
 
 
 

0.68 
 
 
 

2.90 
 
 
 

0.67 
 
 
 

3.21 
 
 
 

0.70 
 
 
 

3.72 
 
 
 

1.02 
 
 
 

16.18* 
 
 
 

0.01 
 
 
 

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

รวมองคป์ระกอบ 
 
 
 

n/a 
 
 
 

n/a 
 
 
 

1.91 
 
 
 

0.55 
 
 
 

2.75 
 
 
 

0.63 
 
 
 

3.37 
 
 
 

0.68 
 
 
 

3.49 
 
 
 

1.12 
 
 
 

42.24* 
 
 
 

0.01 
 
 
 

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

 
หมายเหตุ:  *   มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
                   **  รวมขอ้เลือกนอ้ยกบันอ้ยท่ีสุด เพื่อความเพียงพอของขอ้มูล 
  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรูปแบบการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 
3.1 ซ่ึงหมายความวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัก็จะมีการรับรู้ข่าวสารจาก
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่เพื่อหาความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใชชิ้วิตในระดบั
มากท่ีสุดจะเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ไดม้ากกว่ากลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวติในระดบัท่ีต ่ากวา่ 
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สมมติฐาน 2  รูปแบบการด าเนินชีวติทีแ่ตกต่างกนัมีการตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัยที่ 
                      แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.15   แสดงการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั

จ าแนกตามรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

องค์ประกอบที่ 

การตัดสินใจท าประกันวินาศภัย 

F 
P - 

Value 
คู่ท่ี

แตกต่าง 
1.น้อยท่ีสุด 2.น้อย 3.ปานกลาง 4.มาก 5.มากท่ีสุด 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.    X S.D. 

1.การวางแผน
การประกนั
วนิาศภยั 
 

2.4 
 
 

 

0.61 
 
 

 

3.17 
 
 

 

0.56 
 
 

 

3.45 
 
 

 

0.81 
 
 

 

4.04 
 
 

 

0.70 
 
 

 

4.52 
 
 

 

0.61 
 
 

 

26.22* 
 
 

 

0.01 
 
 

 

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

2.ความช่ืนชอบ
จบัจ่ายซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 

3.45 
 
 
 
 
 

0.93 
 
 
 
 
 

3.80 
 
 
 
 
 

0.90 
 
 
 
 
 

3.79 
 
 
 
 
 

0.77 
 
 
 
 
 

4.15 
 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 
 

4.48 
 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 
 

4.19* 
 
 
 
 
 

0.01 
 
 
 
 
 

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

3.ครอบครัวและ
ความเป็น
ส่วนตวั** 

- 
 
 

- 
 
 

3.25 
 
 

0.94 
 
 

3.62 
 
 

0.76 
 
 

4.01 
 
 

0.83 
 
 

4.38 
 
 

0.59 
 
 

13.87* 
 
 

0.01 
 
 

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

4.กิจกรรม
สันทนา-การ** 
 

- 
 
 

- 
 
 

3.30 
 
 

1.17 
 
 

3.64 
 
 

0.76 
 
 

3.93 
 
 

0.72 
 
 

4.25 
 
 

0.77 
 
 

15.04* 
 
 

0.01 
 
 

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

5.ข่าวสาร 
และสุขภาพ 
 
 

3.73 
 
 
 

0.93 
 
 
 

3.63 
 
 
 

0.92 
 
 
 

3.77 
 
 
 

0.81 
 
 
 

4.14 
 
 
 

0.68 
 
 
 

4.41 
 
 
 

0.47 
 
 
 

5.71* 
 
 
 

0.01 
 
 
 

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

6.ความเป็น
เอกลกัษณ์ 
 

3.63 
 
 

0.84 
 
 

3.70 
 
 

0.87 
 
 

3.76 
 
 

0.82 
 
 

3.97 
 
 

0.78 
 
 

4.40 
 
 

0.79 
 
 

3.49** 
 
 

0.01 
 
 

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

รวม
องคป์ระกอบ 
 
 
 

n/a 
 
 
 

n/a 
 
 
 

2.95 
 
 
 

0.98 
 
 
 

3.65 
 
 
 

0.80 
 
 
 

4.23 
 
 
 

0.63 
 
 
 

4.76 
 
 
 

0.35 
 
 
 

27.98** 
 
 
 

0.01 
 
 
 

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

 
หมายเหตุ:  *  มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
                   **  รวมขอ้เลือกนอ้ยกบันอ้ยท่ีสุด เพื่อความเพียงพอของขอ้มูล 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3.2 ซ่ึง
หมายความว่า หากกลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกนัก็จะมีการตดัสินใจท าประกนั
วินาศ-ภยัท่ีแตกต่างกนัดว้ย และเม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่เพื่อหาความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใชชิ้วิตในระดบัมาก
ท่ีสุดจะมีทศันคติต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมากกว่ากลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวติในระดบัท่ีต ่ากวา่ 
 

สมมติฐาน 3  การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจท า 
                      ประกนัวนิาศภัย 

 
ตารางที ่4.16   ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท า

ประกนัวนิาศภยั 
 

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรกบักบั 
การตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ- 
สหสัมพนัธ์ r 

P-Value 

ส่ือบุคคล 0.08** 0.12 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ 0.13** 0.01 
ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 0.17** 0.01 
ส่ืออินเทอร์เน็ต -0.01** 0.89 
รับรู้ข่าวสาร 0.23** 0.01 

 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี  4.16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากส่ือ
ประชาสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบว่า การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ รวมถึง 
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากส่ือประชาสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
รับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ด้านส่ือบุคคล และส่ืออินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด ทั้งน้ีการรับรู้
ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัในระดบัต ่า (r = 0.23) ขณะท่ีส่ือวิทยุ
โทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก (r = 0.13-0.17) 
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สมมติฐาน 4  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภัย 
 
ตารางที ่4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภยั 
 

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรกบักบั 
การรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภัย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ- 
สหสัมพนัธ์ r 

P - Value 

การวางแผนการประกนัวนิาศภยั 0.32** 0.01 
ความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ 0.47** 0.01 
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวั 0.28** 0.01 
กิจกรรมสันทนาการ 0.27** 0.01 
ข่าวสารและสุขภาพ 0.53** 0.01 
ความเป็นเอกลกัษณ์ 0.37** 0.01 

รวมรูปแบบการด าเนินชีวติ 0.55** 0.01 
 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการรับรู้
เร่ืองการประกนัวินาศภยั พบวา่ การรับรู้เร่ืองการประกนัวินาศภยัมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นการวางแผนการประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัว
และความเป็นส่วนตวั ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยในภาพรวมรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
เร่ืองการประกนัวนิาศภยัในระดบัปานกลาง (r = 0.55)   
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สมมติฐาน 5  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัย 
 
ตารางที ่4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติกบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 
 

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรกบักบั 
การตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ- 
สหสัมพนัธ์ r 

P - Value 

การวางแผนการประกนัวนิาศภยั 0.47** 0.01 
ความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ 0.17** 0.01 
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวั 0.35** 0.01 
กิจกรรมสันทนาการ 0.33** 0.01 
ข่าวสารและสุขภาพ 0.22** 0.01 
ความเป็นเอกลกัษณ์ 0.18** 0.01 

รวมรูปแบบการด าเนินชีวติ 0.41** 0.01 
 
หมายเหตุ:  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัการ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั พบวา่ การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นการวางแผนการประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัว
และความเป็นส่วนตัว ด้านกิจกรรมสันทนาการ ด้านข่าวสารและสุขภาพ และด้านความเป็น
เอกลกัษณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยในภาพรวมรูปแบบการด าเนินชิวตมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัในระดบัปานกลาง (r = 0.41) 
 
4.2  ตอนที ่2  ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 
 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยัเก่ียวกบักลยุทธ์ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

การวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์
ของบริษทัประกันภยัในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกันวินาศภยั โดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยัเก่ียวกบัความคิดเห็นในการด าเนินงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ดงันั้นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลประกอบในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัการวิจยั
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เชิงปริมาณท่ีน าเอาขั้นตอนการวิเคราะห์ผลทางสถิติท่ีไดข้อ้มูลมาจากผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงถือ
เป็นผูรั้บสารจากการศึกษาวิจยัน้ี และเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษามีความละเอียดมากข้ึนจึง
เพิ่มเติมในส่วนของการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและอยู่ในแวดวงการประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจ
ประกันวินาศภยัมาประกอบให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ท่ีต้องการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการใช้ส่ือและสารเพื่อสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
และถือว่าเป็นผูท่ี้ท  าการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือท่ี
เรียกวา่เป็นผูส่้งสารนัน่เอง 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั 
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ จ  านวน 7 คน ดงัน้ี 
1) นางสาวกานดา  วฒันายิง่สมสุข 

ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

2) นางสาววชิชุดา  ไตรธรรม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์รและCSR 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

3) นางสาวสุธิดา  มลิลา 
ผูจ้ดัการส านกับริหารภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

4) นางสาวปรียาภรณ์  เจริญกิจ 
ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

5) นางสาวฑิฆมัพร  บรรณเภสัช 
ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

6) นางสาวธารินี  ปานเขียว 
ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

7) นางสาวปราณี  ส่องสวา่ง 
หวัหนา้แผนกการตลาด 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ ผู้วจัิยได้ก าหนด 
               ประเด็นในการสัมภาษณ์เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีต่รงตามวตัถุประสงค์ในการวจัิย  
               ดงัต่อไปน้ี 

ประเด็นท่ี 1  แนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยั 
ประเด็นท่ี 2  การใชน้วตักรรมหรือส่ือประชาสัมพนัธ์หรือเน้ือหาการ    
                     ประชาสัมพนัธ์แบบใหม่ ๆ 
ประเด็นท่ี 3  วตัถุประสงคข์องการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
ประเด็นท่ี 4  กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
ประเด็นท่ี 5  รูปแบบและเน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารองคก์ร 
ประเด็นท่ี 6  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสารมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ 
                     ขององคก์รอยา่งไร 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และประมวลผลแนวทางและกลยุทธ์
การประชาสัมพนัธ์ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 
 
 ประเด็นที ่1  แนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภัย 
 ท่ีผ่านมากระบวนการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยัส่วนใหญ่เป็นการ
เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ดา้นการประกนัวนิาศภยัให้กบัประชาชนโดยผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือ
บุคคล คือ ตัวแทนประกันวินาศภยั ซ่ึงส่ือประเภทน้ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีส่ือส่ิงพิมพป์ระเภท แผ่นพบั โบรชวัร์ และส่ือวิทยุและ
โทรทศัน์อีกมากมายท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการ
ประกนัวินาศภยัแล้วจะมีการส่ือสารในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ประกนัภยัในรูปแบบของกรมธรรม์
ประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนไดรู้้จกั และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรู้้จกักบับริษทั
โดยเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงจากแนวทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีได้
กล่าวถึงมาในข้างต้นนั้นสอดคล้องกับแนวทางของการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของบริษัท
ประกนัภยัท่ียงัคงก าหนดแนวทางการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะเดียวกนั 
 บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัว่า จากการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของฝ่ายส่ือสาร
องคก์ร บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ท่ีวา่ เป็นเลิศดา้นบริการ ส่ือสารครบวงจร ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว  ตอบแทนสังคม ส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รสู่สากล และพนัธกิจท่ีก าหนดไวว้า่ ส่ือสารและ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รสู่สาธารณชน สร้างสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
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พนัธมิตรทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่วนรวม เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในธุรกิจประกนัภยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่งย ัง่ยืน พฒันา
รูปแบบและช่องทางการส่ือสารขององคก์รใหร้วดเร็ว ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจ แนวทางการด าเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ 
จึงตอ้งมีการก าหนดกลุ่มงานข้ึนมาและใหมี้ภารกิจเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบและสามารถเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
 เร่ิมจากกลุ่มงานท่ีเรียกวา่ Monitor News เพื่อตรวจติดตาม วิเคราะห์ข่าวสาร ท่ีเป็นกระแส
ข่าวปรากฏในส่ือ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมประกนัภยัในภาพรวม และกระแสข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วริิยะประกนัภยั หรือ คู่คา้ พนัธมิตรทางการคา้  

ทั้งน้ี เป็นการประมวลผลแบบรายวนัแลว้น าเสนอผูบ้ริหาร เพื่อท่ีจะไดส้ั่งการหรือก าหนด
กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการสรุปขอ้มูลการเผยแพร่
ข่าวของบริษทัประกนัวินาศภยัชั้นน ามาเปรียบเทียบกบัข่าวสารของบริษทัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
กลุ่มงานดา้นส่ือมวลชนสัมพนัธ์ สนบัสนุนการท างานขององคก์รวิชาชีพส่ือมวลชน 

จดัหาของขวญัของก านลัเพื่อเดินสายอวยพรส่ือในวาระพิเศษ อาทิ วนัครบสถาปนาของ
ส านกัข่าว วนัเกิด ผูส่ื้อข่าว จดัตารางเดินสายพบปะสัมพนัธ์กบัผูส่ื้อข่าว วางแผน Third 
Party Relations เพื่อขยายขอบเขตความสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มผูส่ื้อข่าวในสายข่าวต่าง ๆ กลุ่ม
งานประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี วางแผนก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการเขา้ไปจดันิทรรศการ
ประชาสัมพนัธ์บริษทัและเผยแพร่ความรู้ดา้นประกนัภยั ทั้งเป็นการด าเนินงานดว้ยตนเอง 
และร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (กานดา  วฒันายิ่งสมสุข, ผูจ้ดัการฝ่าย
ส่ือสารองคก์ร, การสัมภาษณ์, 8 เมษายน 2558) 

 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการ

ด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัวา่ เน่ืองจาก บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) เป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมีภาครัฐเป็นผูถื้อหุ้น ท่ีผ่านมางานของภาครัฐ งานของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นโครงการระดบัประเทศท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคญั ๆ ของประเทศ 
บมจ.ทิพยประกันภัย จะเข้าไปรับประกันภัยไว้ ดังนั้ นท่ีผ่านมาเรามุ่ งแต่ท าการ
ประชาสัมพนัธ์องคก์รในภาพใหญ่ ๆ เราไม่ไดล้งรายยอ่ยเพราะฉะนั้นจึงมีผลต่อการสร้าง
การรับรู้ของรายย่อย ดงันั้นถ้าจะให้ บมจ.ทิพยประกนัภยั เป็นอนัดบัหน่ึง ตอ้งสร้าง      
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การรับรู้ในรายยอ่ย จึงมีการตั้งวตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือทุกส่ือท่ีเรามีให้
รายย่อยรับรู้ดว้ย และเป็นท่ีมาของการท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ ซ่ึงมีคนแอดไลน์กวา่เจ็ดลา้นคน 
ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นรายย่อยทั้งส้ิน ถามวา่เห็น บมจ.ทิพยประกนัภยั แลว้พอใจไหม แต่
แค่รู้จกัทิพยประกนัภยัว่าเป็นใคร ซ่ึงการน าเสนอให้คนรู้จกั “หนุมาน” ซ่ึงเป็นสต๊ิกเกอร์
ไลน์นั้นยากมาก และการท่ีเราจะท าหนุมานเป็นตวัการ์ตูนเป็นสต๊ิกเกอร์ เราตอ้งคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเขา แต่ทุกอยา่งตอ้งถูกออกแบบมาอยา่งมีเจตนาท่ีดี และยงัคง
ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเป็นคุณสมบติัของหนุมานท่ีโดดเด่นทั้งหมด บุคลิกของหนุมาน คือ
สมุนเอกของพระรามท่ีมีหน้าท่ีใช้ปัญญาเพื่อช่วยเหลือเพื่อท างานให้ส าเร็จช่วยคน หนุมาน
ช่วยรวดเร็ว ตอ้งรวดเร็วดว้ยนัน่เป็นท่ีมาวา่ท าไมสินไหมฯ ของ บมจ.ทิพยประกนัภยั ตอ้ง
รวดเร็วนอกจากรวดเร็วแลว้ตอ้งเป็นธรรมดว้ย นอกจากน้ียงัท าเร่ืองของออนไลน์ทั้งหมด
เลยทุกช่องทางเป็นการบูรณาการส่ือทั้งหมด ดงันั้นลกัษณะองค์รวมของกลยุทธ์ในการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ จะเน้นในเร่ืองภาพลักษณ์องค์กร ความมัน่คง ความมัน่ใจและ
น าไปสู่ความไวว้างใจ คือ นึกถึงทิพยประกนัภยัตอ้งนึกถึงเร่ืองดี ๆ (วิชชุดา ไตรธรรม, 
ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์รและ CSR, การสัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) 

 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงาน

ประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัว่า บริษทัฯ ไดมี้การน านวตักรรมดา้นการส่ือสารมาใช้ใน
การประชาสัมพนัธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของ
บริษัทฯ อีกทั้ งเพื่อตอบโจทย์แนวคิดหลักของแบรนด์กรุงเทพประกันภัย “Lifestyle 
Insurance” ท่ีสามารถเขา้ถึงวถีิการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคท่ีมีหลากหลายรูปแบบ บริษทัฯ จึง
ไดข้ยายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมผา่นส่ือต่าง ๆ 
ซ่ึงแต่ละช่องทางก็จะมีการปรับเน้ือหาของการประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบัส่ือท่ีใชแ้ละ
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับส่ือดว้ยเช่นกนั นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
โทรทัศ น์และวิทยุแล้ว  ย ัง มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ส่ือออนไลน์  อาทิ  Website: 
bangkokinsurance.com เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ 
เก่ียวกบับริษทัฯ รวมทั้งขอ้มูลผลิตภณัฑ์ประกนัภยั ซ่ึงลูกคา้สามารถเปรียบเทียบความ
คุม้ครองก่อนการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัได ้บริษทัฯ ไดจ้ดัท า Mobile Application ท่ีช่ือวา่ 
BKI iCare เพื่ออพัเดตขอ้มูลข่าวสารดูขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ์ประกนัภยั ข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งยงัสามารถซ้ือประกันภยัและเคลมประกันภยัผ่าน   
สมาร์ทโฟนได้ทุกท่ีทุกเวลาอีกด้วย Facebook.com/bangkokinsurance และทวิตเตอร์ 
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น าเสนอข่าวสารกิจกรรมของบริษทัฯ ข่าวประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  สาระน่ารู้ท่ีน่าสนใจ 
รวมถึงยงัเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างลูกค้ากบับริษทัฯ ได้อีก
ช่องทางหน่ึง (สุธิดา  มลิลา, ผูจ้ดัการส านกับริหารภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร, การ
สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2558) 

 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงาน

ประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัว่า บริษทัฯ ใช้การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ดว้ยการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารถึงลูกคา้ และพาร์ตเนอร์ เน้นการประชาสัมพนัธ์แบบต่อเน่ือง กระจายใน
หลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งในรูปแบบการโฆษณา  และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ โดยเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์จะมีทั้ งในเร่ืองของบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ (ปรียาภรณ์  เจริญกิจ, ผูจ้ดัการ
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร, การสัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) 

 
บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกันภยัว่า บริษทัฯ ท าการ
ประชาสัมพนัธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ โดยมีกลยุทธ์ในการวิเคราะห์
คู่แข่ง และรูปแบบการเสนอข่าวสารในแต่ละช่องทาง สร้างความสัมพนัธ์กบันกัข่าวสาย
ต่าง ๆ (ฑิฆมัพร  บรรณเภสัช, ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร, การสัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558) 
 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทาง
ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัวา่ บริษทัฯ ท าประชาสัมพนัธ์เชิงรุก มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นเร่ืองความ
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนในประเทศไทย โดยการท าโครงการและกิจกรรมรณรงคเ์พื่อ
ลดและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน  อีกทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการช่วย เหลือ
เยียวยาหลงัจากเกิดอุบติัเหตุ มีการก าหนดเป้าหมายและการแกไ้ขท่ีชดัเจน มีการติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง (ธารินี  ปานเขียว, ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร, การ
สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558) 
 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนว ทาง
ในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัวา่ บริษทัฯ ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพท่ีสุดมีการวางแผนกลยุทธ์โดยน าหลัก SWOT มาวิเคราะห์
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สถานการณ์เพื่อวางรูปแบบในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การใช้ส่ือท่ี มี
ประสิทธิภาพสูง ทนัสมยั และราคาประหยดั พฒันาเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ให้ทนั
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศมัยใหม่ (ปราณี  ส่องสว่าง, หัวหน้าแผนกการตลาด, การ
สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558) 
 

ตารางที ่4.19  เปรียบเทียบแนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั 

 

บริษัท แนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 
 

- ด าเนินงานตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้
- มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในธุรกิจ
ประกนัภยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่ง
ย ัง่ยนื 
- พฒันารูปแบบและช่องทางการส่ือสารขององคก์รให้
รวดเร็ว ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 

- สร้างการรับรู้ใหก้บัรายยอ่ยและเป็นท่ีมาของการท า
สต๊ิกเกอร์ไลน์ “หนุมาน”  
- การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ เนน้เร่ืองภาพลกัษณ์องคก์ร 
ความมัน่คง ความมัน่ใจและน าไปสู่ความไวว้างใจ คือ นึกถึง
ทิพยประกนัภยั ตอ้งนึกถึงเร่ืองดี ๆ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 

- น านวตักรรมดา้นการส่ือสารมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงวถีิการด าเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภคท่ีมีหลากหลายรูปแบบ 
- ขยายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารความ
เคล่ือนไหวและกิจกรรมผา่นส่ือต่าง ๆ 

บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน) 

- ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  
- เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารถึงลูกคา้ และพาร์ตเนอร์ เนน้การ
ประชาสัมพนัธ์แบบต่อเน่ือง กระจายในหลาย ๆ ช่องทาง 
เพื่อใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งในรูปแบบการโฆษณา  และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 

 

บริษัท แนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- ท าการประชาสัมพนัธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  
- ใชก้ลยทุธ์ในการวเิคราะห์คู่แข่ง และรูปแบบการเสนอ
ข่าวสารในแต่ละช่องทาง  
- สร้างความสัมพนัธ์กบันกัข่าวสายต่าง ๆ 

บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั 
จากรถ จ ากดั 

- ท าประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  
- ประชาสัมพนัธ์เพื่อบอกถึงความรับผดิชอบต่อสังคมของ
บริษทัฯ มุ่งเนน้เร่ืองความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนใน
ประเทศไทย 
- ท าโครงการและกิจกรรมรณรงคเ์พื่อลดและป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุทางถนน   

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

- ใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด  
- วางแผนกลยทุธ์โดยน าหลกั SWOT มาวเิคราะห์
สถานการณ์เพื่อวางรูปแบบในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  
- กลยทุธ์การใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทนัสมยั และราคา
ประหยดั 

 
จากความคิดเห็นขา้งตน้ของผูบ้ริหารงานด้านการประชาสัมพนัธ์ของบริษัทประกนัภยั

เก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยั สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่จะใช้การ
ประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกเนน้การประชาสัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรค ์และเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ใน
เชิงบวกให้เกิดข้ึนกบับริษทั ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีบริษทัใชมี้หลากหลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การสร้างความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการ
ประกันวินาศภยั รวมถึงผลิตภณัฑ์กรมธรรม์ประกันภยัต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้สึกหรือ
ทศันคติท่ีดี ให้เกิดการยอมรับและเช่ือมัน่ในบริษทั น าไปสู่การไวว้างใจในผลิตภณัฑ์และบริการ
ของบริษทัต่อไป 
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ภาพที ่4.1  แนวทางการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั 
 

ประเด็นที ่2  การใช้นวตักรรมหรือส่ือประชาสัมพนัธ์หรือเนือ้หาการประชาสัมพนัธ์แบบ 
                         ใหม่ ๆ 
ปัจจุบนัธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยน านวตักรรมการ

ส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ เขา้มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจ อยา่งเช่น การน าระบบออนไลน์เรียลไทมม์าใชใ้นการรายงานขอ้มูลการรับประกนัภยั
รถตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท าให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศกัยภาพใน
การประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัและท่ีส าคญัประชาชนไดรั้บประโยชน์จาก
การบริการท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัมีการน าระบบอินเทอร์เน็ตเขา้มาใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
การใหบ้ริการเคลมออนไลน์ การขายประกนัภยัออนไลน์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจไปตามยุคสมยัภายใตบ้ริบทของสังคมท่ีมีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเขา้สู่ยุค
ดิจิตอลมากข้ึน จากสถิติเร่ืองของการท าประกนัภยัผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตแลว้จะพบวา่มีอตัราท่ี
เพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จึงท าให้บริษทัประกนัภยัต่างให้ความสนใจและพฒันาการด าเนินธุรกิจ
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และบริการในระบบออนไลน์เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัท่ีใหค้วามส าคญักบัการน านวตักรรมแบบใหม่ ๆ มาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มากข้ึนไม่วา่จะ
เป็นการใช ้เวบ็ไซต ์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ สต๊ิกเกอร์ไลน์ แอพลิเคชัน่ต่าง ๆ และการส่ือสารผา่น
ทางโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ อีกมากมายเพราะเช่ือว่าข่าวสารท่ีเผยแพร่ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งน้ีช่องทางดงักล่าวยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถช้ีแจงขอ้มูล ปัญหา ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ กบั
ลูกคา้ไดส้ะดวก รวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งยงัสามารถส่ือสารกบัลูกคา้เป็นรายบุคคลไดอี้กดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การน านวตักรรมด้านการส่ือสารมาใช้ในการประชาสัมพนัธ์ เป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้อีกทั้งสามารถตอบโจทยแ์นวคิดและ
นโยบายขององค์กรท่ีให้ความส าคญักบัการน านวตักรรมทางดา้นการส่ือสารมาใชเ้พื่อให้สามารถ
เขา้ถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีมีหลากหลายรูปแบบ หลายบริษทัฯ จึงไดข้ยายช่องทางใน
การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมผ่านส่ือท่ีทนัสมยัหรือท่ีเรียกว่า ส่ือใหม่ 
กนัมากข้ึน ซ่ึงแต่ละส่ือก็จะมีการปรับเน้ือหาของการประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบัส่ือท่ีใช้และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับส่ือดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพนัธ์ แต่ทั้งน้ี ส่ือเก่าหรือ
ส่ือเดิมก็ยงัคงใหค้วามส าคญัและใชส่ื้อน้ีอยู ่เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีรับส่ือน้ีก็มีอยู่จ  านวนไม่นอ้ย ดงันั้น การเลือกใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั
ยงัคงใชท้ั้งส่ือเก่าและส่ือใหม่ควบคู่กนัไป 

 
ประเด็นที ่3  วตัถุประสงค์ของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
จากการท่ีภาคธุรกิจประกนัภยั เล็งเห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

ดา้นการประกนัวินาศภยัท่ีถูกตอ้งให้กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนไดมี้หลกัประกนัความมัน่คง
ทางการเงินให้กบับุคคลและครอบครัว ให้สามารถด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่
หยุดชะงักหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน ดังนั้นการเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชน
ตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการท าประกนัวินาศภยั และสร้างความ
เช่ือมัน่ของประชาชนต่อธุรกิจประกันวินาศภยั จึงเป็นส่ิงส าคญั  สอดคล้องกบัแผนพฒันาการ
ประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2553-2557) ท่ีมีมาตรการส าคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่และการ
เข้าถึงระบบประกันภัย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ประกันภัยให้กับ
ประชาชน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางกันกับบริษัทประกันภัยท่ีส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันวินาศภัยให้กับลูกค้าและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรมขององคก์ร บริษทั
ประกนัภยัยงัมีวตัถุประสงคอ่ื์นอีกในการประชาสัมพนัธ์ตามความคิดเห็นท่ีวา่  
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วตัถุประสงค์ในการประชาสัมพนัธ์  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหว และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ นโยบายการด าเนินงาน ผลประกอบการ ฐานะการเงิน 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผลิตภณัฑ์ ประกันภยัใหม่  การส่งเสริมการขาย เป็นตน้ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ และมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ยอมรับในองค์กร และท่ีส าคญัเพื่อสร้างและรักษาช่ือเสียงของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมัน่และเช่ือถือในองคก์รของเรา นอกจากการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯ แลว้ หนา้ท่ีท่ีส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ อีกประการหน่ึง คือ การ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจประกนัภยัว่า การประกนัภยัเป็นเร่ืองท่ีง่าย ๆ 
และเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัคุณ ไม่วา่คุณจะอยูท่ี่ใดของประเทศ จะเกิดอุบติัเหตุเพียงเล็กนอ้ยไป
จนถึงมหันตภยัใหญ่ การประกนัภยัก็สามารถเขา้ไปดูแลให้ความคุม้ครองคุณไดทุ้กท่ีทุก
เวลาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดด้งัเดิม  (สุธิดา  มลิลา, บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั 
(มหาชน), การสัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558) 
   
และสอดคล้องกับความคิดเห็นท่ีว่า “นอกจากจะส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รต่อสาธารณชนแลว้ วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัอีกประการหน่ีงคือ การเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจและความส าคญัของการประกนัภยัท่ีถูกตอ้งใหก้บัสังคม” (กานดา  วฒันายิ่งสมสุข, 
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน), การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) หรือ  

 “เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ  สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริหาร
หรือบริการ หรือเพื่อกระตุน้การซ้ือเป็นหลกั” (ธารินี  ปานเขียว, บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั, การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558)  

จากประเด็นดงักล่าวน้ี สรุปไดว้า่ การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนจะ
ท าใหก้ารส่ือสารของบริษทัประกนัภยัไปยงักลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 ประเด็นที ่4  กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มภายใน ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กร หรือท่ีเรียกว่า 

กลุ่มสาธารณชนภายใน เช่น พนกังาน ผูถื้อหุ้น ตวัแทนและนายหน้า เจา้ของสถานประกอบการ
ซ่อมรถยนตพ์นัธมิตรทางการคา้ เป็นตน้ 

กลุ่มภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่ือมวลชน รวมถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เป็นตน้ 
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ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีถือวา่มีความส าคญัและมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์
ขององค์กรและตอ้งมีการศึกษาลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มเพื่อก าหนดกล
ยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทดว้ย 

 
 ประเด็นที ่5  รูปแบบและเนือ้หาในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารองค์กร 
 การส่ือสารความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเร่ืองการประกันวินาศภัยผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในธุรกิจประกนัวินาศภยั ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ ์และส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ มีค่อนขา้งนอ้ย อีกทั้งเน้ือหาท่ีส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายยงัเป็นการส่งสารท่ีผูส่้งซ่ึง
เป็นบริษทัประกนัภยัเป็นผูก้  าหนดและคดัเลือกสารท่ีบริษทัตอ้งการบอกเพียงด้านเดียว โดยไม่
ค  านึงถึงเน้ือหาท่ีผูรั้บสารท่ีเป็นประชาชนตอ้งการจะรับ ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร ท า
ใหเ้กิดการไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ ท่ีผา่นมาหากไม่เกิดอุบติัเหตุ หรือเกิด
ความเสียหายท่ีตอ้งมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัส่วนใหญ่แทบจะไม่อ่านหรือ
ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการประกนัภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ เลย จากสถานการณ์
ปัญหาน้ีจึงท าให้ตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์วา่เหตุใดประชาชนไม่รับรู้ หรือตระหนกัถึงความส าคญั
และประโยชน์ของการประกนัวนิาศภยัจนน าไปสู่การปฏิเสธการท าประกนัภยั 

หากประชาชนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจว่า การประกนัวินาศภยันั้นมีบทบาทส าคญัในการ
บรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและสามารถสร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางการ
เงินให้กบับุคคล และครอบครัวผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงธุรกิจการคา้การลงทุนต่าง ๆ ให้สามารถ
ด าเนินชีวิต และด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงกั ซ่ึงขอ้มูลความจริงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัภยัดว้ยเช่นกนั ส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
รับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั ท่ีมีความส าคญัก็คือ เน้ือหาของสาร (Message) เช่น ถา้เน้ือหา
ยาวเกินไป เขา้ใจยาก ภาษาท่ีใชย้ากแก่การเขา้ใจ ฯลฯ การประชา สัมพนัธ์ก็ไม่ประสบความส าเร็จ 
ดงันั้น บริษทัประกนัภยัต้องมีการก าหนดกลยุทธ์การใช้สาร ตอ้งรู้และเขา้ใจเร่ืองการส่งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายดว้ย ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ดา้นการประกนัวนิาศภยัใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ความรู้เร่ืองการโน้มน้าวใจจึงถูกหยิบยกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาประเด็นกลยุทธ์
การเลือกใชส้าร เพราะการโนม้นา้วใจ คือ การพยายามเปล่ียนแปลง ความเช่ือ ทศันคติ การกระท า
ของบุคคลอ่ืนดว้ยกลวธีิท่ีเหมาะสมใหมี้ผลกระทบใจผูน้ั้น จนเกิดการยอมรับและเปล่ียนตามผูโ้นม้
น้าวใจต้องการ เพราะก่อนท่ีจะประชาสัมพนัธ์ บริษทัประกันภยัต้องมีการก าหนดและคดัสรร
เน้ือหา ถอ้ยค าท่ีมีความน่าสนใจ โดยใช้กลยุทธ์การโนม้น้าวใจรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดเด่นใน
เน้ือหา ถอ้ยค า หรือขอ้ความนั้น ๆ เป็นการสร้างความประทบัใจและดึงดูดผูรั้บสาร ให้เขา้ใจเน้ือหา 
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หรือสารท่ีบริษทัประกนัภยัประชาสัมพนัธ์ออกไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงค์เพื่อโนม้น้าวใจ
ใหป้ระชาชนท าประกนัวนิาศภยั  

ท่ีผา่นมาการประชาสัมพนัธ์ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการส่ือสารทางเดียว เนน้ให้ความรู้ ความ
เขา้ใจในขอ้มูลท่ีอดัแน่นไปด้วยเน้ือหาท่ีตอ้งการให้ผูรั้บสารอ่านท าความเขา้ใจรายละเอียด แต่
เน่ืองจากสารหรือขอ้ความท่ีใช้นั้นมีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาว แต่ปรากฏว่าผูรั้บสารปฏิเสธการดูและ
อ่านขอ้ความต่าง ๆ โดยส้ินเชิง ท าใหไ้ม่มีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัของการประกนัวินาศภยั 
รวมถึงไม่เห็นความส าคญัและประโยชน์และน าไปสู่การตดัสินใจไม่ท าประกนัวินาศภยัในท่ีสุด แต่
การเลือกใชส้ารในปัจจุบนัเปล่ียนไปตามการพฒันาของส่ือท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึน ประกอบกบั
ผูรั้บสารมีความตอ้งการรับสารหรือขอ้ความท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย ตอบโจทยค์วามตอ้งการครบ 
ภาพและขอ้ความน่าสนใจมากกวา่เน้ือหารายละเอียดท่ียืดยาว การใชรู้ปภาพเขา้มาใชแ้ทนขอ้ความ
จึงเป็นส่ิงท่ีช่วยในการโน้มน้าวใจได้ดี ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์และจากเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ สามารถสรุปแนวทางการใชส้ารในการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั
ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.20  แนวทางการใชส้ารในการประชาสัมพนัธ์เพื่อโนม้นา้วใจใหท้ าประกนัวนิาศภยั 
 

ยุคของการ
ประชาสัมพนัธ์ 

การใช้สาร 
วตัถุ 

ประสงค์การ
ส่ือสาร 

เนือ้หา ภาพประกอบ สี ราคา 

ยคุแรก  
 

คดัเลือกสาร
ตามท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการ 
(Sender 
Oriented) 

ใหค้วามรู้
ผลิตภณัฑแ์ละ
รู้จกัองคก์ร 
 

เนน้ท่ี
รายละเอียด
ทุกอยา่ง
เพื่อให้
เขา้ใจได้
มากท่ีสุด 

รูปภาพนอ้ย 
เนน้เน้ือหา
มากกวา่ 

เนน้สีแสดงถึง 
อตัลกัษณ์ของ
องคก์ร 

ไม่แสดง
ราคา ให้
สอบถาม
เพ่ิมเติม 

ยคุปัจจุบนั 
 

คดัเลือกสาร
ตามท่ีผูรั้บ
สารตอ้งการ
(Audience 
Oriented) 

ใหค้วามรู้
ผลิตภณัฑ์
ความรู้
ประกนัภยัเพ่ือ
โนม้นา้วให้
ท าประกนัภยั
และสร้าง
ภาพลกัษณ์ 

สั้น กระชบั 
เสนอ
รายละเอียด 
ตรงกบั
ความ
ตอ้งการ 

ใชรู้ปภาพ
เนน้ความ
สวยงาม 
ดึงดูดความ
สนใจใน
รูปแบบ Info 
graphic 

เนน้อตัลกัษณ์ 
ขอองคก์ร 
 แต่เพ่ิมสีและ
ลวดลายท่ี
ดึงดูดความ
สนใจ 

แสดงราคา
ชดัเจน 
แต่ละ
ผลิตภณัฑ์
ใหเ้ลือก 
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ในภาวะปกติคนจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัมากนกั แต่เม่ือใด
ท่ีเกิดภยัพิบติั ภยัธรรมชาติท่ีเป็นมหันตภยั คนจะต่ืนตวัและเกิดความตระหนักเร่ืองของการ
ประกนัภยัเพิ่มมากข้ึนและจะเร่ิมเสาะแสวงหาข่าวสารดว้ยตนเอง เช่น กรณีการเกิดมหาอุทกภยัใน
ปี 2554 และการเกิดแผน่ดินไหวใหญ่ท่ีจงัหวดัเชียงราย ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท า
ประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองภัยดังกล่าวมีมากข้ึน ณ ช่วงเวลานั้ นเน้ือหาสารท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์จะเป็นรูปแบบของการใหค้วามรู้ ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความคุม้ครองและการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน และกลยุทธ์การส่ือสารท่ีใชเ้ป็นการน าเสนอเน้ือหาสารซ ้ า ๆ และหลากหลาย
ช่องทาง เพื่อเนน้ย  ้าให้ตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการมีประกนัวินาศภยั ซ่ึงถือเป็น
โอกาสในวิกฤติท่ีคนมีความพร้อมท่ีจะเปิดรับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัได้
เป็นอยา่งดี 

ท่ีผา่นมากลยทุธ์สารของบริษทัประกนัภยัส่วนใหญ่น าเสนอ จุดดีเพียงดา้นเดียวโดยบอกถึง
ประโยชน์ของประกนัภยัว่ามีความคุม้ครองอย่างไรบา้ง ท าแลว้ดีอย่างไร ไม่ได้บอกรายละเอียด
ขอ้ยกเวน้ไวใ้นส่ือ ซ่ึงลูกคา้เองก็ไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัทุกรายละเอียดของเน้ือหา อีกทั้งพื้นท่ีใน
การลงขอ้ความก็มีไม่มากนกั การก าหนดรูปแบบของสารมกัใชก้ารส่ือสารในแง่สัญลกัษณ์ เพราะ
จะมีผลในการจูงใจได้ดี โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ์ ต้องมีการออกแบบภาพ สีสัน และข้อความท่ี
เหมาะสม เพราะทุกองคป์ระกอบของสารท่ีถูกส่ือออกไปลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมายจึงตอ้ง
เขา้ใจผูรั้บสารและสร้างสารให้เหมาะสม และจะเห็นได้ว่าบริษทัประกนัภยัใช้กลยุทธ์สารเร่ือง 
ราคาในการโน้มน้าวใจ รูปแบบผลิตภณัฑ์ประกนัภยัท่ีตรงกบัความตอ้งการ และเร่ืองการบริการ
และภาพลกัษณ์องค์กร เป็นส่วนใหญ่ในการสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

 
ประเด็นที ่6  การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสารมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร  
                      อย่างไร 
ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัใหค้วามสนใจและน าส่ือดิจิตอลมาใชใ้นการขาย

และให้บริการลูกคา้มากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ หรือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ก อีกทั้งแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟนและในเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั้งการ
ออกสต๊ิกเกอร์ไลน์ และการขายประกนัภยัออนไลน์ก็มีให้เห็นกนัมากข้ึน ซ่ึงแนวโนม้การเติบโต
จากช่องทางการขายประกนัผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและมีอตัราการเติบโตท่ี
รวดเร็ว แต่ถา้ดูจากสถิติการท าประกนัภยัในประเทศไทยเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรนั้นยงัถือวา่
มีสัดส่วนท่ีนอ้ยมากการถือครองกรมธรรมย์งัอยูใ่นระดบัต ่า ท าใหธุ้รกิจประกนัวินาศภยัยงัมีโอกาส
เติบโตได ้อีกทั้งประชาชนเร่ิมมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการท าประกนั
วนิาศภยัมากข้ึนกวา่ในอดีต 



97 

ดงันั้น บริษทัประกนัภยัจึงหันมาให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการขายและบริการ 
รวมไปถึงการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือดิจิตอลไปยงัลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ซ่ึง
ปัจจุบนัมีบริษทัประกนัภยัท าการเสนอขายประกนัภยัออนไลน์แลว้ และมีการพฒันาแอพพลิเคชัน่
แบบประกันภยัต่าง ๆ ผ่านมือถือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ตวัแทนประกันวินาศภยัเสนอขาย
ประกันภยัให้กับลูกคา้ได้สะดวกสบาย และรวดเร็วข้ึน ต่อไปหากธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการ
แข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงมากข้ึน บริษทัประกนัภยัท่ีมีความพร้อมให้บริการกับลูกค้าผ่าน
ออนไลน์ก็จะมีความไดเ้ปรียบทางธุรกิจมากข้ึน 

บริษทัประกนัภยัท่ีสามารถด าเนินธุรกิจไดภ้ายใตบ้ริบทของสังคมท่ีมีความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยี  การส่ือสารและสามารถปรับตวัให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลง มีการศึกษาเรียนรู้ความ
ต้องการของผูเ้อาประกันภยัในรูปแบบต่าง ๆ และมีการคิดสร้างสรรค์ พฒันาการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ รู้จกัวางแผนการส่ือสารประชาสัมพนัธ์และเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม ลูกคา้ให้ความ
สนใจ เช่ือถือ และเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัหลายบริษทัยงัคงมีการบูรณาการการใชส่ื้อ
ประชาสัมพนัธ์ทั้ งส่ือเก่าและส่ือใหม่ มีการน าเสนอเน้ือหาผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทั้งท่ีเป็นส่ือ
ออนไลน์ (Online Media) และส่ือออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งน้ี องคก์รจะตอ้งรู้จกัปรับเน้ือหาท่ี
ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เวบ็ 
ยทููบ และส่ือใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน เพราะตอ้งยอมรับว่าปัจจุบนัลูกคา้เป้าหมายยงัคงมีหลากหลายกลุ่ม
เพียงแต่ตอ้งก าหนดบทบาท สถานการณ์และช่วงเวลาในการใชส่ื้อให้เหมาะสม ท่ีผ่านมาส่ืออยา่ง
ส่ือส่ิงพิมพ ์วทิยแุละโทรทศัน์ท่ีเคยมีพลงัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ วนัน้ีกลายเป็นส่ือเก่าท่ีอาจ
มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจของคนไม่เหมือนเดิมอีกแลว้ เพราะความสามารถ
และประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ไดอ้ยา่งฉับไวและครบวงจรของส่ือดิจิตอล
นั้นจะเขา้มาแทนท่ี  และรูปแบบการใชชี้วิตของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือประกนัภยันั้นแตกต่างจากอดีต
ท่ีเคยเป็นมา ส่ือดิจิตอลจึงเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากข้ึน เพื่อใชค้น้หาขอ้มูล 
และการหาค าแนะน าจากผูท่ี้เคยท าประกนัภยัมาประกอบการตดัสินใจมากข้ึน และไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่าส่ือดิจิตอลน้ีสามารถท าให้ลูกค้า ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงการ
ประกนัภยัไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย ในทางกลบักนับริษทัประกนัภยัก็สามารถท าการส่ือสารประชาสัมพนัธ์
เพื่อสร้างการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภยัไปถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมด
น้ีสะท้อนให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารนั้ นส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ในการสร้างการรับรู้และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนไดเ้พิ่มมาก
ข้ึนนัน่เอง 
 



 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ท่ีความ
สะดวกสบายมากข้ึนด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการส่ือสารและการเข้าถึงโลกของ
อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดนวตักรรมการส่ือสารท าไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และ
บริการต่าง ๆ และยงัส่งผลถึงการท าประกนัวินาศภยัในปัจจุบนัอีกด้วย และแมว้่านวตักรรมการ
ส่ือสารจะกา้วหนา้เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร การรับรู้และตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของ
การประกนัวนิาศภยัยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การประกนัวินาศภยันั้นให้ความคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นต่อภยัท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อ
รายได้ในอนาคตให้กับบุคคล และมีส่วนช่วยในการบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจให้กับสถาน
ประกอบการ แต่เม่ือพิจารณาจากสถิติการท าประกนัภยัในประเทศไทยพบวา่ ยงัมีสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก 
การเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็น และคุณประโยชน์
ของการประกนัวินาศภยั และสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัจึงเป็นส่ิง
ส าคญั โดยปัจจุบนัมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า 
ตวัแทน หรือช่องทางอินเทอร์เน็ต  

ดงันั้น เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการท าประกนั
วินาศภยั ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึงนวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนั
วินาศภยัเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
การประกนัวินาศภยัเป็นหลกัประกนัในการสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการ
ตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชน ตลอดจนนวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ
รับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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โดยเป็นการวจิยัแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างจากประชากร 
คือ ผูท่ี้ท  าประกนัวนิาศภยัในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีการวิจยัเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวินาศภยั โดยใช้โปรแกรมค านวณทาง
สถิติเพื่อค านวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ Factor Analysis เพื่อ
จดักลุ่มตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวติ สถิติวเิคราะห์ค่าที สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  

การศึกษาเร่ือง นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 
5.4  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1  ตอนที ่1  ผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  

 อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกือบคร่ึงหน่ึงมีอายุระหวา่ง 26-35 ปี อนัดบัท่ีสองมีอายุระหว่าง 
18-25 ปี อนัดบัท่ีสามมีอายรุะหวา่ง 36-50 ปี สุดทา้ยคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนท่ีเหลือคือ สถานภาพสมรส  

ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินคร่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือจบ
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ต่อมาคือ จบการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาโท อนัดบัท่ีส่ีคือ จบ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา สุดท้ายคือ อันดับท่ีห้า คือ จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา   

อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน อนัดบัท่ี
สองรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อนัดบัท่ีสามประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อนัดบัท่ีส่ีมีอาชีพเป็นนิสิตนกัศึกษา 
และอีกร้อยละ 1 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีรายไดร้ะหว่าง 10,001-30,000 บาท 
อนัดบัท่ีสองมีรายไดร้ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท อนัดบัท่ีสามมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท อนัดบั
ท่ีส่ีมีรายได ้50,001-70,000 บาท โดยท่ีเหลือมีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาทข้ึนไป 

ส่วนที ่2  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต 
                 กรุงเทพมหานคร 

 การรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์  
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้ข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุดคือ ส่ือ

วิทยุโทรทศัน์ รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ต่อมาคือส่ือบุคคล และส่ืออินเทอร์เน็ต เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ส่ือบุคคลท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุดคือ 
ตวัแทนประกันวินาศภยั รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เพื่อน นายหน้าประกันวินาศภยั และ
สุดทา้ยคือ บิดา/มารดา  
 ส่ือส่ิงพิมพท่ี์กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัวนิาศภยัมากท่ีสุดคือ หนงัสือพิมพ ์
รองลงมาคือ แผน่พบั/โบรชวัร์ นิตยสาร และสุดทา้ยคือ วารสาร  

ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุดคือ 
รายการ/โฆษณา โทรทศัน์ และรายการ/โฆษณา วทิย ุตามล าดบั 

สุดทา้ยคือ ส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัมากท่ีสุด
คือ เฟซบุค๊ รองลงมาคือ เวบ็ไซต ์ต่อมาคือ ไลน์ อินสตาแกรม และ บล็อก ขณะท่ีสุดทา้ยคือ จากส่ือ
อ่ืน ๆ  

ดา้นข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บรู้จากส่ือต่าง ๆ อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ข่าวสาร
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และความคุม้ครอง อนัดบัท่ีสองคือ ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมหรือโปรโมชั่น 
อนัดบัท่ีสาม คือ ข่าวสารเก่ียวกบัราคา อนัดบัท่ีส่ีคือ ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ อนัดบัท่ีห้า 
คือ ข่าวสารเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย อนัดบัท่ีหกคือ ข่าวสารเก่ียวกบัความมัน่คงของบริษทั 
อนัดบัท่ีเจ็ด คือ ข่าวสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และสุดทา้ยคือ ข่าวสารเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร  

รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภัย  
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตกับการท าประกันวินาศภยั พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการท าประกันวินาศภยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ ตามล าดบั 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท าประกันวินาศภัย พบว่า การดู
โทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสือ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ พกัผ่อนอยู่บ้านวนัหยุด เล่น
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อินเทอร์เน็ต และติดตามข่าวสารบา้นเมือง ต่อมาคือ เดินเล่นซ้ือของตามห้างสรรพสินคา้ และตรวจ
สุขภาพประจ าปี ขณะท่ี ปลูกตน้ไม/้ตกแต่งบา้น ท าบุญ ปฏิบติัธรรม และท่องเท่ียวต่างจงัหวดั/
ต่างประเทศ โดยการซ้ือสินคา้/บริการผา่นอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 ต่อมาคือรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยั ท่ีพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัครอบครัวท่ีสุด รองลงมาคือ ชอบใชชี้วิตดว้ยความสงบสุข ตกแต่ง
บา้นใหน่้าอยู ่และออกก าลงักายเป็นประจ า ต่อมาคือ อยากเดินทางท่องเท่ียวรอบโลก รักการส่ือสาร
ทุกรูปแบบ และชอบท ากิจกรรมทา้ทาย ขณะท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจเก่ียวกบัการ
ท าประกนัวนิาศภยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดสามล าดบัสุดทา้ยคือ เช่ือเร่ืองโชคชะตาและบุญกรรม ชอบ
ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัประกนัภยั และชอบซ้ือสินคา้จากอินเทอร์เน็ต  

สุดทา้ยคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการท าประกนัวินาศภยั พบว่า 
การท าประกนัวนิาศภยัมีความจ าเป็นต่อชีวิตมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การท าประกนัวินาศภยั
ช่วยบรรเทาความเสียหายไดต้ามค าขวญัท่ีวา่ “วินาศภยับรรเทาได ้ดว้ยการประกนัภยั” การประกนั
วินาศภยัเป็นเร่ืองใกล้ตวั และการประกนัวินาศภยัมีส่วนช่วยสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 
สุดทา้ยคือ ความคิดเห็นท่ีวา่ประชาชนทุกคนควรท าประกนัวนิาศภยั  

ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัย 
 ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั 
พบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั มีค่าเฉล่ียสูง รองลงมาคือ ความคิดเห็น/ทศันคติ
ต่อการท าประกนัวนิาศภยั และสุดทา้ยคือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั  
 ด้านความคิดเห็น/ทัศนคติต่อการท าประกันวินาศภัย พบว่า การท าประกันวินาศภยัมี
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การประกนัวินาศภยัสามารถ
ช่วยเหลือ บรรเทาความเสียหายได้ ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการท าประกันวินาศภยั และ
ปัจจุบนัสามารถรับข่าวสารเร่ืองการประกนัภยัจากส่ือต่าง ๆ มากข้ึน ต่อมาคือ เบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้ง
จ่ายมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ความมัน่ใจในการท าประกนัภยัผ่านส่ือออนไลน์ 
และสุดทา้ยคือ สามารถท าประกนัวนิาศภยัผา่นช่องทางส่ือออนไลน์  
 พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบวา่ ท่านมีความตอ้งการท าประกนัวินาศภยั
เพื่อคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมาคือ ท่านมีความเส่ียงในการด าเนินชีวิต และสุดทา้ยคือท่าน
ตอ้งการท าประกนัวนิาศภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ 
 สุดทา้ยคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัพบว่า ตนเองมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ต่อมาคือ ส่ือวิทยุ/โทรทศัน์/หนังสือพิมพ ์ต่อมาคือ 
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ตวัแทน/นายหน้าประกนัวินาศภยั และส่ืออินเทอร์เน็ต ขณะท่ีผูท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัสองล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร และบุคคลอ่ืน ๆ  
 ต่อมาคือผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การให้บริการ และเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ต่อมา
คือค่าเบ้ียประกนัภยั ฐานะความมัน่คงของบริษทั และช่ือเสียงบริษทั ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัสองล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์และโฆษณาและปัจจยัอ่ืน ๆ  

การวเิคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวติ 
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถจ าแนกองคป์ระกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตได ้6 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัวและ
ความเป็นส่วนตวั ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์  

ส่วนที ่3  ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1  รูปแบบการด าเนินชีวติทีแ่ตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
                       ทีแ่ตกต่างกนั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรูปแบบการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 หมายความวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ี
แตกต่างกนัก็จะมีการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใชชี้วติในระดบัมากท่ีสุดจะเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ไดม้ากกวา่กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวติในระดบัท่ีต ่ากวา่ 

สมมติฐาน 2  รูปแบบการด าเนินชีวติทีแ่ตกต่างกนัมีการตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัยที่ 
                       แตกต่างกนั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจท าประกันวินาศภยัท่ี

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 หมายความวา่ หากกลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ี
แตกต่างกนัก็จะมีการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัท่ีแตกต่างกนั 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการใชชี้วิตในระดบัมากท่ีสุดจะมีทศันคติต่อ
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมากกวา่กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดบัท่ี
ต ่ากวา่ 

สมมติฐาน 3  การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจท า 
                      ประกนัวนิาศภัย 

 การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์
ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ รวมถึง ข่าวสารท่ีไดรั้บจากส่ือประชาสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ี 0.01  แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ือบุคคล และ
ส่ืออินเทอร์เน็ตแต่อยา่งใด ทั้งน้ีการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ในระดบัต ่า (r = 0.23) ขณะท่ีส่ือวิทยุโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพมี์ความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก (r = 
0.13-0.17) 

สมมติฐาน 4  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวนิาศภัย 
การรับรู้เร่ืองการประกันวินาศภัยมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการวาง

แผนการประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั ดา้น
กิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 โดยในภาพรวมรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้เร่ืองการประกนัวินาศภยัใน
ระดบัปานกลาง (r = 0.55)   

สมมติฐาน 5  รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการวาง

แผนการประกนัวินาศภยั ดา้นความช่ืนชอบจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั 
ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 โดยในภาพรวมรูปแบบการด าเนินชิวตมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ในระดบัปานกลาง (r = 0.41) 
 

5.1.2  ตอนที ่2  ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
การวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์

ของบริษทัประกันภยัในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจท าประกันวินาศภยั โดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยัเก่ียวกบัความคิดเห็นในการด าเนินงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยจ าแนกเป็นประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นที ่1  แนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภัย 
ผู ้บริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัยเก่ียวกับแนวทางในการ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยั สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่จะใช้การประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุก
เน้นการประชาสัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ในเชิงบวกให้เกิดข้ึนกบั
บริษทั ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีบริษทัใชมี้หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัปัจจยัของแต่
ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การสร้างความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการประกนัวินาศภยั รวมถึง
ผลิตภณัฑก์รมธรรมป์ระกนัภยัต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดี ให้เกิดการยอมรับ
และเช่ือมัน่ในบริษทั น าไปสู่การไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัต่อไป 
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ประเด็นที ่2  การใช้นวตักรรมหรือส่ือประชาสัมพนัธ์หรือเนือ้หาการประชาสัมพนัธ์แบบ 
                     ใหม่ ๆ 
ปัจจุบนัธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยน านวตักรรมการ

ส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ เขา้มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจ อยา่งเช่น การน าระบบออนไลน์เรียลไทมม์าใชใ้นการรายงานขอ้มูลการรับประกนัภยั
รถตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท าให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศกัยภาพใน
การประกอบธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขนัและท่ีส าคญัประชาชนไดรั้บประโยชน์จาก
การบริการท่ีดีข้ึน 

การน านวตักรรมดา้นการส่ือสารมาใช้ในการประชาสัมพนัธ์ เป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้อีกทั้งสามารถตอบโจทยแ์นวคิดและนโยบายของ
องคก์รท่ีให้ความส าคญักบัการน านวตักรรมทางดา้นการส่ือสารมาใชเ้พื่อให้สามารถเขา้ถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู ้บริโภคท่ีมีหลากหลายรูปแบบ หลายบริษัทฯ จึงได้ขยายช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมผ่านส่ือท่ีทนัสมยัหรือท่ีเรียกวา่ ส่ือใหม่ กนั
มากข้ึน ซ่ึงแต่ละส่ือก็จะมีการปรับเน้ือหาของการประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสมกบัส่ือท่ีใช้และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับส่ือดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพนัธ์ แต่ทั้งน้ี ส่ือเก่าหรือ
ส่ือเดิมก็ยงัคงใหค้วามส าคญัและใชส่ื้อน้ีอยู ่เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีรับส่ือน้ีก็มีอยู่จ  านวนไม่น้อย ดงันั้นการเลือกใช้ส่ือในการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัภยั
ยงัคงใชท้ั้งส่ือเก่าและส่ือใหม่ควบคู่กนัไป 

ประเด็นที ่3  วตัถุประสงค์ของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
ภาคธุรกิจประกนัภยั เล็งเห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการ

ประกนัวินาศภยัท่ีถูกตอ้งให้กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนไดมี้หลกัประกนัความมัน่คงทางการ
เงินให้กบับุคคลและครอบครัว ให้สามารถด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงกั
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน ดงันั้นการเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญั ความจ าเป็น และประโยชน์ของการท าประกนัวินาศภยั และสร้างความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยั จึงเป็นส่ิงส าคญั นอกเหนือจากการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมขององค์กร บริษทัประกันภยัยงัมีวตัถุประสงค์อ่ืนอีกในการประชาสัมพนัธ์ เช่น เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ อาทิ นโยบายการด าเนินงาน ผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผลิตภณัฑ์ ประกนัภยัใหม่  การส่งเสริมการ
ขาย รวมถึงเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริหาร
หรือบริการ หรือเพื่อกระตุน้การซ้ือเป็นหลัก จึงอาจสรุปได้ว่า การก าหนดวตัถุประสงค์ในการ
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ประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนจะท าใหก้ารส่ือสารของบริษทัประกนัภยัไปยงักลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ประเด็นที ่4  กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ  
กลุ่มภายใน ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กร หรือท่ีเรียกว่า 

กลุ่มสาธารณชนภายใน เช่น พนกังาน ผูถื้อหุ้น ตวัแทนและนายหน้า เจา้ของสถานประกอบการ
ซ่อมรถยนตพ์นัธมิตรทางการคา้ เป็นตน้ 

กลุ่มภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่ือมวลชน รวมถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เป็นตน้ 

ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีถือวา่มีความส าคญัและมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์
ขององค์กรและตอ้งมีการศึกษาลกัษณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มเพื่อก าหนดกล
ยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทดว้ย 

ประเด็นที ่5  รูปแบบและเนือ้หาในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาวองค์กร 
การส่ือสารความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเร่ืองการประกันวินาศภัยผ่านส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในธุรกิจประกนัวินาศภยั ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ ์และส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ มีค่อนขา้งนอ้ย อีกทั้งเน้ือหาท่ีส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายยงัเป็นการส่งสารท่ีผูส่้งซ่ึง
เป็นบริษทัประกนัภยัเป็นผูก้  าหนดและคดัเลือกสารท่ีบริษทัตอ้งการบอกเพียงด้านเดียว โดยไม่
ค  านึงถึงเน้ือหาท่ีผูรั้บสารท่ีเป็นประชาชนตอ้งการจะรับ ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร ท า
ใหเ้กิดการไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการรับขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ แต่เม่ือใดท่ีเกิดภยัพิบติั ภยัธรรมชาติท่ี
เป็นมหันตภยั คนจะต่ืนตวัและเกิดความตระหนกัเร่ืองของการประกนัภยัเพิ่มมากข้ึนและจะเร่ิม
เสาะแสวงหาข่าวสารดว้ยตนเอง 

ท่ีผา่นมากลยทุธ์สารของบริษทัประกนัภยัส่วนใหญ่น าเสนอ จุดดีเพียงดา้นเดียวโดยบอกถึง
ประโยชน์ของประกนัภยัว่ามีความคุม้ครองอย่างไรบา้ง ท าแลว้ดีอย่างไร ไม่ได้บอกรายละเอียด
ขอ้ยกเวน้ไวใ้นส่ือ ซ่ึงลูกคา้เองก็ไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัทุกรายละเอียดของเน้ือหา อีกทั้งพื้นท่ีใน
การลงขอ้ความก็มีไม่มากนกั การก าหนดรูปแบบของสารมกัใชก้ารส่ือสารในแง่สัญลกัษณ์ เพราะ
จะมีผลในการจูงใจได้ดี โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ์ ต้องมีการออกแบบภาพ สีสัน และข้อความท่ี
เหมาะสม เพราะทุกองคป์ระกอบของสารท่ีถูกส่ือออกไปลว้นมีความส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมายจึงตอ้ง
เขา้ใจผูรั้บสารและสร้างสารให้เหมาะสม และจะเห็นได้ว่าบริษทัประกนัภยัใช้กลยุทธ์สารเร่ือง 
ราคาในการโน้มน้าวใจ รูปแบบผลิตภณัฑ์ประกนัภยัท่ีตรงกบัความตอ้งการ และเร่ืองการบริการ
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และภาพลกัษณ์องค์กร เป็นส่วนใหญ่ในการสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อการ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั 

ประเด็นที ่6  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสารมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร 
                     อย่างไร 
บริษทัประกนัภยัท่ีสามารถด าเนินธุรกิจไดภ้ายใตบ้ริบทของสังคมท่ีมีความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยี  การส่ือสารและสามารถปรับตวัให้เขา้กบัความเปล่ียนแปลง มีการศึกษาเรียนรู้ความ
ต้องการของผูเ้อาประกันภยัในรูปแบบต่าง ๆ และมีการคิดสร้างสรรค์ พฒันาการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ รู้จกัวางแผนการส่ือสารประชาสัมพนัธ์และเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม ลูกคา้ให้ความ
สนใจ เช่ือถือ และเขา้ถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนัหลายบริษทัยงัคงมีการบูรณาการการใชส่ื้อ
ประชาสัมพนัธ์ทั้ งส่ือเก่าและส่ือใหม่ มีการน าเสนอเน้ือหาผ่านเคร่ืองมือส่ือสารทั้งท่ีเป็นส่ือ
ออนไลน์ (Online Media) และส่ือออฟไลน์ (Offline Media) ทั้งน้ี องคก์รจะตอ้งรู้จกัปรับเน้ือหาท่ี
ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก เวบ็ 
ยทููบ และส่ือใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน เพราะตอ้งยอมรับว่าปัจจุบนัลูกคา้เป้าหมายยงัคงมีหลากหลายกลุ่ม
เพียงแต่ตอ้งก าหนดบทบาท สถานการณ์และช่วงเวลาในการใชส่ื้อให้เหมาะสม ท่ีผ่านมาส่ืออยา่ง
ส่ือส่ิงพิมพ ์วทิยแุละโทรทศัน์ท่ีเคยมีพลงัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ วนัน้ีกลายเป็นส่ือเก่าท่ีอาจ
มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และตดัสินใจของคนไม่เหมือนเดิมอีกแลว้ เพราะความสามารถ
และประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ไดอ้ยา่งฉับไวและครบวงจรของส่ือดิจิตอล
นั้นจะเขา้มาแทนท่ี และรูปแบบการใชชี้วติของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือประกนัภยันั้นแตกต่างจากอดีตท่ี
เคยเป็นมา ส่ือดิจิตอลจึงเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากข้ึน เพื่อใช้คน้หาขอ้มูล 
และการหาค าแนะน าจากผูท่ี้เคยท าประกนัภยัมาประกอบการตดัสินใจมากข้ึน และไม่มีใครปฏิเสธ
ได้ว่าส่ือดิจิตอลน้ีสามารถท าให้ลูกค้า ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงการ
ประกนัภยัไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย ในทางกลบักนับริษทัประกนัภยัก็สามารถท าการส่ือสารประชาสัมพนัธ์
เพื่อสร้างการรับรู้เร่ืองการประกันวินาศภยัไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซ่ึงท่ีกล่าวมา
ทั้งหมดน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารนั้นส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ในการสร้างการรับรู้และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนไดเ้พิ่มมาก
ข้ึนนัน่เอง 
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5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นผูห้ญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด และมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง /พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้
ระหว่าง 10,001-30,000 บาท แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ในวยัท างานตอนตน้ หรือวยัเร่ิม
ท างาน ซ่ึงในช่วงอายุ 25-35 ปี น้ีเช่ือว่าผูท่ี้อยู่ในวยัน้ีก็คงจะเร่ิมเป็นผูใ้หญ่เต็มตวั และเร่ิมท่ีจะ
วางแผนในชีวติ วา่ในอนาคตจะด าเนินชีวิตอยา่งไร มีเป้าหมายในชีวิตอะไรบา้ง รวมถึงมีภาระและ
มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบอีกดว้ย ในช่วงวยัน้ีส่วนใหญ่จะมีงานท าแลว้ และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง
ดว้ย และอาจจะกลายเป็นเสาหลกัของครอบครัวก็เป็นได ้ 

เม่ือมีรายไดเ้ป็นของตนเอง มีเงินเดือนท่ีแน่นอนแลว้ ส่วนมากคนในช่วง 25-30 ปี มกัจะ
ชอบท าในส่ิงท่ีอยากท า ซ้ือในส่ิงท่ีอยากได ้ทั้งกินทั้งเท่ียว และมีรถยนตเ์ป็นของตนเอง จนลืมท่ีจะ
คิดถึงวา่ชีวติหลงัจากน้ีจะเป็นอยา่งไร หรือไม่ก็ไม่ไดเ้ตรียมการวางแผนในชีวิตของตนเอง และอีก
อย่างก็คือ ในวยัน้ีมกัจะยงัไม่มีความคิดท่ีจะเก็บออมเงินไวใ้ช้ในอนาคต เม่ือถึงเวลาแต่งงานไป 
แลว้มีบุตร จะท าใหย้ิง่เป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึน ทั้งค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดู และค่าการศึกษา
ของบุตร (อดิพงษ์  ดวงจนัทร์, 2553) ซ่ึงภาระเหล่าน้ีเหล่าน้ีจะเพิ่มมากข้ึนหากบุคคลนั้นประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ เช่น ความตาย อุบติัเหตุ การเจ็บป่วย การวา่งงานและชราภาพ ดว้ยเหตุน้ีเอง 
ประชาชนกลุ่มน้ีจึงเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัส าหรับบริษทัประกนัวินาศภยั เน่ืองจาก ความ
ตอ้งการหลกัประกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตนัน่เอง 

ส่วนที ่2  นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ทีม่ีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัย 
                ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
การรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภัย 

 ประชาชนมีระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวินาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ใน
ระดบัปานกลาง โดยจากผลการวเิคราะห์พบวา่ ส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของประชาชน 
3 ล าดบัแรก คือ ตวัแทนประกนัวินาศภยั เจา้หนา้ท่ีธนาคาร และนายหน้าประกนัวินาศภยั ขณะท่ี
บุคคลใกลต้วัของกลุ่มเป้าหมายเช่น เพื่อน และบิดามารดานั้นสร้างการรับรู้ไดใ้นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า 
ทั้งน้ี วจิิตร  อาวะกุล (2534) และวรัิช  ลภิรัตนกุล (2546, น. 144-145) กล่าววา่ ส่ือบุคคลนั้นเป็นส่ือ
ท่ีเก่าแก่ และใช้กนัโดยทัว่ไป มีข้อดีคือ เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลในการชักจูงและเร้าความสนใจได้
มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งผูพู้ดและผูฟั้งสามารถโต้ตอบกันได้ทนัที ผูพู้ด
สามารถปรับเน้ือหาให้เหมาะกบัผูฟั้งไดท้นัท่วงที เหมาะกบัการเผยแพร่เร่ืองราวท่ีไม่สลบัซบัซ้อน
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หรือติดต่อสัมพนัธ์กนัเป็นการส่วนตวั แต่มีขอ้จ ากดัคือ ไม่มีความคงทนถาวรพูดแลว้ก็ผา่นเลยไป 
ไม่สามารถครอบคลุมผูฟั้งจ านวนมาก ๆ ได ้หากผูพู้ดขาดความสามารถในการพูดจูงใจก็จะท าให้
การพูดลม้เหลวได ้เน้ือหาสาระท่ีน ามาพูดหากสลบัซับซ้อนเกินไปท าให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจ ดว้ยเหตุน้ี 
ส่ือบุคคลจึงไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า ท่ีควร 
ขณะเดียวกนัส่ือบุคคลนั้นก็มีจ  านวนจ ากดั และอาจไม่เพียงพอต่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ
บริษทั ทั้งน้ี ผลการศึกษาของ สุภิภา เมธาวงศ ์(2543) ท่ีศึกษาปัญหาและความตอ้งการใชส่ื้อในการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัชีวิตของผูบ้ริหารฝ่ายขาย บริษทั ไทยประกนั
ชีวติ จ  ากดั ไดข้อ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัวา่  ส่ือบุคคลท่ีผูบ้ริหารฝ่ายขายของบริษทัเลือกใชเ้ป็นล าดบั
แรกคือ การบรรยาย แต่ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของทรัพยากรบุคคลท่ีไม่เพียงพอจึงท าให้ประสิทธิภาพ
ในการน าเสนอขอ้มูลต่อประชาชนไม่มากนกั 
 ขณะท่ีส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดต่อประชาชนคือ หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั/โบร
ชวัร์ ขณะท่ีนิตยสาร และวารสารมีระดบัการรับรู้ท่ีต ่ากวา่ โดย วิรัช  ลภิรัตนกุล (2546) กล่าววา่ ส่ือ
หนงัสือพิมพน์ั้นเป็นส่ือท่ีคงทน ราคาถูก เขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ี วิจิตร  อาวะกุล (2534) 
กล่าววา่ ส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นเป็นส่ือของมวลชน คือ น าเสนอทั้งเร่ืองราวข่าวสารท่ีประชาชนเฉพาะ
กลุ่มและประชาชนทัว่ไปสนใจจึงสามารถเขา้ถึงประชาชนไดห้ลายกลุ่มหลายอาชีพ เสนอข่าวหรือ
เร่ืองราวต่าง ๆ คร้ังละมาก ๆ ได ้รวมทั้งเสนอข่าวประจ าทุกวนัเป็นประจ า ท าให้ประชาชนสามารถ
ติดตามข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีภาพถ่ายประกอบเพื่อช่วยดึงดูด
ความสนใจและเขา้ใจข่าวสารไดดี้ยิง่ข้ึน ราคาถูกหาซ้ือไดง่้าย 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจะพบว่า ส่ือส่ิงพิมพมี์ระดบัการรับรู้ในภาพรวมแค่ปานกลาง
เท่านั้น ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ ในภาวะปกติบุคคลจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารความรู้เก่ียวกับการ
ประกนัภยัมากนกั แต่เม่ือใดท่ีเกิดภยัพิบติั ภยัธรรมชาติท่ีเป็นมหันตภยั คนจะต่ืนตวัและเกิดความ
ตระหนักเร่ืองของการประกนัภยัเพิ่มมากข้ึนและจะเร่ิมเสาะแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง เม่ือ
ประกอบกบัขอ้จ ากดัร่วมท่ีส าคญัของส่ือส่ิงพิมพคื์อ ประชาชนจะอ่านเฉพาะหวัขอ้ หรือประเด็นท่ี
ตนเองใหค้วามสนใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรวรรณ   ปิลนัธน์โอวาท (2537) ท่ีกล่าววา่ คนเรา
มีแนวโนม้ในตวัเอง ในการส่ือสารตามความคิดเห็นความสนใจของตน หลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ี
ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของตน ด้วยเหตุน้ีเองจึงอาจอนุมานได้ว่า ใน
สถานการณ์ปกติประชาชนจะไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลเก่ียวกับการประกันวินาศภยัผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพจึ์งท าใหก้ารรับรู้ข่าวสารจากส่ือน้ีไม่มากเท่าท่ีควร 

ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีได้มีระดับการรับรู้ของประชาชนมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ วิจิตร  อาวะกุล (2534) และวิรัช  ลภิรัตนกุล (2538, 
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น. 144-145) ท่ีกล่าววา่ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์มีขอ้ดีคือ สามารถดึงดูดใจลูกคา้ไดดี้ โดยส่ือวิทยุ
สามารถเขา้ถึงประชาชนท่ีอยูใ่นถ่ินห่างไกล เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้อ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถ
รับฟังได ้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีกวา้งขวางมาก ให้ความรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง สร้างความใกลชิ้ด 
ซ ้ ายงัพกติดตวัไดต้ลอดเวลา ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์และเป็นส่ือท่ีจูงใจไดง่้าย ขณะท่ีส่ือโทรทศัน์ 
สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะสามารถทดแทนได้ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและภาพยนตร์ 
ผูช้มเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีทั้ งภาพและเสียง ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็วท าให้ข่าวเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ ขณะท่ีผลการศึกษาของ มยุรฉัตร  พนัไพศาล (2544) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการ
ส่ือสารทางการตลาดของบริษทัประกนัภยักบัการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจของ
ผูท้  าประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารผา่นทางส่ือ
วทิยมุากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ ความแตกต่างดา้นบริบทของการศึกษา อนัเน่ืองจากประเภทของ
ประกนัวินาศภยั ซ่ึงหากเป็นการประกนัภยัรถยนตป์ระชาชนท่ีสนใจควรมีรถยนตเ์ป็นของตนเอง
และอาจใชอ้ยูบ่่อยคร้ัง จึงอาจท าให้ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีรับรู้ข่าวสารไดน้ั้นเป็นส่ือวิทยุท่ีอยูภ่ายใน
รถนัน่เอง  

ส่ืออินเทอร์เน็ตถือเป็นส่ือท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึนในปัจจุบนั อนัเน่ืองจากไลฟ์สไตล์
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเขา้สู่กระแสออนไลน์ (ฉตัรชยั ธรรมประเสริฐ, 2557) แต่ผลการศึกษา
พบวา่ ส่ืออินเทอร์เน็ตสามารถสร้างการรับรู้ไดใ้นระดบัปานกลางเท่านั้น โดยส่ือหลกัท่ีไดรั้บความ
สนใจจากประชาชนคือ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ขณะท่ีเคร่ืองมือออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น อินสตาแกรม 
ไลน์ หรือบล๊อกนั้นไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร แตกต่างจากผลส ารวจ Insurance 2020: The digital 
prize - Taking customer connection to a new level ของบริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) (2557) 

ซ่ึงท าการส ารวจลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัภยัทัว่ไปเกือบ 10,000 รายในหลากหลายประเทศและภูมิภาค
ทัว่โลกรวม 16 แห่งพบว่า แนวโน้มในอนาคตส่ือดิจิตอลจะเขา้มามีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัของผูบ้ริโภคมากข้ึน หลงัพบผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามบริการหลงัการขายของบริษทั
ประกนัภยัผ่านทางส่ือดิจิตอล โดยผลส ารวจระบุว่า ผูซ้ื้อประกนักว่า 71% ทัว่โลกใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล (เวบ็ไซต์เปรียบเทียบราคาประกนัภยัและสังคมออนไลน์) คน้หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัและบริการ และเกือบ 70% ช่ืนชอบการดาวน์โหลดและใชง้านแอพพลิเคชัน่จากบริษทั
ผูรั้บประกนัภยั แนะธุรกิจประกนัภยัพฒันาการผลิตภณัฑ์ บริการและช่องทางการขายแบบดิจิตอล 
เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบโจทยลู์กคา้ตามไลฟ์สไตล์
ของแต่ละคน  

ขณะท่ีผลการศึกษาของผูบ้ริหารด้านประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกันวินาศภยัหลาย
บริษทัใหค้วามเห็นในทิศทางเดียวกนัวา่ บริษทัมีการเพิ่มช่องทางการน าเสนอข่าวสารประชาสัมพนัธ์
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โดยใชส่ื้อดิจิตอล เช่น เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ หรือแอพพลิเคชัน่ผา่นสมาร์ทโฟน และแมว้า่ผลการศึกษาท่ี
ได้จะมีทิศทางท่ีแตกต่างจากผลการศึกษาและบทสัมภาษณ์ท่ีกล่าวข้างต้น แต่หากพิจารณาถึง
แนวโน้มและไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของประชาชน ช่องทางดงักล่าวจะเป็นช่องทางส าคญัท่ี
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงภาพรวมของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์จะพบว่า ส่ือต่าง ๆ ยงัไม่
สามารถสร้างการรับรู้ไดม้ากเท่าท่ีควร ยกเวน้ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ท่ีมีการรับรู้สูงกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ในภาวะ
ปกติคนจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัมากนกั แต่เม่ือใดท่ีเกิดภยัพิบติั ภยั
ธรรมชาติท่ีเป็นมหันตภยั คนจะต่ืนตวัและเกิดความตระหนกัเร่ืองของการประกนัภยัเพิ่มมากข้ึน
และจะเร่ิมเสาะแสวงหาข่าวสารดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุฑามาศ  สิทธิขวา (2542) 
และอรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท (2537) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ของบุคคลนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั 
ส่วนหน่ึงคือ แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (Motive) และความสนใจของบุคคล ซ่ึงในทางกลบักนัอาจ
กล่าวไดว้า่ ประกนัวินาศภยันั้นไม่อยูใ่นความสนใจของประชาชนในสภาวะปกติ อนัเน่ืองจากขาด
แรงจูงใจหรือมองไม่เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าประกนัวินาศภยั การโน้มน้าวใจเป็นกล
ยุทธ์หน่ึงซ่ึงช่วยดึงดูดความสนใจจากบุคคลได้ โดยการจูงใจโดยใช้การใช้จุดจูงใจในสาร 
(Message Appeals) ในการประชาสัมพนัธ์ (อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท, 2537)  

ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ข่าวสารท่ีประชาชนรับรู้ 4 ล าดับแรกคือ ผลิตภณัฑ์และความ
คุม้ครอง กิจกรรมหรือโปรโมชัน่ ราคา และการบริการลูกคา้ สอดคลอ้งกบัการจูงใจโดยใชก้ารใช้
จุดจูงใจในสาร คือ จุดจูงใจโดยใช้รางวลั (Rewards as Appeals) โดยรางวลัดังกล่าวนั้นคือ 
ประโยชน์ท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการท าประกนัวนิาศภยั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประ
วิทย ์รังสรรค์วิจิตร (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ประชาชนมีความรู้พื้นฐานดา้นประกนัภยัรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัตนเองเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีผลการวิจยัของ Namratha Swamy (2002) ดุษฎีบณัฑิตแห่ง 
University of Maryland, U.S.A. ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัระยะ
ยาว ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดซ้ื้อประกนัเม่ือปี 2002 พบวา่ ผลประโยชน์ของการประกนัภยัแบบระยะยาว
ช่วยเพิ่มความเป็นไปไดใ้นการซ้ือประกนัภยัของกลุ่มตวัอยา่ง  

นอกจากประโยชน์ท่ีลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการประกันวินาศภัยแล้ว การ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัองคก์รก็เป็นเร่ืองส าคญัเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์พบวา่ ความมัน่คง
ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจต่อองคก์รในระดบัท่ีดี กล่าวคือ สามารถแยกความ
แตกต่างระหวา่งบริษทัได ้แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะทราบวา่ แต่ละบริษทัมีกิจกรรม หรือภาพลกัษณ์เป็น
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เช่นไร ทั้งน้ี อุบลวรรณ  ปิติพฒันโฆษิต (2545) ได้กล่าวไวว้่า จุดประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์
องค์กรคือ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณชน ดงันั้น องค์กรจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
การท างานประชาสัมพนัธ์ ขณะท่ีนภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และพิไลพรรณ  ปุกเหตุ (2529) ไดก้ล่าวถึง 
กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์ในเชิงรุกคือ หลกัของการก่อหรือป้องกนั
ไม่ให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสถาบัน องค์การ 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ธารินี  ปานเขียว (ผูอ้  านวยการส านักประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร
องคก์ร บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั, การสัมภาษณ์, 2 เมษายน 2558) ท่ีกล่าวถึง
จุดประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ “ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริหารหรือบริการ หรือเพื่อกระตุน้การซ้ือเป็นหลกั”  

ขณะท่ีผลการสัมภาษณ์ของกานดา  วฒันายิ่งสมสุข (ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษทั 
วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน), การสัมภาษณ์, 5 เมษายน 2558) และสุธิดา  มลิลา (ผูจ้ดัการส านกั
บริหารภาพลกัษณ์และส่ือสารองคก์ร บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน), การสัมภาษณ์,  30 
มีนาคม 2558) มีความเห็นว่าผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารองค์กรของบริษทัประกนัวินาศภยั บริษทั วิริยะ
ประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ต่างก็ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้่า การประชาสัมพนัธ์มีหน้าท่ีในการสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัองค์กร ผลิตภณัฑ์ขององค์กร รวมถึงสนบัสนุนหรือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือเป็นหลกั 
แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.3 การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั ท่ีพบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการประกนั
วนิาศภยัมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของประชาชนสูงท่ีสุด ขณะท่ีส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัคือ ส่ือวิทยุโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพ ์ขณะท่ีส่ือ
อินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัแต่อยา่งใด  

ผลการวิเคราะห์ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยั เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบวา่ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั และเจา้หนา้ท่ีธนาคารนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท าประกนัวนิาศภยัค่อนขา้งต ่า จึงอาจส่งผลใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
ต ่าลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัจะน าประเด็นน้ีไปอภิปรายอีกคร้ังในส่วนต่อไป 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบ

การใชชี้วิตในดา้นกิจกรรมและความสนใจท่ีค่อนขา้งหลากหลาย แต่เรียบง่าย สังเกตไดจ้าก ความ
สนใจต่อการท ากิจกรรมทา้ทายและการเท่ียวรอบโลกท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่กิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งน้ี อาจ
เป็นผลมาจาก จากบริบทของชีวิต เช่น ประสบการณ์ท่ีผา่นมา (Past Experience) ลกัษณะบางอยา่ง
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ท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปัจจุบนั (Current Situation) (ธนพงษ ์
จนัทร์ชอน, 2546; Kotler, 1997) ท่ีแตกต่างกนั 
 ขณะเดียวกนั รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการท าประกนัวินาศภยั พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการท าประกนัวนิาศภยั โดยตระหนกัถึงประโยชน์ของการ
ท าประกันวินาศภยัและความจ าเป็นต่อชีวิตซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับธุรกิจ ขณะเดียวกันก็
สะทอ้นให้เห็นวา่ ขอ้ความและช่องทางการส่ือสารท่ีบริษทัประกนัภยัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้นสามารถ
สร้างการรับรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัท่ีผูว้จิยัไดน้ าอภิปรายไวข้า้งตน้ 

ทั้งน้ี Henry Assael (1995) ไดใ้ห้ค  านิยามของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่า “รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะดูไดจ้ากการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมอย่างไร ให้ความส าคญักบัส่ิงใดและความคิด
ของตนเองกบัส่ิงรอบตวั” และ Engel et al. (1993) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้
วา่ “รูปแบบท่ีผูค้นจะด าเนินชีวติรวมทั้งการใชเ้งินและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้น
ไดจ้ากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้น ซ่ึงเม่ือ
รวมกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) ท่ีว่า กลุ่มคนท่ีด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะ
ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฎิบติั พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านอง
เดียวกนั นอกจากนั้นกลุ่มชั้นทางสังคมและวฒันธรรมจะส่งผลให้พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
วฒันธรรมเดียวกนัมีรูปแบบท่ีเรียกวา่ “ท านองเดียวกนั” อีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวม ผูท่ี้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตใน “ท านองเดียวกนั” ไดเ้ป็น 6 
รูปแบบได้แก่ ด้านการวางแผนการประกันวินาศภัย ด้านความช่ืนชอบจับจ่ายซ้ือสินค้า ด้าน
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวั ดา้นกิจกรรมสันทนาการ ดา้นข่าวสารและสุขภาพ และดา้นความ
เป็นเอกลกัษณ์ และท าความเขา้ใจถึงรูปแบบการใชชี้วิตนั้น วา่ในแต่ละรูปแบบมีผลอยา่งไรกบัการ
รับรู้ข่าวสาร และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั ท่ีพบว่า รูปแบบการใชชี้วิตรูปแบบต่าง ๆ กนัมี
ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกนัวินาศภยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยผูท่ี้มี
รูปแบบการใช้ชีวิตด้านข่าวสารและสุขภาพจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการเลือกรับส่ือของบุคคลท่ีจะให้ความส าคญักบัข่าวสารท่ีตนเองสนใจ 
(อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท, 2537) โดยผูท่ี้มีรูปแบบการใชชี้วิตกลุ่มน้ีจะให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพ 
และมีการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงติดตามข่าวสารบา้นเมือง และข่าวสารเก่ียวกบัการ
ประกนัภยัอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงสะทอ้นถึงความสนใจในข่าวสารดา้นประกนัภยัของคนกลุ่มน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี  

ในทางกลบักนั ผูท่ี้มีรูปแบบการใชชี้วิตดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั และรูปแบบ
ชีวิตด้านกิจกรรมสันทนาการมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกนัภยัในระดบัท่ี
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ค่อนขา้งต ่า หากอา้งถึงแนวคิดการเลือกรับส่ือท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีมีวิถีชีวิตท่ีค่อนขา้ง
เรียบง่าย เช่น พกัผอ่นอยู่บา้นในวนัหยุด ให้ความส าคญักบัครอบครัว ชอบชีวิตท่ีสงบสุข หรือช่ืน
ชอบการดูหนงั ฟังเพลง และเล่นอินเทอร์เน็ตเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ อาจมีบา้งท่ีช่ืนชอบกิจกรรมท่ีทา้
ทายและการเท่ียวรอบโลก แต่ผูว้ิจยัไดก้ล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้ว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีให้
ความส าคญักับกิจกรรมท้าทายและการเท่ียวรอบโลกในระดับท่ีค่อนข้างต ่า ด้วยเหตุน้ีจึงอาจ
อนุมานไดว้า่ พฤติกรรม “ติดบา้น” ท าให้กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการใชชี้วิต
ไม่มากนกั จึงไม่ค่อยสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัตามไปดว้ย ดงัผลการวิเคราะห์ท่ี
ปรากฎในตารางท่ี 4.17  
 ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ยงัพบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั โดยผูท่ี้มีรูปแบบการใช้ชีวิตดา้นการวางแผนการประกนัวินาศภยั ซ่ึง
เป็นกลุ่มของผูท่ี้มีทศันคติในเชิงบวกต่อการท าประกนัวินาศภยัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท า
ประกนัวินาศภยัสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hawkins et al. (1988 อา้งถึงใน ดารา  ทีปะปาล, 
2542, น.170) และ Kotler (1997) ท่ีเช่ือวา่ เม่ือบุคคลใชชี้วติ (เช่น การรับรู้ ทศันคติ ความชอบ ความ
คาดหวงั) อย่างไร จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างนั้น ซ่ึงเม่ือรวมกบัแนวคิดประโยชน์ของการ
รับรู้ (จุฑามาศ  สิทธิขวา, 2542) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ใช้เป็นตวัสนับสนุนในการตดัสินใจ ขอ้มูล
บางอย่างท่ีไดจ้ากการรับรู้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจได ้โดยเฉพาะ
เม่ือมีเวลาในการตดัสินใจค่อนขา้งนอ้ยและขอ้มูลท่ีไดรั้บมามีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ ผู ้
ท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตโดยมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกนัวินาศภยัย่อมมีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัสูงกวา่ผูท่ี้รูปแบบการใชชี้วติแบบอ่ืน ๆ  
 น่าสังเกตวา่ กลุ่มผูท่ี้มีรูปแบบการใชชี้วติดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั และรูปแบบ
ชีวติดา้นกิจกรรมสันทนาการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัในระดบัสูง ขณะท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการรับรู้ข่าวสารท่ีค่อนขา้งต ่า อาจเป็นเพราะ ผูท่ี้มีรูปแบบการใชชี้วิตดา้น
ครอบครัวและความเป็นส่วนตวันั้นให้ความส าคญักบัครอบครัวมากท่ีสุด ด้วยเหตุน้ีการประกนั
วินาศภยัจึงเขา้มามีส่วนในฐานะของหลกัประกนัอนาคตให้กบัครอบครัว ขณะท่ีผูท่ี้มีรูปแบบการ
ใชชี้วิตดา้นกิจกรรมสันทนาการ ช่ืนชอบการดูหนงั ฟังเพลง อ่านหนงัสือ และเล่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีสะทอ้นถึงระดบัการศึกษาท่ีดีของกลุ่มตวัอยา่ง และน าไปสู่แนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจ
ท าประกนัภยัอนัเน่ืองจาก ค านึงถึงความเสียหายในอนาคตหรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี
ผลการศึกษาของ มยุรฉัตร  พนัไพศาล (2544) ท่ีศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารทางการ
ตลาดของบริษทัประกนัภยักบัการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูท้  าประกนัภยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัดว้ยเช่นกนั 
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั และการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัจ าแนกตามรูปแบบการใช้ชีวิต 
(ตารางท่ี 4.14 และ 4.15) พบวา่ ผูท่ี้ “ใชชี้วติ” ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูงท่ีสุดในแต่ละรูปแบบ
นั้นจะมีการรับรู้ข่าวสารในระดบัท่ีสูงกว่าผูท่ี้ใช้ชีวิตในระดบัท่ีต ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญั สะทอ้นให้
เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นใด หากใช้ชีวิตในรูปแบบนั้น “อย่างเต็มท่ี” 
(หรืออยู่ในระดบัสูง) ย่อมตระหนักถึงความส าคญัของการประกนัวินาศภยั สะทอ้นผ่านการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัวนิาศภยัรวมถึงการตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัในระดบัท่ีสูงตามไปดว้ย  

ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 
 กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อการท าประกนัวินาศภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บต่อตนเองและครอบครัว รวมถึงการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จากแนวคิดของ อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท (2537) ท่ีกล่าวว่า บุคคลมีกระบวนการในการรับรู้ข่าวสาร โดยเลือกเปิดรับ ให้
ความสนใจ เลือกรับรู้ และจดจ าส่ิงท่ีสอดคล้องกับทศันคติหรือความเช่ือดั้ งเดิมของตนเอง ซ่ึง
กระบวนการรับข่าวสารนั้นจะน าไปสู่การตดัสินใจบริโภคของบุคคลนั้นในท่ีสุด (Hawkins et al., 
1988, อา้งถึงใน ดารา  ทีปะปาล, 2542, น. 170) ผลการวิเคราะห์ท่ีไดน้อกจากจะเป็นประโยชน์กบั
ธุรกิจประกนัวินาศภยัอนัเน่ืองจากทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การส่ือสารท่ีดี เน่ืองจากเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจท่ีมักน าเสนอข้อดีโดยบอกถึง
ประโยชน์ของประกนัภยัว่ามีความคุม้ครองอย่างไรบา้ง ท าแล้วดีอย่างไร ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เขา้ใจและรับรู้ถึงประโยชน์ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

แต่ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการท าประกนัภยัผ่านช่องทางส่ือ
ออนไลน์และมีความมัน่ใจในการประกันภยัผ่านส่ือออนไลน์ท่ีค่อนข้างต ่า แตกต่างจากผล
การศึกษาของ วราพร  วรเนตร และไกรฤกษ์  ป่ินแก้ว (2554) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความ
เส่ียงและความไวว้างใจในการซ้ือประกนัภยัผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจในการซ้ือประกนัภยัผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดบัมาก แต่มี
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัผา่นทางอินเทอร์เน็ตในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของความ
ไวว้างใจท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบว่า การรับรู้ความความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Swiss Re Ltd. (2014) จาก
บทความเร่ือง Digital Distribution in Insurance: A Quiet Revolution ท่ีกล่าววา่ อินเทอร์เน็ตก าลงั
เขา้มามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการ (แพร่) กระจายในธุรกิจประกนัภยั และแมว้า่อินเทอร์เน็ตจะ
มีขอ้จ ากดัในหลาย  ๆ ด้าน แต่ดว้ยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
เพิ่มข้ึนทัว่โลก จึงท าใหผู้บ้ริโภคและองคก์ร/บริษทั นิยมหาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้และบริการรวมไป
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ถึงประกนัภยั ตวัอยา่ง ในปี 2012 รายงานของ McKinsey (Swiss Re Ltd., 2014) ระบุวา่ ในอเมริกา 
ร้อยละ 73 ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกันรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพิ่มข้ึนจากปี 2008 ร้อยละ 55 
นอกจากน้ี Life Insurance Marketing and Research Association ระบุวา่ในปี 2012 ร้อยละ 61 ของ
ผูบ้ริโภคในอเมริกา ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์กรมธรรมป์ระกนัชีวิตเทียบกบัปี 
2006 อยูท่ี่ร้อยละ 38 

ขอ้มูลจากงานวิจยัในอดีต (วราพร  วรเนตร และไกรฤกษ์  ป่ินแกว้, 2553; Swiss Re Ltd.,  
2014) สะท้อนให้เห็นถึงระดับความไวว้างใจและทัศนคติท่ีดีของกลุ่มตวัอย่างต่อการเลือกใช้
ช่องทางอินเทอร์เน็ตในธุรกิจประกนัวนิาศภยั อยา่งไรก็ตามความแตกต่างระหวา่งผลการศึกษาท่ีได้
ในคร้ังน้ี อาจเป็นเพราะ บริบทของการศึกษาในอดีตนั้นมุ่งเนน้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประชากรหลกั
ในการศึกษา รวมถึงความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล การตระหนกัถึงความส าคญั ประโยชน์ และ
ความเส่ียงท่ีไดรั้บจากการท าประกนัวินาศภยัผ่านส่ือออนไลน์ ดว้ยเหตุน้ีเองผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
จึงมีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามความแตกต่างดงักล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ความเป็นไป
ไดข้องธุรกิจประกนัวนิาศภยัในการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 

พฤติกรรมการตดัสินใจท าประกันวินาศภยั พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ทั้งน้ี กนกวรรณ   เพิ่มมงคลกุล (2550)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั
เพิ่มเติมจากประกนัภยัเดิมท่ีมีอยู่ คือ การประกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การประกนัสุขภาพ 
ดงันั้นเม่ือกลุ่มตวัอยา่งตระหนกัถึงความเส่ียงในการด าเนินชีวิตในระดบัต ่า ประกอบกบัส่วนใหญ่
ไม่ใช่นกัธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตนเอง จึงท าใหเ้ห็นความส าคญัของการประกนัวินาศภยัในการ
คุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์น รวมถึงการคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจในระดบัเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั พบวา่ ส่ือต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 
ส่ือบุคคล ส่ือวิทยุโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัของ
บริษทัประกนัวนิาศภยัมีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งไม่มากนกั ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัคือ บุคคลในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนของผูเ้อาประกนัวินาศภยั 
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การตดัสินใจในขั้นสุดทา้ยนั้นอยู่ท่ีตวัผูเ้อาประกนั
วินาศภยัเองเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนกวรรณ  เพิ่มมงคลกุล (2550) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่รู้จกัการประกนัวินาศภยัจากการท่ีเพื่อนแนะน า ขณะท่ีประวิทย ์ รังสรรคว์ิจิตร (2542) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวินาศภยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุดต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัภยั 

ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัวินาศภยัของกลุ่มตวัอย่างนั้น 
พบว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรม์ การให้บริการและค่าเบ้ีย
ประกนั ยงัคงมีความส าคญัสูงท่ีสุดในมุมมองของกลุ่มตวัอยา่ง ขณะท่ีช่ือเสียงและความมัน่คงของ
บริษทั การประชาสัมพนัธ์และโฆษณามีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของกลุ่มตวัอยา่งไม่
มากนัก สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ข่าวสารท่ีพบว่า ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัท่ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายในส่วนของข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีประชาชน
รับรู้ได ้ถือเป็นการาเนน้ย  ้าวา่ ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้คาดวา่จะไดรั้บ หรือคาดหวงัจากการท าประกนั
วินาศภยันั้นนอกจากจะมีส่วนส าคญัในการเลือกเปิดรับส่ือแลว้ ยงัมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยัของกลุ่มตวัอยา่งอีกดว้ย ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มยุรฉตัร  
พนัไพศาล (2544) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการส่ือสารทางการตลาดของบริษทัประกนัภยักบั
การตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของผูท้  าประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่  
ปัจจยัการส่ือสารการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัภยัมากท่ีสุด 
ขณะท่ีกนกวรรณ  เพิ่มมงคลกุล (2550)  พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท าประกันวินาศภัยมากท่ีสุดคือ ปัจจัยบุคลากรท่ีให้บริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 งานวิจยัในอดีต (กนกวรรณ  เพิ่มมงคลกุล, 2550; มยุรฉัตร  พนัไพศาล, 2544) แสดงให้
เห็นว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา และบุคลากรท่ีให้บริการ มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกท า
ประกนัวินาศภยัของผูบ้ริโภค ดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่ บุคคลมกัให้ความส าคญักบัส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ หรือคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงการบริการท่ีดี สินไหมทดแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงเง่ือนไข
ของกรมธรรม์ท่ีครอบคลุมความเสียหาย ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีลูกค้าคาดหวงัจะได้รับจากบริษัท
ประกนัวนิาศภยัท่ีตนเองใหค้วามไวว้างใจ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 

จากการอภิปรายขา้งตน้น าไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
1) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของกลุ่ม

ตวัอย่างมากท่ีสุดคือ ส่ือวิทยุโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงถือเป็นส่ือเก่าแก่ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจของผูบ้ริโภคมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะท่ีส่ือบุคคล และส่ืออินเทอร์เน็ตแมว้า่จะไม่พบ
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสาร แต่ก็เป็นส่ือท่ีขาดไม่ไดใ้นแนวทางการประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนั 
ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวทางการด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

(1.1) ส่ือวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นส่ือท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารการ
ประกนัวินาศภยัของกลุ่มตวัอย่างสูงท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูบ้ริหารของบริษทัประกนัวินาศภยัจึงควร
ให้ความส าคญักบัส่ือน้ีมากเป็นพิเศษ แมว้่าผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของบริษทั
ประกันวินาศภยัจะให้ความเห็นตรงกันว่า ทุกบริษทัต่างให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม ข่าวสาร ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และเวลาในการ
น าเสนอ ผูบ้ริหารจึงควรเลือกเน้ือหาในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประเภทของ
ส่ือ รวมถึงช่วงเวลาในการน าเสนอ ตวัอยา่งเช่น ประกนัรถยนต ์ผูบ้ริหารควรเลือกส่ือประเภทวิทยุ
เป็นหลกั เน่ืองจากผูเ้อาประกนัมกัมีรถยนต์ส่วนตวั และใชเ้วลาอยู่ในรถมากกว่าประชาชนทัว่ไป 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ช่วงเวลาเช้า หรือช่วงเลิกงาน ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายใช้เวลาอยู่ในรถยนต์
ส่วนตวั ในขณะท่ีส่ือโทรทศัน์นั้นมีเพื่อเนน้ย  ้าภาพลกัษณ์ของความเป็นผูน้ าในประกนัภยัประเภทน้ี
ภายในระยะเวลาสั้ น ๆ โดยอาศยัภาพและเสียงท่ีดึงดูดใจอนัเป็นจุดแข็งส าคญัของส่ือโทรทศัน์ 
ขณะท่ีการประกนัภยัประเภทอ่ืน ๆ นั้นอาจมีการปรับใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกคา้เป้าหมาย
ต่อไป 

(1.2) ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารในล าดบัต่อมา การใช้
ส่ือประเภทน้ีผูบ้ริหารควรค านึงถึงขอ้จ ากดับางประการ นัน่คือ ส่ือส่ิงพิมพแ์ต่ละประเภทนั้นมีผูท่ี้
ให้ความสนใจแตกต่างกนั เช่น ส่ือหนงัสือพิมพแ์มว้่าจะเขา้ถึงประชาชนไดใ้นวงกวา้ง แต่ในทาง
กลบักนัพบวา่ ผูอ่้านส่วนใหญ่จะอ่านเฉพาะ หวัขอ้ข่าว หรือคอลมัน์ท่ีตนเองสนใจเท่านั้น ดว้ยเหตุ
น้ีการใช้ส่ือหนงัสือพิมพจึ์งเหมาะกบัการส่ือสารในเชิงประชาสัมพนัธ์กิจกรรมมากกว่าท่ีส่ือสาร
ด้านการขาย เน่ืองจากตอ้งการสร้างการรับรู้ในวงกวา้งโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ีส่ือ
ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เช่น นิตยสาร หรือวารสารถือไดว้า่เป็นส่ือเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เป็นส่ือท่ีเลือกซ้ือ
อยา่งตั้งใจ จึงท าใหส่ื้อดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความช่ืนชอบของผูซ้ื้อและสร้างการรับรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ตวัอยา่งเช่น นิตยสาร SME หรือนิตยสารส าหรับผูป้ระกอบการ อาจมีคอลมัน์ให้ความรู้ หรือขอ้มูล
เก่ียวกบัการท าประกนัวินาศภยัส าหรับผูป้ระกอบ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการมีความรู้
และตระหนกัถึงความส าคญัของประกนัวนิาศภยัไดดี้ข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย 

(1.3) แมว้า่ผลการวิเคราะห์จะพบวา่ส่ืออินเทอร์เน็ตจะไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ข่าวสาร แต่ก็เป็นส่ือท่ีมองขา้มไม่ได้ อย่างไรก็ตามประชาชนยงัขาดความรู้ และความ
เช่ือมัน่ในส่ืออินเทอร์เน็ต ผูบ้ริหารของบริษทัจึงควรเร่งปรับทศันคติและให้ความรู้ผ่านส่ืออ่ืน ๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจในกระบวนการของการประกนัวนิาศภยัผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน 
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จากบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารองค์กรท าให้ทราบว่า ส่ือออนไลน์
กลายเป็นส่ือหลักท่ีบริษทัประกันวินาศภยัให้ความสนใจ อนัเน่ืองจากการปรับตวัตามสภาวะ
แวดล้อมและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีระดบัการรับรู้ข่าวสารในระดบัสูง 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ และส่ือสังคมออนไลน์ 
จ าแนกไดด้งัน้ี 

(1.3.1) ช่องทางเว็บไซต์ เน้ือหาสาระท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ และการ
โหลดขอ้มูลท่ีรวดเร็วมีส่วนส าคญัในการสร้างความดึงดูดใจและอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช ้
ทั้งน้ีเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอนั้นควรมีการแบ่งหมวดหมู่ท่ีชดัเจน และไม่ซบัซ้อนเกินไป โดยมุ่งเนน้
ท่ีการน าเสนอผลิตภณัฑ ์(สินคา้ประกนัภยั) อตัราเบ้ียประกนั รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั ขณะเดียวกนัก็ตอ้งค านึงถึงความสะดวก ปลอดภยัและนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้ซ่ึงจะช่วยพฒันาความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรม เช่น การซ้ือหรือการต่อ
อายุกรมธรรม์ผ่านส่ืออนไลน์ ดังนั้นผูบ้ริหารบริษทัประกันวินาศภยัจึงควรให้ความส าคญักับ
เน้ือหา (Content) ท่ีจะน าเสนอผา่นเวบ็ไซต ์รวมถึงจะตอ้งลงทุนในการพฒันาระบบการป้องกนัการ
โจรกรรมขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และปรับทศันคติท่ีมีต่อ
ส่ือออนไลน์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

(1.3.2)  ส่ือสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยหน่ึงซ่ึงได้รับความสนใจจาก
ประชาชนมากข้ึน อย่างไรก็ตามส่ือสังคมออนไลน์นั้นควรท าหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลางระหว่าง
บริษทักบัลูกคา้ มากกวา่การเป็นส่ือท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในการขายสินคา้ เน่ืองจากส่ือสังคมออนไลน์
นั้น เป็น ส่ือ “สังคม” ท่ีใชใ้นการสะทอ้นภาพลกัษณ์หรือตวัตนของบริษทั ผา่นกิจกรรม ขอ้มูลต่าง ๆ 
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ขอ้ความท่ีน่าสนใจ หรือ Infographic ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั (เช่น 
อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรือแนวทางการป้องกนัอุบติัภยัต่าง ๆ เป็นตน้) ทั้งน้ีส่ือสังคมออนไลน์แต่
ละชนิดต่างมีจุดเด่นของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริหารควรเรียนรู้และปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น 

(1.3.2.1)   เฟซบุ๊ค (Facebook) เพื่อติดต่อส่ือสารกับสมาชิก 
หรือผูใ้ชท้ ัว่ไปในการใหข้อ้มูลข่าวสารจากทางบริษทั เช่น กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ข่าวประชาสัมพนัธ์จาก
ทางบริษทั รวมถึงการเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูใ้ช้ทัว่ไป สมาชิกและ
บริษทั เป็นตน้ 

(1.3.2.2)   ทวิตเตอร์ (Twitter) การส่ือสารเป็นข้อความสั้ น ๆ 
จากทางบริษทัในการให้ขอ้มูลดา้นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ข่าวประชาสัมพนัธ์จากทางบริษทั ขอ้มูลท่ี
น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นกระท าอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยวนัละ 1-2 คร้ังเพื่อกระตุน้ความสนใจ และ
ไม่ใหผู้ติ้ดตาม (Follower) เกิดความเบ่ือหน่าย 
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(1.3.2.3)   โมบายล์แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ผู ้
ประกอบการควรก าหนดเน้ือหาท่ีจะน าเสนอให้เหมาะสมและตรงความตอ้งการกบัผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
เช่น การก าหนดหัวขอ้ย่อยภายในแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตนเองตอ้งการ
โดยแบ่งออกเป็น ผลิตภณัฑ ์เง่ือนไขการเคลม การติดต่อตวัแทน หรือเบอร์ฉุกเฉิน เป็นตน้  

(1.4) แมว้่าส่ือบุคคลจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารการประกัน
วินาศภยัเช่นเดียวกบัส่ือออนไลน์ แต่ส่ือบุคคลยงัมีความส าคญั อนัเน่ืองจากความใกล้ชิด และ
ความสามารถในการปรับขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ รวมถึงยงัคงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่
จากลูกคา้เป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักบัการอบรมบุคลากร เก่ียวกบั 
ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั เง่ือนไข ขอ้จ ากดั รวมถึง กลยุทธ์ในการน าเสนอผลิตภณัฑ์แก่กลุ่มลูกคา้ท่ี
หลากหลาย ซ่ึงปัจจุบนั มีหลายบริษทัท่ีท าการเสนอขายประกนัภยัออนไลน์แลว้ และมีการพฒันา
แอพพลิเคชัน่แบบประกนัภยัต่างๆ ผ่านมือถือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ตวัแทนประกนัวินาศภยั
เสนอขายประกนัภยัใหก้บัลูกคา้ไดส้ะดวกสบาย และรวดเร็วข้ึน  

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรค านึงถึงสัดส่วนการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมายท่ีรับส่ือดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพนัธ์ โดยใชท้ั้งส่ือเก่า
และส่ือใหม่ควบคู่กนัไป 

2)  ผลการวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการ
ประกนัวินาศภยัมีส่วนส าคญัท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท าประกนัวินาศภยั โดยขอ้คน้พบ
ดงักล่าวน าไปสู่ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  การน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น กรมธรรม์ เง่ือนไขความ
คุม้ครอง เบ้ียประกนัภยั และสินไหมทดแทนท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะได้รับจากกรมธรรม์ เป็นส่วน
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงในการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สะทอ้นให้
เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจในประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรมธรรมเ์ป็นล าดบัแรก การ
น าเสนอจึงตอ้งเนน้ถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บเป็นหลกั เพื่อให้ผูบ้ริโภคเปิดใจ และ
ยอมรับฟังข่าวสารจากส่ือท่ีไดน้ าเสนอ ขณะเดียวกนั การน าเสนอรายละเอียดของความคุม้ครอง 
การจ่ายเบ้ียประกนั รวมถึงประเภทของการประกนัวินาศภยันั้นควรท าให้กระชบั และเน้นย  ้าถึง
จุดเด่นของประกนัวนิาศภยัประเภทนั้น ๆ เป็นส าคญั 

(2.2)  การน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร อนัได้แก่ ความมัน่คงของบริษทั 
ความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงนโยบายท่ีสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ขององคก์ร ควรมีการประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ของบริษทั ทั้งน้ีในธุรกิจประกนัวินาศภยั
นั้นภาพลกัษณ์ของบริษทัเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ในธุรกิจน้ีไม่มีความแตกต่างท่ีชดัเจน 
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การสร้างภาพลกัษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยการแสดงออกถึงการเป็นผูน้ าด้านนวตักรรม และความ
ช านาญในธุรกิจน้ี เช่น การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือการใช้นวตักรรมท่ีทนัสมยัเพื่อสนบัสนุนการ
ขายหรืออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ช่วยสร้างต าแหน่งของตราสินคา้ (brand positioning) หรือ
จุดยืนท่ีท าให้แต่ละบริษทัแตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละบริษทัควรยึดจุดยืนดังกล่าวและด าเนินกลยุทธ์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งของตราสินคา้นั้น เช่น บริษทัวางจุดยืนวา่เป็น “ผูใ้ห้บริการท่ีดี และมี
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ” การประชาสัมพนัธ์ก็ควรแสดงใหเ้ห็นถึง คุณภาพของการบริการท่ีดี 
มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม และเอาใจใส่ต่อลูกคา้ รวมถึงความรวดเร็วในการเขา้ถึงผูเ้อาประกนัภยัเม่ือ
เกิดความเสียหายข้ึน เป็นตน้ 

การด าเนินกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และข่าวสารขององค์กร 
ควรเป็นกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญัทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ กล่าวคือ มุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัองคก์ร รวมถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการประชาสัมพนัธ์
ท่ีคลาดเคล่ือน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเพื่อให้ความเขา้ใจผิดนั้นคล่ีคลาย และอีกส่วนหน่ึงเพื่อสร้างความ
มัน่ใจใหก้บัประชาชน หรือบุคคลท่ีไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์นั้น 

3) ผลการวิเคราะห์พบวา่ รูปแบบการใช้ชีวิตมีส่วนสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสาร 
และการตดัสินใจท าประกันวินาศภยัของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษายงัพบอีกว่า ผูท่ี้ “ใช้ชีวิต” ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในระดบัสูงจะมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ข่าวสารและตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัในระดบัท่ี
สูงเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเสนอว่า ผูบ้ริหารควรจดัหาหรือออกแบบผลิตภณัฑ์ รวมถึงกิจกรรม
ลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีรูปแบบการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูท่ี้มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตดา้นครอบครัวและความเป็นส่วนตวั แมว้่าในภาพรวมจะเป็นผูท่ี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ให้
ความส าคญักบัครอบครัว แต่ก็อาจมีบางส่วนท่ีช่ืนชอบกิจกรรมทา้ทาย (เช่น ปีนเขา ด าน ้ า โดดร่ม 
เป็นตน้) ซ่ึงโดยปกติประกนัภยัจะไม่ครอบคลุมถึงลูกคา้กลุ่มน้ี การมีกรรมธรรมท่ี์ให้ความคุม้ครอง
กิจกรรมเส่ียงภยั จะช่วยสนองตอบรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกคา้ และสร้างความแตกต่างให้กบั
บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขณะท่ีการจดักิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์นั้น อาจไม่จ  าเป็นจะตอ้งสร้างข้ึนเพื่อลูกคา้กลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงเป็นพิเศษแต่อาจเป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมรูปแบบการใชชี้วิตท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมปลูก
ป่า เดินทางไหวพ้ระ 9 วดั อ่านหนงัสือใหผู้พ้ิการทางสายตา หรือกิจกรรมสันทนาการเช่น เรียนวาด
รูป หรือเรียนด าน ้ า ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะให้ความสนใจหรือใส่ใจกบั
ข่าวสาร หรือกิจกรรมท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัความเช่ือหรือความช่ืนชอบของตนเองเป็นส าคญั 
ซ่ึงผูว้จิยัเช่ือวา่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑป์ระกนัวนิาศภยั และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีสอคด
ล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีหลากหลายจะช่วยให้บุคคลเกิดความสนใจ และเลือกท่ีจะเรียนรู้
ข่าวสารการประกนัวนิาศภยั จนน าไปสู่การตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัในทา้ยท่ีสุด 
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 ขอ้เสนอแนะท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้น้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งวางแผนและจดัท าให้สอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกนัมิไดแ้ยกออกเป็นแต่ละประเด็นหรือแต่ละองคป์ระกอบแต่อยา่งใด ผูบ้ริหารดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์จึงควรพิจารณาการใชส่ื้อโดยค านึงถึงกระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ (กระบวนการ
ส่ือสารวิเคราะห์ใน 4 ส่วนไดแ้ก่ ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร เน้ือสาร และช่องทางการน าเสนอ (SMCR: 
Sender/Message//Channel/Receiver) โดยอาศยัหลักการประชาสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ประเด็น 
(Content PR) ท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรคป์ระเด็น เน้ือหา (Message) เก่ียวกบัองคก์รเป็นหลกั ผา่นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลายรอบด้าน โดยมีว ัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างการรับรู้ พัฒนา
ความสัมพนัธ์และบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัองคก์รไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
กบัองคก์รและธุรกิจประกนัวนิาศภยัในอนาคต  
 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในคร้ังต่อไป 
 

การวิจยัคร้ังต่อไปอาจครอบคลุมไปยงัประชาชนในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น จงัหวดัชลบุรี        
สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย เน่ืองจากขอ้มูลรายงานการรับประกนัวินาศภยั
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.), 2556) แสดงให้
เห็นว่า จงัหวดัเหล่าน้ีมีจ  านวนสมาชิกผูเ้อาประกนัภยัจ านวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนทุกปี 
สะทอ้นให้เห็นวา่ ในพื้นท่ีดงักล่าวยงัมีผูมี้ความตอ้งการข่าวสารการประกนัวินาศภยัเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถน ามาเปรียบเทียบ และท าให้เห็นภาพรวมของรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ และการตดัสินใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากน้ีแลว้การใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง หรือผูใ้ห้บริการท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ตวัแทนประกนัวนิาศภยั เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบับทสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากผูบ้ริหารงาน
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัประกนัวินาศภยั เก่ียวกบัแนวทางการประชาสัมพนัธ์ว่าสอดคลอ้งกบั
ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัหรือไม่ หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเพิ่มเติมกบัมาตรวดัเชิง
ส ารวจอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นจริงมากข้ึน 

การเปล่ียนแนวความคิด และทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาอาจท าให้ไดผ้ลลพัธ์จากการศึกษาท่ี
แตกต่างออกไป ตวัอย่างเช่น การศึกษาคร้ังน้ีใช้ แนวคิดนวตักรรมการประชาสัมพนัธ์ แนวคิด
เก่ียวกบัการรับรู้ แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต และแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ เพื่อวดั
ถึงปัจจยัท่ีมีมีผลต่อการรับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างบางส่วนให้ความส าคญักบัตราสินคา้ของบริษทัประกนัวินาศภยั 
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สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ในการน าเสนอภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ดงันั้นหากมีการเปล่ียนรูปแบบของแนวคิดเช่น เพิ่มเติมตวัแปรอ่ืน เช่น คุณค่าตราสินคา้ (Brand 
Equity) ซ่ึงประเมินจาก การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) คุณภาพของตราสินคา้ 
(Brand Quality) ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) และความภกัดีในตราสินคา้ (Brand 
Loyalty) ตามแนวคิดของนกัวิจยัในอดีต (Aaker, 1991; Keller, 1993) มาใชป้ระกอบการศึกษาใน
ตวัแปรดงักล่าว ผลลพัธ์จากการศึกษาท่ีไดย้อ่มมีความแตกต่างออกไป เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแล้วยงัอาจมีการเพิ่มเติมแนวคิดของการตลาดแบบมุ่งสัมพนัธ์ (Relationship 
Marketing) โดยการศึกษาความพึงพอใจ (Satisfaction) ความผูกพนั (Commitment) และความ
ไวว้างใจ (Trust) ในฐานะของตวัแปรแทรกกลาง (Mediator) อาจให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างไป อนั
เน่ืองจากอิทธิพลของตวัแปรดงักล่าวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัวินาศภยัของกลุ่มตวัอย่าง
นัน่เอง 
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 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั การศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(นวตักรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพฒันา) คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิต
พฒัน บริหารศาสตร์ เพื่อศึกษานวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอความกรุณาตอบค าถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ความคิดเห็นของท่านถือเป็น
ความลบั โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม และไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาวจิยัทางวชิาการเท่านั้น  
 

ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัของส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการการ
รับรู้และตดัสินใจท าประกนัวนิาศภยั มีทั้งหมด 5 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ระดบัการรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภยัจากส่ือประชาสัมพนัธ์  
  ตอนท่ี 3  รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวนิาศภยั 

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท า 
  ประกนัวนิาศภยั 

  ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ฉบับที ่1 
 

ตอนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
 

1. เพศ  
 1.  ชาย     2.  หญิง 
 
2. อาย ุ  
 1.  18-25 ปี    2.  26-35ปี
 3.  36-50 ปี     4.  มากกวา่ 50 ปี 
 
3. สถานภาพ 
 1.  โสด     2.  สมรส   3.  หมา้ย/หยา่ร้าง 
 
4. ระดบัการศึกษา 
 1.  ประถมศึกษา      2.  มธัยมศึกษา 
 3.  อาชีวศึกษา/อนุปริญญา    4.  ปริญญาตรี 
 5.  ปริญญาโท     6.  สูงกวา่ปริญญาโท  
 7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………… 
 
5. อาชีพ 
 1.  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ    2.  ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
 3.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   4.  เกษตรกร/รับจา้ง  
 5.  นิสิต/นกัศึกษา     6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
 1.  ไม่เกิน 10,000 บาท    2.  10,001-30,000 บาท 
 3.  30,001-50,000 บาท    4.  50,001-70,000 บาท 
 5.  70,001-100,000 บาท     6.  มากกวา่ 100,000 บาท 
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ตอนที ่2  ระดับการรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภัยจากส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยก าหนดประเภท 
                ของส่ือ 4 ประเภท คือ ส่ือบุคคล ส่ือสิงพมิพ์ ส่ือวทิยุและโทรทัศน์ และส่ืออนิเทอร์เน็ต 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ในช่อง    ลงในช่องท่ีตรงกบัแสดงความคิดเห็นของท่านใน
                ช่องหมายเลข 1-5 ซ่ึงก าหนดตวัเลือกไว ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย   
                นอ้ยท่ีสุด โดยมีความหมายดงัน้ี

มากท่ีสุด  หมายความวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5
มาก   หมายความวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 4
ปานกลาง  หมายความวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 3
นอ้ย   หมายความวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 2
นอ้ยท่ีสุด หมายความวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 1

 
ระดับการรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภัยจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 

1.  ท่านรับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกันวินาศภัย
จากส่ือประชาสัมพนัธ์ใด 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด
1 

 1.1  ส่ือบุคคล      
 1)  ตวัแทนประกนัวินาศภยั      

     2)  นายหนา้ประกนัวนิาศภยั      
    3)  บิดา/มารดา      
     4)  เพื่อน      

           5)  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร      
 1.2  ส่ือส่ิงพิมพ ์      

 1)  หนงัสือพิมพ ์      
 2)  นิตยสาร      
 3)  วารสาร      
 4)  แผน่พบั/โบชวัร์      

 1.3  ส่ือวทิยแุละโทรทศัน์      
 1)  รายการ/โฆษณา วทิยุ      
 2)  รายการ/โฆษณา โทรทศัน์      
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ระดับการรับรู้ข่าวสารการประกนัวนิาศภัยจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 

1.   ท่านรับรู้ข่าวสารเร่ืองการประกันวินาศ
ภัยจากส่ือประชาสัมพนัธ์ใด (ต่อ) 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด
1 

 1.4  ส่ืออินเทอร์เน็ต      
    1)  เวบ็ไซต ์(ระบุ...................)      
    2)  เฟซบุค๊      
    3)  อินสตาแกรม      
    4)  ไลน์      
    5)  บล็อก      
    6) อ่ืนๆ (ระบุ.........................)      

2.  ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ที่ท่านได้รับรู้      
2.1  ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ครอง      
2.2  ราคา      
2.3  การบริการลูกคา้      
2.4  กิจกรรมหรือโปรโมชัน่      
2.5  ช่องทางการจ าหน่าย      
2.6  ความมัน่คงของบริษทั      
2.7  ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร      
2.8  ความรับผดิชอบต่อสังคม      

 
 

ตอนที ่3  รูปแบบการด าเนินชีวติกบัการท าประกนัวินาศภัย 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
 

รูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมที่เกีย่วกบัการท าประกนัวนิาศภัย 

1.  ท่านชอบท ากจิกรรมต่อไปนี้มากน้อย
เพยีงใด 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด
1 

 1.1  ดูโทรทศัน์ ฟังเพลง อ่านหนงัสือ       
1.2  เดินเล่นซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้      
1.3  พกัผอ่นอยูบ่า้นวนัหยดุ      
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รูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมที่เกีย่วกบัการท าประกนัวนิาศภัย 

1.  ท่านชอบท ากจิกรรมต่อไปนี้มากน้อย
เพยีงใด (ต่อ) 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด
1 

1.4  ปลูกตน้ไม/้ตกแต่งบา้น      
1.5  ท าบุญ ปฏิบติัธรรม      
1.6  ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั / ต่างประเทศ      
1.7  เล่นอินเทอร์เน็ต       
1.8  ติดตามข่าวสารบา้นเมือง            
1.9  ซ้ือสินคา้/บริการผา่นอินเทอร์เน็ต      
1.10  ตรวจสุขภาพประจ าปี      

2.  ท่านมีความสนใจอย่างไรต่อข้อความ
ต่อไปนี ้

     

2.1  ออกก าลงักายเป็นประจ า      
2.2  ชอบติดตามข่าวสารเก่ียวกบั

ประกนัภยั 
     

2.3  ชอบซ้ือสินคา้จากอินเทอร์เน็ต      
2.4  รักการส่ือสารทุกรูปแบบ      
2.5  เช่ือเร่ืองโชคชะตาและบุญกรรม      
2.6  ชอบใชชี้วติดว้ยความสงบสุข      
2.7  ใหค้วามส าคญักบัครอบครัวท่ีสุด      
2.8  ตกแต่งบา้นให้น่าอยู ่      
2.9  ชอบท ากิจกรรมทา้ทาย      
2.10  อยากเดินทางท่องเท่ียวรอบโลก      
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รูปแบบการด าเนินชีวติด้านกิจกรรมที่เกีย่วกบัการท าประกนัวนิาศภัย 

3.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความ
ต่อไปนี ้

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 

เห็น
ด้วย 

4 

เฉยๆ 
(ไม่แน่ใจ) 

3 

 ไม่เห็น
ด้วย 

2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1 

3.1  การท าประกนัวนิาศภยัมีความ
จ าเป็นต่อชีวิต 

     

3.2  ประชาชนทุกคนควรท าประกนั 
วนิาศภยั 

     

3.3  การประกนัวนิาศภยัเป็นเร่ืองใกลต้วั      
3.4  การท าประกนัวนิาศภยัช่วยบรรเทา

ความเสียหายไดต้ามค าขวญัท่ีวา่ “วนิาศภยั
บรรเทาได ้ดว้ยการประกนัภยั” 

     

3.5  การประกนัวนิาศภยัมีส่วนช่วย
สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 

     

 
ตอนที ่4  ความคิดเห็น/ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกันวนิาศภัย 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

 

ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 
1.   ความคิดเห็น/ทศันคติต่อการท าประกนั 
วนิาศภัย 

 มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

 1.1  ท่านคิดวา่การท าประกนัวนิาศภยั
มีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

     

1.2  ท่านคิดวา่การประกนัวนิาศภยั
สามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเสียหายได ้

     

1.3  ปัจจุบนัท่านไดรั้บข่าวสารเร่ืองการ
ประกนัภยัจากส่ือต่างๆ มากข้ึน 

     

1.4  ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการ
ท าประกนัวนิาศภยั 
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ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 
1.   ความคิดเหน็/ทศันคติต่อการท าประกนั 
วนิาศภัย (ต่อ) 

 มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1.5  ท่านท าประกนัวนิาศภยัผา่นช่องทาง
ส่ือออนไลน์ 

     

1.6  ความมัน่ใจในการท าประกนัภยัผา่น
ส่ือออนไลน์ 

     

1.7  เบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งจ่ายมีความ
เหมาะสมกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ 

     

2.  พฤติกรรมการตัดสินใจท าประกนั 
วนิาศภัย 

     

2.1  ท่านมีความเส่ียงในการด าเนินชีวติ      
2.2  ท่านมีความตอ้งการท าประกนัวนิาศ

ภยัเพื่อคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น 
     

2.3 ท่านตอ้งการท าประกนัวินาศภยัเพื่อ
คุม้ครองความเสียหายจากการประกอบ
ธุรกิจ  

     

3.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนั
วนิาศภัย 

     

3.1  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยั 

     

1)  ตนเอง      
2)  ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวนิาศภยั      

   3)  บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน      
   4)  เจา้หนา้ท่ีธนาคาร      
   5)  ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์/หนงัสือพิมพ ์      
   6)  ส่ืออินเทอร์เน็ต      
7)  อ่ืนๆ (ระบุ...................................)      
      
      



135 

ความคิดเห็น/ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท าประกนัวินาศภัย 
 3.2  ขอ้ใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัวนิาศภยั 

 มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

 1)  ช่ือเสียงบริษทั      
 2)  ฐานะความมัน่คงของบริษทั      
 3)  การใหบ้ริการ      
 4)  ค่าเบ้ียประกนัภยั      
 5)  เง่ือนไขความคุม้ครองตาม

กรมธรรม ์
     

 6)  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน      
 7)  การประชาสัมพนัธ์และโฆษณา      
 8)  อ่ืนๆ (ระบุ............................)      

 
ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 



 

 
ภาคผนวก ข 

 
แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 

เร่ือง 
นวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตัดสินใจท าประกนัวนิาศภัย 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------  

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั การศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(นวตักรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพฒันา) คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิต
พฒัน บริหารศาสตร์ เพื่อศึกษานวตักรรมการประชาสัมพนัธ์กบัการรับรู้และตดัสินใจท าประกนั
วนิาศภยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอความกรุณาตอบค าถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ความคิดเห็นของท่านถือเป็น
ความลบั โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม และไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาวจิยัทางวชิาการเท่านั้น 

 
ฉบบัท่ี 2  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารงานประชาสัมพนัธ์ 7 บริษทัประกนัภยัเก่ียวกบักลยทุธ์การ

ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
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ฉบับที ่2 
 

ตอนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ค าช้ีแจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน
 

1.  เพศ  
 1.  ชาย   2.  หญิง 
 

2.  อาย ุ  
  1.  18-25 ปี   2.  26-35ปี
 3.  36-50 ปี   4.  มากกวา่ 50 ปี 
 

3.  หน่วยงานท่ีท่านสังกดัอยูปั่จจุบนัคือ .............................................................................. 
 ต าแหน่ง ......................................................................................................................... 
 

4.  ระดบัการศึกษา 
  1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  2.  ปริญญาตรี  

 3.  ปริญญาโท  4.  สูงกวา่ปริญญาโท
 4.  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………….. 
 

5.  ประสบการณ์ในการท างานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
  1.  ต ่ากวา่ 1 ปี  2.  1-2 ปี  

 3.  3-4 ปี  4.  5-10 ปี 
 4.  10 ปี ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 



138 

ตอนที ่2  การสัมภาษณ์ผู้บริหารงานประชาสัมพนัธ์ 7 บริษัทประกนัภัยเกีย่วกบักลยุทธ์ด้านการ 
               ประชาสัมพนัธ์ของบริษัท  
ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามการสัมภาษณ์ตามความรู้และประสบการณ์ของท่าน เพื่อประโยชน์ใน 
               การศึกษาวจิยั 
 
1. แนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์การประกนัภยัเป็นอยา่งไร 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 
2. มีการใช้นวตักรรม หรือส่ือประชาสัมพนัธ์ หรือเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์แบบใหม่ๆ หรือไม่ 

อยา่งไร 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

3. วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

4. กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขององคก์รมีกลุ่มใดบา้ง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

5. รูปแบบและเน้ือหาในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขององคก์ร 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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6. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารส่ือสารมีผลต่อการประชาสัมพนัธ์ขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหส้ัมภาษณ์ 
 
 

---------------------------------------------------  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ค 
 

ภาพรวมธุรกจิประกนัภยั และ แนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาววลัยลิ์กา  บูรณ์ทอง 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต (การประชาสัมพนัธ์ 

และการโฆษณา) 
 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2538 
 
ประสบการณ์ท างาน ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
เลขท่ี 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 
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