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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึ  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ  
ที่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจซือ้ประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ           
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบ
ความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ                       
มสีถานภาพโสด 
 2. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนั
ชวีติ ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย อยู่ในระดบัดมีาก ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม อยู่ในระดบัด ีและดา้นการตลาดทางตรง อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลอืกแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ มวีตัถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเสรมิสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัตนเองและครอบครวั และตวัผูต้อบแบบสอบถามเองทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั  มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ในดา้น
การซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่า แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้
ประกนัชวีติ ด้านทศิทางการสื่อสารการตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อ
ประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการส่งเสริมการขาย               
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการส่งเสริมการขาย               
มคีวามสมัพนัธแ์นวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซื้อประกนัชวีติ และ
ดา้นทศิทางการสือ่สารการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการประชาสมัพันธ ์                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการประชาสัมพันธ ์                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติ ด้านทศิทางการสื่อสาร
การตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชวีติ โดยมคีวามสัมพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 - เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิัทประกนัชวีติ ด้านการขายโดยพนักงานขาย           
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการขายโดยพนักงานขาย                 
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติ ด้านทศิทางการสื่อสาร
การตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดทางตรง                    
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดทางตรง                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชีวติ ด้านทิศทางการ
สื่อสารการตลาดของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท และด้านการตัดสินใจ เลือกบริษัทประกันชีวิต โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม                   
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  



3 

 

 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม                      
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ค าส าคญั: เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร บรษิทัประกนัชวีติ แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 

ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study the integrated marketing communication of life 
insurance company relating to consumers' buying decision trend in Bangkok metropolis. The sample size 
in this research is a group of 400 customers who interested to buy life insurance in Bangkok metropolis. 
It has been conducted by using questionnaires as a tool to analyze by percentage, average, standard 
deviation and the analysis of variance by using One-Way Analysis of Variance, Least Significant 
Difference, Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results are analyzed as follows: 
 1. The majority of demographic characteristic in this sample group are female, aged between 
24-32 years old whose level of education is a Bachelor's degree. They are private company employees 
with the monthly average revenue of Baht 20,001-30,000 and being single. 
 2. Consumers' opinion to integrated marketing communication of life insurance company in 
category of personal sales was at very good level. Consumers' opinion to integrated marketing 
communication of life insurance company in category of advertising, sale promotion,  public relations and 
event marketing was at good level. Consumers' opinion to integrated marketing communication of life 
insurance company in category of direct marketing was at moderate level. 
 3. Most consumers choose Savings life insurance, buying objective is stability for themselves 
and their families and the most influential person in making decision is him/herself. 
 Tests of the research hypotheses showed that: 
 1. The consumers with different marital status showed different opinion in consumers' buying 
decision trend in the category of value of the life insurance policy at the statistically significant level of 
0.05.   
 2. Integrated marketing communication of life insurance company in category of advertising is 
low positively related to consumers' buying decision trend in category of choose life insurance company 
with statistical significance levels of 0.01.  
 Integrated marketing communication of life insurance company in category of advertising is 
very low positively related to consumers' buying decision trend in category of buying decision, 
recommend or tell the other to buy the life insurance, directional marketing communication of life 
insurance company, value of the life insurance with statistical significance levels of 0.05. 
 - Integrated marketing communication of life insurance company in category of sale promotion 
is low positively related to consumers' buying decision trend in category of choose life insurance 
company  with statistical significance levels of 0.01.  
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  Integrated marketing communication of life insurance company in category of sale promotion is 
very low positively related to consumers' buying decision trend in category of recommend or tell the other 
to buy the life insurance, directional marketing communication of life insurance company with statistical 
significance levels of 0.05. 
 - Integrated marketing communication of life insurance company in category of public relations 
is low positively related to consumers' buying decision trend in category of recommend or tell the other to 
buy the life insurance, choose life insurance company with statistical significance levels of 0.01.  
 Integrated marketing communication of life insurance company in category of public relations is 
very low positively related to consumers' buying decision trend in category of buying decision, directional 
marketing communication of life insurance company, value of the life insurance with statistical 
significance levels of 0.05. 
 - Integrated marketing communication of life insurance company in category of personal sales 
is low positively related to consumers' buying decision trend in category of recommend or tell the other to 
buy the life insurance, choose life insurance with statistical significance levels of 0.01.  
 Integrated marketing communication of life insurance company in category of personal sales is 
very low positively related to consumers' buying decision trend in category of buying decision, directional 
marketing communication of life insurance company, value of the life insurance with statistical 
significance levels of 0.01. 
 - Integrated marketing communication of life insurance company in category of direct marketing 
is low positively related to consumers' buying decision trend in category of recommend or tell the other to 
buy the life insurance with statistical significance levels of 0.01.  
 Integrated marketing communication of life insurance company in category of direct marketing 
is very low positively related to consumers' buying decision trend in category of directional marketing 
communication of life insurance company, choose life insurance company with statistical significance 
levels of 0.01. 
 - Integrated marketing communication of life insurance company in category of event marketing 
is low positively related to consumers' buying decision trend in category of choose life insurance 
company  with statistical significance levels of 0.01.  
 Integrated marketing communication of life insurance company in category of event marketing is 
very low positively related to consumers' buying decision trend in category of recommend or tell the other 
to buy the life insurance with statistical significance levels of 0.01. 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Life Insurance Company, Consumers' Buying Decision 

 
บทน า 
 ในปจัจุบนัคนเราต้องเผชิญกบัภัยอนัตรายต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะการเสี่ยงภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อุบตัเิหตุ โรคภยัไขเ้จบ็ ภยัธรรมชาต ิรวมไปถึงมลภาวะเป็นพษิต่างๆ ตราบใดทีม่นุษยเ์รายงัเอาชนะภยัเหล่านี้
ไม่ไดก้ย็่อมน าไปสูค่วามหวาดกลวัต่อความเสีย่งภยัเหล่านี้ ที่จะเกดิขึน้กบัตนเองหรอืคนในครอบครวั ธุรกจิประกนั



5 

 

ชวีติถอืเป็นสถาบนัการเงนิทีส่รา้งความมัน่คงในชวีติใหแ้ก่ประชาชนและเป็นแหล่งระดมเงนิออมระยะยาวทีส่ าคญั 
ประโยชน์หลกัของการประกนัชวีติ คอื ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารความคุม้ครองหรอืช่วยเหลอืบรรเทาความเสีย่งภยั เป็น
การรวมศูนย์กลางของกลุ่นคนเพื่อร่วมกนัเฉลี่ยภยัอนัเนื่องมาจากการตาย การสูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพ และ  
การสญูเสยีรายไดใ้นยามชรา 
 ธุรกจิประกนัชวีติในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมกีารแข่งขนัด้านกลยุทธ์ต่างๆที่รุนแรงขึ้น            
ในปจัจุบันมีธุรกิจประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย และด าเนินกิจการในประเทศไทย 25 บริษัท                      
มผีลติภณัฑป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายแก่ประชาชนหลายรูปแบบ และตัง้ชื่อเป็นนามเฉพาะของแต่ละบรษิทั โดยทุก
รูปแบบ และอัตราเบี้ยประกันภัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต (อธิบดีกรมการ
ประกนัภยั) (www.oic.or.th, วนัที่ 3พฤษภาคม 2556) ในปี 2555 ประเทศไทยมเีบี้ยประกนัชวีติรวมสูงถึง 3.9 
แสนลา้นบาท อตัราการเตบิโต 19.1% ซึง่ถอืเป็นอตัราเตบิโตทีส่งูสุดในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา (www.thaipost.net, 
วนัที ่2 เมษายน 2556) 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรอืกลยุทธ์ IMC (Integrated Marketing Communications) จงึเป็น
กลยุทธท์ีส่ าคญัอย่างหนึ่งทีน่ ามาใชเ้พื่อสรา้งยอดขายใหไ้ดต้ามทีว่างแผนไว ้และครองส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ 
โดยทีธุ่รกจิใดๆกต็ามจะประสบผลส าเรจ็ไดน้ัน้ นอกจากต้องมุ่งไปทีค่วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นหลกั เพื่อให้
เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรยงัเป็นเครื่องมอืทีน่ักการตลาดและเจา้ของธุรกจิ
น ามาใช้ทุกรูปแบบเพื่อให้สนิค้าของตนเองตดิตลาด โดยในปจัจุบนักลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร          
ทีน่ิยมใช ้ประกอบดว้ยดา้นการโฆษณา (Advertising) ดา้นการส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) ดา้นการขาย
โดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ดา้นการประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) ดา้นการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing)ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของสว่นประสมทางการตลาด 
 ภายใต้สภาพการแข่งขนัทีรุ่นแรงในตลาดประกนัชวีติทีเ่ป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมทัง้การออกผลติภณัฑ์
ของแต่ละบรษิัทที่มีความคล้ายคลงึกนัจากการควบคุมของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั(คปภ.) จงึท าให้หลายบรษิัทต้องปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ในการบรหิารและเครื่องมอืการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรกเ็ป็นเครื่องมอืทีน่ักการตลาดนิยมใชเ้พื่อสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อจูงใจใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อของลูกคา้ และสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัไดอ้กีทางหนึ่ง อกีทัง้ในกรุงเทพมหานครนัน้             
มกีารรวมตวักนัของประชากรจ านวนมากจากหลายพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ และมคีวามหลากหลายของประชากรทัง้เรื่อง
เพศ อายุ การศกึษา อาชพี จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัสนใจวจิยัเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทั
ประกนัชวีติทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาด และในการจงูใจผูบ้รโิภคเพื่อใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
 - ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรส 

http://www.thaipost.net/
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 - การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร(IMC) ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย                
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแตกต่างกนั 
 2. เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-59) เพื่อทราบขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และ              
รายไดต่้อเดอืน ซึง่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีช่่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัการส่ือสาร ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 167) กล่าวว่า การตดิต่อสือ่สารเป็น
เครื่องมอืซึง่นักการตลาดใชเ้พื่อจูงใจใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมทีต่้องการ เช่น การรูจ้กั ความรู้ ความชอบ ความ
พอใจ และเกดิการซือ้ การตดิต่อสื่อสารท าไดห้ลายรูปแบบทัง้ใชค้ าพูดสายตา (การแสดงใหเ้หน็ภาพหรอืสาธติ 
การท างานของสนิคา้) หรอืใชส้องอย่างร่วมกนัซึง่อาจเป็นสญัลกัษณ์น าเสนอในรูปค าพูดโดยใชร้าคาสูง  การใช ้             
หบีห่อสว่นเพิม่โลโกเ้ตอืนความจ า และท าใหเ้กดิความหมายเฉพาะอย่างซึง่ตอ้งการสือ่สารกบัผูบ้รโิภค 
 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29 
ไดแ้บ่งเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดทัง้หมด 21 ดา้นดงันี้ การโฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling), การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion), การตลาดทางตรง (Direct Marketing), 
การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พเิศษ (Event Marketing), การแสดงสนิคา้ (Display), การจดัโชวร์มู (Showroom), 
การจดัศูนยส์าธติการท างานของสนิคา้ (Demonstration center), การจดัสมัมนา (Seminar), การจดันิทรรศการ 
(Exhibition), การจดัศูนยฝึ์กอบรม (Packaging center), การใหบ้รกิาร (Service), การใชพ้นักงาน (Employee), 
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging), การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนที่ (Transit), การใช้ป้ายต่างๆ (Signage),            
การใช้เครื่องมือสื่อสารอินเตอร์เน็ต (Internet), การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising), การให้สมัปทาน 
(Licensing), คู่มอื (Manual), อื่นๆ (Others) 
 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 12) ทีก่ล่าวว่า แนวโน้ม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ แนวโน้มในการตอบสนอง หรอืการกระท าทีบุ่คคลไดร้บัอทิธพิลทัง้จากภายในและ
ภายนอก ต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการออกแบบสอบถามดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคที่สนใจซื้อประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจซือ้ประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วจิยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตวัอย่างแบบ           
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา . 2545: 25-26) โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน เพิม่จ านวนตวัอย่าง              
15 คน จะไดเ้ท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง การเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้จะใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่าง เพื่อให้ได้ขนาด
ตวัอย่างอนัเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด 400 คน โดยประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื การสุ่มจากผู้บริโภค              
ทีส่นใจซือ้ประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่ 1 วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลอืกเกบ็ตวัอย่างจาก
จ านวนผูบ้รโิภคทีส่นใจซือ้ประกนัชวีติ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเลอืกจากบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าMRT (รถไฟฟ้า
ใตด้นิ) 4 สถานี จากทัง้หมด 18 สถาน ีดงันี้ สถานีสลีม สถานีอโศก สถานีหว้ยขวาง และสถานีศนูยว์ฒันธรรม 
 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะ
เกบ็ขอ้มลูในแต่ละสถานีตามขัน้ตอนที ่1 โดยก าหนดสดัส่วนในแต่ละทีใ่หเ้ท่ากนั จากจ านวน 4 สถานี โดยสุ่มมา 
100 คน ต่อสถานี 
 ขัน้ตอนที ่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้จิยัจะท าการสุ่มตวัอย่าง
โดยสะดวกใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจยัได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษา "การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มี
ความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของประกันชีวิตผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" โดย
จดัล าดบัเนื้อหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามดา้นขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นลกัษณะค าถาม
แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 6  ขอ้ ไดแ้ก่  
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของ
บรษิทัประกนัชวีติ เป็นค าถามก าหนดมาตรวดั 5 ระดบั ตามแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อตัรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 35 ขอ้  โดยแยกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการ
ขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน การตลาดทางตรง และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของตอบ
แบบสอบถามซึง่ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบปลายปิด (Closed end Questions) แบบหลายตวัเลอืก (Multiple 
Choices) และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจ านวน 3 ขอ้  และเป็นค าถามก าหนดมาตรวดั 5 ระดบั ตามแบบ 
Semantic differential scale จ านวน 5 ขอ้ 
 การวิเคราะหข์้อมูล  
 1. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงันี้ 
 1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที่ 1ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม และสว่นที ่3 แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 
 1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เกีย่วกบั
ความคดิเหน็ของเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิัทประกนัชวีติ และส่วนที่ 3 แนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 
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 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธบิายลกัษณะขอ้มูลจาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกีย่วกบัความคดิเหน็ของเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนั
ชวีติ และสว่นที ่3 แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 
 2. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน ดงันี้ 
 2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent t-test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2กลุ่มทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นเพศ 
 2.2 สถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว(One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มเพื่อใชท้ดสอบ สมมตฐิานขอ้ที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
 2.3 สถติกิารทดสอบ Pearson Product moment Correlation Coefficient เพื่อใชท้ดสอบ สมมตฐิาน
ขอ้ที ่2 ความสมัพนัธข์องขอ้มลูจากแบบสอบถามสว่นที ่2 เกีย่วกบัความคดิเหน็ของเครื่องมอืการสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ และสว่นที ่3 แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ 
 
ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และม ี           
สถานภาพโสด 
 2. ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนั
ชวีติ ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย อยู่ในระดบัดมีาก ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม อยู่ในระดบัด ีและดา้นการตลาดทางตรง อยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลอืกแบบประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์ มวีตัถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเสรมิสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัตนเองและครอบครวั และตวัผูต้อบแบบสอบถามเองทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั  มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ในดา้น
การซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่า แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติ ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้
ประกนัชวีติ ด้านทศิทางการสื่อสารการตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อ
ประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการส่งเสริมการขาย                    
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการส่งเสริมการขาย                  
มคีวามสมัพนัธแ์นวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ และ
ดา้นทศิทางการสือ่สารการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการประชาสมัพันธ ์                
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการประชาสัมพันธ ์                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติ  ด้านทศิทางการสื่อสาร
การตลาดของบริษัทประกนัชีวิตแต่ละบริษัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชีวิต โดยมีความสมัพนัธ์               
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 - เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิัทประกนัชวีติ ด้านการขายโดยพนักงานขาย              
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิัทประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการขายโดยพนักงานขาย           
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจซื้อประกนัชีวติ ด้านทศิทางการสื่อสาร
การตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดทางตรง              
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดทางตรง                 
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านความคุ้มค่าในการซื้อประกนัชีวติ ด้านทิศทางการ
สื่อสารการตลาดของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท และด้านการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันชีวิต โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 - เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกนัชีวิต ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม                   
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม                    
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติแตกต่างกนั พบว่า 
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 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
ในปจัจุบันคนในทุกเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างเห็นความส าคัญของการท า             
ประกนัชวีติ และมคีวามต้องการซือ้ประกนัชวีติดว้ยกนัทัง้สิน้ อกีทัง้ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติทีอ่อกมาใหม่นัน้มกีาร
แบ่งประเภทครอบคลุมความต้องการผู้บริโภคในทุกระดบั ให้สามารถซื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ             
ปรสินัต ิเกตุกาญจโน (2547) "คุณสมบตัขิองตวัแทนประกนัชวีติที่มผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมและพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของลูกคา้ทีท่ าประกนัชวีติกบับรษิัท อเมรกินัอนิเตอรเ์นชชัน่แนล แอสชวัรนัส ์จ ากดั 
ในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อคุณสมบตัขิองตวัแทนประกนัชวีติไม่แตกต่างกนั 
 1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิต
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ในดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ โดยผูบ้รโิภค             
ทีส่มรส/อยู่ดว้ยกนัมคีวามเหน็เกีย่วกบัการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ มากกว่าผู้บรโิภคทีโ่สด /หย่ารา้ง/
หม้าย/แยกกนัอยู่ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ คนโสดหรอืคนที่หย่าร้างมอีิสระทางความคดิมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว 
เน่ืองจากไม่มภีาระผกูพนั หรอืไม่ต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่นเท่ากบัคนทีแ่ต่งงานแลว้ ซึง่มภีาระความรบัผดิชอบ
สงู  มุมมองความคดิต่างๆมกัจะค านึงถงึบุคคลในครอบครวัตนเองด้วยในการประเมนิค่าอะไร  ตลอดจนรู้สกึถึง
ความจ าเป็นในการสร้างหลกัประกนัในชีวิต  ซึ่งบุคคลในครอบครวันัน้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจด้วย               
ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ รตันา เตชะโชควิวฒัน (2547) "ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
กรมธรรม์ประกนัชวีติแบบสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บรษิัท เอไอเอ จ ากดั " ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ประกนัชวีติแบบสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร กบั
บรษิทั เอไอเอ จ ากดั ในเรื่องจ านวนกรมธรรมข์องเอไอเอที่ซือ้ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมาและในเรื่องเบีย้ประกนั
ชวีติรวมต่อปีทีช่ าระกบัเอไอเอ แตกต่างกนั 
 2. เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติของผูบ้รโิภค พบว่า 
 2.1 ดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในทุกดา้น 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 การโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ใน ดา้นการแนะน า หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ ดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ และ
ดา้นทศิทางการสือ่สารการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั และการโฆษณามคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจใน 
ดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าในทศิทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถ้าบริษัทประกนัชีวติมีการโฆษณาเพิ่มขึ้น จะท าให้กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติในทุกดา้นเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมกีารเปิดรบัสื่อโฆษณาเพิม่มากขึน้ มกีารเรยีนรู้
และคดักรองสือ่โฆษณาเพิม่ขึน้ อกีทัง้สือ่โฆษณายงัสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดท้ัว่ถงึ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
ศรณัยา พงษ์ธนะ (2546) "การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมใน
การท าประกนัสขุภาพ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร"  ผลการวจิยั
พบว่า สว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธท์างบวก กบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคในการท าประกนัสุขภาพ บรษิทั 
ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  อรวรรณ เจรญิจติรกรรม(2549) "การรบัรูส้ ื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั ในเขต
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กรุงเทพมหานคร  " ผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์  โดยรวม  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารถ้าผูบ้รโิภคมกีารรบัรูสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดยรวมมาก จะมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 
 2.2 ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน า 
หรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัชีวติ ด้านทศิทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกนัชวีิตแต่ละบรษิัท 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากในทศิทางเดยีวกนั และดา้นการตดัสนิใจเลอืก
บรษิัทประกนัชวีติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่าในทศิทางเดยีวกนั ถ้าบรษิัท
ประกนัชวีติมกีารสง่เสรมิการขายเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการแนะน า หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
ความเหน็เกี่ยวกบัทศิทางการสื่อสารการตลาดของบรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท และการตดัสนิใจเลอืกบรษิัท
ประกนัชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการขายมีผลต่อการกระตุ้นตัดสนิ ใจของผู้บริโภค                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิปจัจยัดา้นจติวทิยาของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546)  ไดแ้ก่ การจงูใจ การรบัรู ้และการเรยีนรู ้
ซึง่ถอืว่า เป็นปจัจยัภายในตวัผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และการสนิคา้รวมถงึการแนะน าบอกต่อ 

การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใน ด้านการตัดสินใจซื้อ   
ประกนัชวีติ และดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05  
 2.3 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในทุก
ดา้น เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการ
ตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 การประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ และดา้นทศิทางการสื่อสารการตลาดของ
บรษิัทประกนัชวีติแต่ละบรษิัท อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่ามากในทศิทาง
เดยีวกนั การประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน า หรอืบอกต่อให้
คนรอบขา้งซือ้ประกนัชีวติ และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิัทประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าบรษิทัประกนัชวีติมกีารประชาสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ จะท าให้กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในทุกดา้นเพิม่มากขึน้ เนื่องจากการประชาสมัพนัธม์สีว่นอย่างยิง่
ในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีสรา้งความไวว้างใจ และความน่าเชื่อถอืของบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัใน
การทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัชนก มาตระกูล (2548) "การ
สือ่สารการตลาดแบบครบวงจร(IMC) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟส าเรจ็รูปบรรจุกระป๋องของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร"  ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดด้านการประชาสมัพนัธ์                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟส าเรจ็รูปพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของนักศึกษาในมหาวทิยาลยั              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาทีบ่รโิภค และดา้นความถีใ่นการบรโิภคต่อวนั 
 2.4 ดา้นการขายโดยพนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ
ในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การขายโดยพนักงานขาย มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ ดา้นการซื้อประกนัชวีติมคีวามคุ้มค่าหรอืไม่  และดา้นทศิทางการ
สือ่สารการตลาดของบรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่า
มากในทศิทางเดยีวกนั การขายโดยพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการ
แนะน า หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่าในทศิทางเดียวกนั กล่าวคอื ถ้าบริษัทประกนัชวีิตมีการขายโดย
พนกังานขายเพิม่ขึน้ จะท าใหก้บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในทุกดา้นเพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
การขายโดยพนักงานขายนัน้จะสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง เป็นการสื่อสารสองทาง มกีารตอบสนองทนัท ี
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ในแง่ของบรษิทัประกนัชวีตินัน้ การขายดว้ยตวัแทนประกนัชวีตินัน้ยงัเป็นวธิทีีไ่ดร้บัความนิยมอยู่ เพราะสามารถ
จงูใจ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีและสรา้งความไวว้างใจใหแ้กผู้บ้รโิภคไดใ้นระยะยาว อกีทัง้ผลติภณัฑป์ระกนัชวีตินัน้
มคีวามยากต่อการท าความเขา้ใจในผลติภณัฑ์ของผู้บรโิภค ดงันัน้ตวัแทนประกนัชวีติที่มีความรู้ใ นผลติภณัฑ ์             
มคีวามสามารถในการสื่อสารขอ้มูลไดด้ ีจะสามารถจูงใจ ใหค้ าแนะน าแก่ผูบ้รโิภคได้ด ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ กษมา ธรรมเจรญิ (2540) "ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูเ้อาประกนัของบรษิทั 
ประกนัชวีติศรอียุธยา ซเีอม็จี จ ากดั(มหาชน) " ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติคอื
ความสนิทสนมส่วนตวักบัตวัแทนประกนัชวีติ และตวัแทนที่มบีุคลกิที่มคีวามน่าเชื่อถือ สาเหตุความสอดคล้อง
เนื่องจาก ตวัแทนประกนัและพนักงานขายผ่านทางโทรศพัท์ที่มคีวามรู้และเขา้ใจในรูปแบบประกนัเป็นอย่างด ี
รวมถงึการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และถูกต้อง เป็นตวัแปรทีม่คีวามส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ และ
ตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติกบับรษิทั 
 2.5 ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ด้านการแนะน า 
หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่าในทศิทาง
เดยีวกนั การตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นทศิทางการสือ่สารการตลาด
ของบรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทั และดา้นการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่ามากในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าบริษัทประกนัชีวติมกีารท าการตลาดทางตรง
เพิ่มขึ้น จะท าให้การแนะน า หรือบอกต่อให้คนรอบข้างซื้อประกนัชีวิต ความเห็นเกี่ยวกบัทิศทางการสื่อสาร
การตลาดของบริษัทประกนัชวีิตแต่ละบริษัท และการตัดสนิใจเลือกบรษิัทประกนัชีวิต เพิม่มากขึ้น เนื่องจาก
การตลาดทางตรงสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดใ้นระดบับุคคล ช่วยสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค สามารถสื่อสารได้
ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค อกีทัง้ยงัสามารถท าได้ต่อเนื่องได้ ดว้ยงบที่ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัการโฆษณา  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวไว้ว่า นักสื่อสารการตลาดจะต้องพยายาม
ติดต่อสื่อสารกบัลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าใหลู้กค้ามคีวามรู้สกึว่าเป็นคนส าคญั เกิดความประทบัใจ จงึเป็น
ลูกค้าประจ าตลอดไป ซึ่งการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกค้านัน้เป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ ้า             
เมื่อลกูคา้ซือ้ซ ้าอาจกระตุน้ใหเ้พิม่ปรมิาณการซือ้ดว้ยการสง่เสรมิการขายร่วมกบัการตลาดเจาะตรง 
 การตลาดทางตรง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจใน ด้านการตดัสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติ และดา้นการซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 
 2.6 ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการแนะน า 
หรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัชวีติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนั และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจ
เลือกบริษัทประกันชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ต ่าในทิศทางเดียวกัน                
ถ้าบรษิทัประกนัชวีติมกีารตลาดเชงิกจิกรรมเพิม่ขึน้ จะท าการแนะน า หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้งซือ้ประกนัชวีติ 
และการตัดสนิใจเลือกบริษัทประกนัชีวิต เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากในปจัจุบนันักการตลาดนิยมใช้การตลาดเชิง
กจิกรรม เพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยการจดักจิกรรมใหม้คีวามน่าสนใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการแบ่งปนัหรอืบอกต่อ
ขอ้มูลกจิกรรมออกไปยงัผูบ้รโิภคคนอื่น และยงัช่วยสรา้งชื่อเสยีงใหบ้รษิทัอกีทางหนึ่งดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวไว้ว่า หลกัในการท าการตลาดเชงิกจิกรรมให้ได้ผลนัน้ เนื่องจาก ในการท า
กจิกรรมพเิศษในฐานะเป็นเครื่องมอืสื่อสารนัน้ ต้องยดึหลกัใหก้จิกรรมดงักล่าวนัน้  ไดรบัการเผยแพร่สู่ผูบ้รโิภค
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดก้วา้งขวางทีสุ่ด  และต้องใหก้ารสื่อสารนัน้เพิม่การเป็นทีรู่จ้กัใหก้บัสนิคา้และบรษิทัต้องท าให้
ผูบ้รโิภคชื่นชมสนิค้า และถ้าเป็นไปไดใ้หก้ลุ่มเป้าหมาย และสื่อมวลชนเขา้ร่วมในกจิกรรมมากๆ ถา้มพีฤตกิรรม
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การซื้อใดๆ ที่ต้องการให้เกดิขึน้กต็้องหาทางให้เกดิขึน้ให้ได ้ เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารจดักจิกรรมพเิศษสามารถสร้าง
ความสมัฤทธิผ์ล 
 การตลาดเชงิกจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใน ดา้นการตดัสนิใจซือ้
ประกนัชวีติ ดา้นการซือ้ประกนัชวีิตมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ และดา้นทศิทางการสื่อสารการตลาดของบรษิทัประกนั
ชวีติแต่ละบรษิทั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบรษิทัประกนัชวีติทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. บรษิทัประกนัชวีติควรเน้นการสือ่สารการตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีม่คีรอบครวัแลว้เป็นหลกั โดย
การสรา้งสรรคเ์ครื่องมอืสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดย
พนกังาน การตลาดทางตรง หรอืการตลาดเชงิกจิกรรม เลอืกใชเ้ครื่องมอืใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว โดยการ
สรา้งการรบัรู ้สรา้งความประทบัใจ ใหข้อ้มลู กระตุน้ใหเ้หน็ถงึประโยชน์การท าประกนัชวีติ เน้นการสื่อสารใหเ้หน็
ถงึประโยชน์ต่อคนภายในครอบครวัมากกว่าประโยชน์ต่อตวัผูซ้ื้อประกนัเอง เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ เนื่องจาก
ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวิต
แตกต่างกนั ในด้านการซื้อประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ โดยผูบ้รโิภคทีส่มรส /อยู่ด้วยกนัมคีวามเหน็เกีย่วกบั
การซือ้ประกนัชวีติมคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ มากกว่าผูบ้รโิภคทีโ่สด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่  
 2. บรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทัควรเน้นใชเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดดา้นการโฆษณา การส่งเสรมิการ
ขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน และการตลาดเชงิกจิกรรม ในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหแ้ก่บรษิทั 
เพราะเครื่องมอืเหล่านี้มผีลต่อการผูบ้รโิภคจะใหค้วามไวว้างใจแก่บรษิทัไหนในการเลอืกท าประกนัชวีติ เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่า เครื่องมอืเหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจในด้านการตดัสนิใจเลอืก
บรษิทัประกนัชวีติ ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
 3. บรษิทัประกนัชวีติแต่ละบรษิทัควรใชเ้ครื่องมอืสื่อสารการตลาดดา้นการประชาสมัพนัธ์ การขายโดย
พนักงาน และการตลาดทางตรง ใหม้คีวามเหมาะสมเพราะเครื่องมอืเหล่านี้มผีลต่อการสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่              
ใหใ้นอนาคต เมื่อสามารถสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้รายเดมิได ้เนื่องจากการวจิยัพบว่า เครื่องมอืเหล่านี้มี
ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจในด้านการแนะน า หรอืบอกต่อให้คนรอบขา้งซื้อประกนัชวีิต           
ในระดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
 4. บริษัทประกนัชีวิตควรให้ความส าคญักบัเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์และดา้นการขายโดยพนกังานขาย เน่ืองจากเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์
ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติในทุกดา้น ดงันัน้ ฝา่ยการตลาดของบรษิทัต้องมกีารท าโฆษณา 
และการประชาสมัพนัธ์ให้มาก และสม ่าเสมอ ทัง้ในเรื่องการขายผลติภณัฑ์ และการสร้างการรบัรู้ในBrandของ
บรษิทัเอง กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรู ้เกดิความต้องการ เกดิการจดจ าบรษิทั และเขา้ใจถงึประโยชน์ของการ
ประกนัชวีติมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการสรรหาพนกังานขาย จดัฝึกอบรมสรา้งประสทิธภิาพในการขายใหแ้ก่พนักงาน
เป็นประจ า ถ้าผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้จากการรบัสื่อโฆษณา และประชาสมัพนัธ์อย่างสม ่าเสมอแล้ว กจ็ะส่งผลให้
พนกังานขายปิดการขายไดง้่ายขึน้ 
 5. บรษิัทประกนัชวีติควรท าการส่งเสริมการขายให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคยิง่ขึน้ โดยฝ่าย
การตลาดจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจในผลติภณัฑ์ประเภทต่างๆของบรษิัทประกนัชีวติ และกลุ่มเป้าหมายของ
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ผลิตภัณฑ์ในแบบต่างๆนัน้ แล้วค่อยคิดการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกนั เพื่อกระตุ้นความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ใหเ้กดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 
 6. บริษัทประกนัชีวิตควรเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงไปยงัผู้บริโภค ที่มีความเหมาะสม 
เพราะบางวธิอีาจสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้เช่น การโทรศพัทห์าลกูคา้ในเวลาทีไ่ม่เหมาะสม มกีารพูดจา
กดดนัใหซ้ือ้มากเกนิไป หรอืการสง่SMSเขา้มอืถอืบ่อยครัง้เกนิไป  ควรใชว้ธิกีารสื่อสารทางตรงแบบการขายแบบ
แนบเนียนใหผู้บ้รโิภคไม่รูส้กึถงึความกดดนัในการสื่อสารนี้มากเกนิไป เช่น การส่งไปรษณีย ์หรอืEmail ทีเ่ป็นไป
ในท านองการขอบคุณ หรอืให้ความส าคญักบัลูกค้า ให้เขารู้สกึเป็นคนพเิศษ โดยแฝงไปด้วยการโฆษณาจูงใจ             
โดยทีล่กูคา้ไม่รูต้วั เป็นตน้  
 7. ในปจัจุบนัธุรกจิหลากหลายประเภทนิยมใชก้ารตลาดเชงิกจิกรรมกนัมากขึน้ ดงันัน้ บรษิทัประกนัชวีติ
จงึควรจะศกึษาการจดักจิกรรมเชงิการตลาดของธุรกจิอื่นๆ มาประยุกต์ให้กบัรูปแบบการจดักจิกรรมของบรษิัท
ประกนัชวีติใหม้ากขึน้ ควรจดักจิกรรมอย่าสม ่าเสมอ และกระจายลงไปในหลายพืน้ที่  ให้เขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ 
โดยเน้นทัง้การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหม่ และการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้เดมิ 
 8. เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดทัง้หมดทีบ่รษิทัใชค้วรเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคลอ้งกนั กล่าวคอื 
สือ่สารใหต้รงกนัไปยงัผูบ้รโิภค ไม่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสบัสน เช่น ในเรื่องขอ้มูลสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จุดขายของ
บรษิทั ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เป็นตน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมอืการสือ่สารแบบครบวงจรทุกเครื่องมอื แต่ควร
เครื่องมอืสื่อสารการตลาดมากกว่า 1 เครื่องมอื ใหต้รงตามความเหมาะสมของแต่ละบรษิัท ที่ส าคญัทีสุ่ดคอืการ
สือ่สารทีส่อดคลอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 9. บริษัทประกันชีวิตควรใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพันธ ์               
ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการขายโดยพนกังานขาย และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม เป็นเครื่องมอืในการแสดง
ถึงจุดเด่น ความแตกต่างของบริษัทที่ต่างออกไปจากบรษิัทคู่แข่ง เพื่อกระตุ้นการรบัรู้ และการตัดสนิใจเลือก    
บรษิัทของผูบ้รโิภคในการท าประกนัชวีติ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าเครื่องมอืสื่อสารการตลาดดา้นการโฆษณา 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นการขายโดยพนักงานขาย และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม             
มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัชวีติ 
 10. บรษิทัประกนัชวีติควรใชเ้ครื่องมอืการสือ่สารการตลาดทางตรง ในการสรา้งความประทบัใจแก่ลูกคา้ 
โดยใชเ้ทคนิคการสรา้งความประทบัใจนี้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการบอกต่อในทางทีเ่ป็นดา้นทีด่ขีองบรษิทัประกนัชวีติ 
ท าให้เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ๆ และอาจมีการใช้การประชาสมัพนัธ์ และการขายโดยใช้พนักงานขาย              
ควบคู่กันด้วย เพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค เนื่ องจากการวิจัยพบว่า การสื่อสารการตลาดทางตรง                       
การประชาสมัพนัธ ์และการขายโดยใชพ้นกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัการการแนะน า หรอืบอกต่อใหค้นรอบขา้ง
ซือ้ประกนัชวีติ 
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