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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง “ประสิ ทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกัน
ชีวิตในสปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การวิจยั เชิงพรรณนาด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Research Method) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) จํานวน 400 คน
และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่า t-test
และใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรื อแบบมีปัจจัยเดียว (One-way ANOVA)
เป็ นการจําแนกข้อมูลด้วยตัวแปรหรื อปั จจัยเพียงปั จจัยเดียวหรื อเป็ นการวิเคราะห์ความแตกต่างกัน
ของระดับต่าง ๆ ของปัจจัย ใช้ทดสอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่า F-test และ LSD ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95%
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
3. เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลกับประสิ ทธิผลของการใช้
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ

สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในสปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) จากผล
การวิเคราะห์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีผทู ้ ี่ไม่เคยซื้อประกันมากที่สุดถึงร้อยละ
82.25 เพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน อายุที่ส่วนใหญ่เป็ นช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 29.75 มีระดับ
การศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ ปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.25 มีสถานภาพโสดมากที่สุด ร้อยละ 59
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยูท่ ี่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 35.75
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวมของการรับรู ้ การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (  = 2.95 SD = 0.89) โดยมีการรับรู ้กบั การ
โฆษณาเป็ นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมากสุ ด (  = 3.18) คือการโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาเป็ นการประชาสัมพันธ์การให้ข่าว มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง
(  = 3.17) คือ การให้ข่าวสารประกันชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมาก การตลาดแบบปากต่อปาก
มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง (  = 3.13) คือ สื่ อโฆษณา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับมาก การจัดอีเว้นและ
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง (  = 3.12) คือ ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง การส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง (  = 2.99)
คือ ของแถม มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง การตลาดทางตรง มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง (  = 2.81)
คือ จดหมายทางตรง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง การขายโดยบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับปานกลาง
(  = 2.70) คือ โทรศัพท์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง การตลาดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับ
ปานกลาง (  = 2.57) คือ เว็บไซด์ (www) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิผลของการใช้ สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ในภาพรวมของประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (  = 3.15 SD = 0.70)
โดยให้ความสําคัญสู งสุ ดกับ ด้านผลกระทบ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก (  = 3.19)
การเข้าถึง มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก (  = 3.16) ด้านความถี่มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก (  = 3.12)
ส่ วนที่ 4 เกีย่ วกับ ผลสรุปสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 แบ่งได้เป็ น 1.1 เพศแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการไม่แตกต่างกัน 1.2 อายุแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ไม่แตกต่างกัน 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
แตกต่างกัน 1.4 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การแตกต่างกัน 1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ไม่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 แบ่งได้เป็ น 2.1 เพศแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน 2.2 อายุแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน 2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน 2.4 รายได้เฉลี่ยแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน 2.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่าง สมมติฐานที่ 3 แบ่งได้เป็ น 3.1 การสื่ อสารทางการตลาด
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แบบบูรณาการมีผลกับการเข้าถึงด้านการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิต 3.2 การสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีผลกับความถี่ดา้ นการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิต 3.3 การสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีผลกับผลกระทบด้านการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิต

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เรื่ อง การตอบสนองของผูซ้ ้ือ
ประกันชีวิตใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) สามารถอภิปรายได้ผลโดยอ้างอิงจากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณีรัตน์
จิรเกรี ยงไกร (2551) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค (IMC)
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางในร้านขายยา ในกรุ งเทพมหานคร โดยมี
กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอางในร้านขายยา กรุ งเทพมหานคร สรุ ปผล
จากการทําแบบสอบถามได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านการตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล กระบวนการประเมินผลข้อมูลและการตัดสิ นใจซื้อ
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความเห็นต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้านพฤติกรรมหลังการซื้อใน
ระดับมาก
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 1.2 อายุแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนนท์วลี คูเกษมกิจ (2551) ได้ศึกษาการ
รับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานครด้านการเปิ ดรับสื่ อโฆษณากลางแจ้งด้านการให้ความสนใจต่อสื่ อโฆษณา
กลางแจ้งและด้านการต่อต้านการรับรู ้จากสื่ อโฆษณากลางแจ้งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริ โภคที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส มีการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัศวนนท์ อู่สุวรรณ (2554)
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารทางการตลาด (ไอดาโมเดล) ของผูใ้ ช้บริ การเอไอเอส
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ในจังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารทางการตลาด (ไอดา
โมเดล) ด้านการ รับรู ้ ความสนใจ ความต้องการ และ การตัดสิ นใจ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารทาง
การตลาด (ไอดาโมเดล) แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 1.4 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวแตกต่างกันการรับรู ้
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ราตรี ตั้งจิตรมณี
ศักดา (2546) ได้กล่าวไว้วา่ จากการซื้อประกันผ่านทางธนาคาร ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ผลตอบแทนดีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจและทําประกันผ่านธนาคารมากขึ้น รายได้จึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการเลือกทําประกันชีวิต การโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิตจะบอกถึงอัตราเบี้ยประกัน
ที่ตอ้ งจ่ายด้วย ซึ่งมีผลอย่างมากในการเลือกทําประกัน หมายความว่าถ้ารายได้เฉลี่ยของครอบครัว
มากพอก็จะมีผลกับการโฆษณาประกันชีวิตเพราะการทําประกันชีวติ ก็เป็ นการออมอย่างหนึ่ง และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัศวนนท์ อู่สุวรรณ (2554) พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารทาง
การตลาด (ไอดาโมเดล) ของผูใ้ ช้บริ การเอไอเอสในจังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองต่อการสื่ อสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ด้านการ รับรู ้ ความสนใจ ความต้องการ
และ การตัดสิ นใจ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่ อสารทางการตลาด (ไอดาโมเดล) แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกันการรับรู ้การสื่ อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนนท์วลี คูเกษมกิจ (2551)
ได้ศึกษาการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานครด้านการเปิ ดรับสื่ อโฆษณากลางแจ้งด้านการให้ความสนใจต่อสื่ อ
โฆษณากลางแจ้งและด้านการต่อต้านการรับรู ้จากสื่ อโฆษณากลางแจ้งโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย เพศอาชีพ รายได้ต่อเดือนระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส มีการรับรู ้ต่อสื่ อโฆษณากลางแจ้งของที่อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกัน
การเปิ ดรับสื่ อนั้นสถานภาพใดก็สามารถรับรู ้ได้เหมือน ๆ กัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 2.1 เพศแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี วรรณสุ ข (บทคัดย่อ, 2547)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของลูกค้าบริ ษทั เนชัน่ ไวด์ประกันชีวิต จํากัด
ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
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ของลูกค้าบริ ษทั ประกันชีวิต เนชัน่ ไวด์ จํากัด จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้า
บริ ษทั เนชัน่ ไวด์ จํากัด ที่มีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติพงษ์ เกียรติสุนทร
(บทคัดย่อ, 2547) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตกับบริ ษทั พรู เด็น
เชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) พบว่า สถานภาพส่ วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศ
รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อปั จจัยภายนอกในการตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวิตไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 2.2 อายุแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี วรรณสุ ข (บทคัดย่อ
,2547) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิตของลูกค้าบริ ษทั เนชัน่ ไวด์ประกัน
ชีวิต จํากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
ของลูกค้าบริ ษทั ประกันชีวิตเนชัน่ ไวด์ จํากัด จําแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่าลูกค้า
บริ ษทั เนชัน่ ไวด์ จํากัด ที่มีเพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวิต
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการ
ใช้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนวรรณ สง่ามัง่ คัง่
(2549) การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ความแตกต่างระหว่างการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคลกับ บริ ษทั โอสถสภาประกันภัย จํากัด โดยจําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า
ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 2.4 รายได้เฉลี่ยแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการใช้
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไกรฤกษ ป นแก
ว (2550)
ได้ศึกษาถึงการรับรู ของผูบ้ ริ โภคต่อเกณฑ์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวิตของนิสิตปริ ญญา
โทหลักสู ตรผู บริ หาร จากมหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจยั พบว่าผู บริ โภคมีการรับรู
ต อเกณฑ การตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแต่ละด านแตกต างกันอย างมีนยั สําคัญ
โดยเกณฑ ด านขั้นตอนการให บริ การมีความสําคัญมากที่สุดตาม ด้วย เกณฑ ด าน
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บุคลากรผู ให บริ การและด านผลิตภัณฑ ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั พบว า ผู บริ โภคที่
เคยซื้อประกันชีวิตและ ผู บริ โภคที่ไม เคยซื้อประกันชีวิตมีการรับรู ต อเกณฑ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวติ ต างกันอย างมีนยั สําคัญประการสุ ดท้าย ผลการวิจยั พบว่าผู
บริ โภคที่มีระดับรายได ต างกันมีการรับรู ต อเกณฑ การตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวิต
แตกต างกันอย างมีนยั สําคัญ ดังนั้นการสื่ อสารด้านการตลาดการทําประกันชีวิต ราคาเบี้ย
ประกันจึงมีผลในการเกิดประสิ ทธิผล กล่าวคือ เบี้ยประกันที่ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งจ่ายนั้น ผูบ้ ริ โภคต้อง
มีกาํ ลังที่จะจ่าย ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การสื่ อสารของบริ ษทั ประกัน ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นฝ่ ายตัดสิ นใจเองว่าจะมี
กําลังในการจ่ายมากน้อยเพียงใด
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 2.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกันประสิ ทธิผลของการ
ใช้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่าง สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนวรรณ สง่ามัง่ คัง่
(2549) ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส และจํานวนบุตรที่แตกต่างกัน มีผลการตัดสิ นใจซื้อกรมธรรม
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากประสิ ทธิผลจะสําเร็ จ
ผูบ้ ริ โภคต้องเกิดความสนใจในการประกันชีวิตซึ่ง สถานภาพจะมีผลกับตอนตัดสิ นใจทําประกัน
ชีวิต
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 3.1 การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกับ
การเข้าถึงด้านการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคณิ ตศร จันทนะเวส
(2552) ได้กล่าวไว้วา่ การตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารออมสิ น
การโฆษณาให้ลูกค้าให้เห็นถึงความมัน่ คงและความต่อเนื่องในการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทําให้เกิดการเข้าถึงและทําให้ลกู ค้าเกิดความสนใจ ดังนั้นการทําการตลาดเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตนั้นหนีไม่พน้ การสื่ อสารการสื่ อสารที่ดีตอ้ งเข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดให้ผบู ้ ริ โภค
ได้รับรู ้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อผูบ้ ริ โภครู ้ขอ้ มูลมากเท่าใดก็จะเป็ นการทําให้เกิดการตัดสิ นใจในการ
ทําประกันชีวติ
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 3.2 การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกับ
ความถี่ดา้ นการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นทราวดี แซ่จงั (2554)
เพื่อศึกษา ประเภทสื่ อโฆษณาและการรับรู ้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
บํารุ งร่ างกายชนิดเครื่ องดื่มตราสิ นค้าเป๊ ปทีนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
มีเพียงการโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งร่ างกายชนิด
เครื่ องดื่มตราสิ นค้าเป๊ ปทีน อย่างไรก็ตามการโฆษณาผ่านสื่ อโฆษณาข้างรถมีผลต่อการรับรู ้คุณค่า
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน์ และวิทยุ ตามลําดับ ทั้งนี้การรับรู ้คุณค่า
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ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บาํ รุ งร่ างกายชนิดเครื่ องดื่มตราสิ นค้า
เป๊ ปทีน และการรับรู ้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันตามอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งให้เครื่ องดื่มมีรสชาติที่ถูกปากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ดังนั้น
ความถี่
ในการโฆษณาการประกันชีวิตจะทําให้เป็ นที่รู้จกั แก่ผบู ้ ริ โภค หรื อเป็ นการตอกยํา่ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความเคยชินและเกิดความคุน้ เคย ซึ่งการสื่ อสารทางการตลาดที่ดีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ
มากขึ้น
จากการศึกษาวิจยั ในสมมติฐานที่ 3.3 การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกับ
ผลกระทบด้านการโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิต สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรี รัตน์ สิ ทธิ
เชาว์โรจนแสง, ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิ ช (2555) ได้ศึกษา อิทธิพลการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า อิทธิพลของการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เรี ยงตามค่านํ้าหนักลําดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการขาย คือ เงินดาวน์ต่าํ และส่ วนลดดอกเบี้ยในการผ่อนชําระ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานด้วยการใช้พนักงานขายแนะนํารายละเอียดสิ นค้า ด้านประชาสัมพันธ์ดว้ ย
เว็บไซต์ ด้านการตลาดทางตรงด้วยการจัดมหกรรมแสดงรถยนต์ประจําปี และด้านการโฆษณาด้วย
สื่ อโทรทัศน์ ตามลําดับ ดังนั้นการสื่ อสารที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค ประกันชีวิตจึงทําให้
เห็นคุณค่าของการทําประกันชีวิต เป็ นทั้งการออมเงิน และการประกันสุ ขภาพด้านการรักษา
ซึ่งถ้าการสื่ อสารได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยตรงก็จะทําให้เกิดผลตอบรับที่ดี ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิ ทธิผลของการสื่ อสาร

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ:
ประกันชีวิตใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. จากตารางที่ 4-7 ผูว้ ิจยั พบว่า โดยส่วนใหญ่การขายโดยบุคคลซึ่งอยูอ่ นั ดับที่ 7
การสื่ อสารทางการตลาดโดยหลักแล้วธุรกิจประกันชีวติ จะขายโดยบุคคลแต่เนื่องมากจาก
ผลการวิจยั พบว่าเป็ นอันดับรองสุ ดท้าย ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุ งให้ความรู ้และเทคนิคการขาย
กับบุคลากรเพิม่ ขึ้น เช่น การจัดการอบรม ให้ความรู ้กบั ตัวแทน ด้านข้อมูลบริ ษทั ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนและเทคนิคการขาย มีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่าง
ตัวแทน ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั เพือ่ ให้ตวั แทนสามารถนําความรู ้และประสบการณ์ในการขาย
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และสามารถตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็ นการพัฒนาบุคลากรในการต่อยอด การขายและ
ขยายธุรกิจใน สปป. ลาว และในประเทศกลุ่มอาเซียนได้เป็ นอย่างดี

2. จากตารางที่ 4-14 ผูว้ ิจยั พบว่า การสื่ อสารออนไลน์ อยูใ่ นอับดับ 8 (อันดับสุ ดท้าย)
ซึ่งในความเป็ นจริ งจะพบว่ากลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว มักจะนิยมซื้อประกันชีวิตผ่านการสื่ อสาร
ออนไลน์ ด้วยปัจจุบนั การสื่ อสารระบบ IT ในสปป. ลาว ใช้ระบบ 4 G แต่ประชาชนในสปป.
ลาว ยังไม่ได้ใช้จุดเด่นทางด้านนี้ให้เป็ นประโยชน์ แต่ดว้ ยจากเหตุผลข้างต้นเพราะประชาชน
ใน สปป. ลาว ยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และให้ความสําคัญเกี่ยวการประกันชีวิตน้อย ทั้งนี้ช่องทาง
ดังกล่าวเป็ นช่องที่ประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับช่องอื่น อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิ ดเขตการค้า
เสรี (AEC) บริ ษทั ประกันอาจมีการปรับเปลี่ยนการขายแบบทัว่ ไป (โดยช่องทางธนาคาร, กับทาง
โทรศัพท์) ให้นอ้ ยลง เนื่องจาก 2 ช่องทางนี้ บริ ษทั ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่อนข้างสูง
แต่จะเน้นให้ความสําคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้วยเป็ นการประหยัดต้นทุน
3. จากตารางที่ 4-17, 4-18 และ 4-19 ผูว้ ิจยั พบว่าการสื่ อสารทางด้านโฆษณาเกี่ยวกับ
ประกันชีวิตได้รับความนิยมสูงสุ ด ทั้งสามตาราง ดังนั้นจึงควรพัฒนาศักยภาพในด้านการเข้าถึง
ด้านความถี่ และด้านผลกระทบ พบว่าการสื่ อสารทางด้านโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลกับทุกเพศทุกวัย
อีกทั้งมีการปรับปรุ งระบบสื่ อสารสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารทุกด้านได้อย่างรวดเร็ วในทุกสถานที่
ที่มีเครื อข่ายมือถือ นอกจากการโฆษณาในโทรทัศน์ หรื อหนังสื อพิมพ์ที่นิยมทํากันอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
เพราะโทรทัศน์ตอ้ งมีช่วงระยะเวลาในการออกอากาศ ส่ วนหนังสื อพิมพ์ตอ้ งใช้เวลาในการอ่าน
ดังนั้นจึงถือเป็ นโอกาสที่ดีต่อไป
4. จากผลการวิจยั พบว่าการสื่ อสารที่ประชาชนสปป. ลาวให้การยอมรับมากที่สุดคือ
การโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยในช่องสัญญาณ ช่อง 3 และช่อง 7 ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการที่จะเข้าไปลงทุนทําธุรกิจในสปป. ลาว ไม่วา่ จะเข้าไปโดยรู ปแบบบุคคล หรื อ
รู ปแบบบริ ษทั ควรเน้นการใช้สื่อโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู ้ให้กบั ประชาชนในสปป. ลาว
โดยเฉพาะการโฆษณาที่มาจากเมืองไทย ทั้งนี้หากต้องการเข้ามาขยายธุรกิจในสปป. ลาว และ
ต้องการประหยัดงบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่เพิ่มการรับรู ้การข่าวสารให้กบั
ประชาชนในสปป. ลาวให้ทวั่ ถึงทุกพื้น ควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์สานต่อจากบริ ษทั ต้น
สังกัด ตามช่องสัญญาณโทรทัศน์ของสปป. ลาว โดยเลือกพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณของไทย
ได้ เพื่อเพิ่มการรับรู ้ข่าวสารของประชาชนให้ได้อย่างทัว่ ถึง เพราะปัจจุบนั พื้นที่ในสปป.
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ลาวที่อยูต่ ิดกับชายแดนของไทยสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ของไทยได้อย่างชัดเจน และ
ประชาชนในพื้นก็รับรู ้ข่าวสารทางโทรทัศน์ของไทยนั้นเอง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ประกอบการ
สําหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาขยายธุรกิจประกันชีวิตในสปป. ลาว ควรสร้างการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตให้ประชาชนในสปป. ลาว ได้รับรู ้ก่อนเป็ นอันดับแรก เพราะ
ปัจจุบนั ประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู ้ ความเข้าใจ การให้ความสําคัญของการประกันชีวิตเท่าที่ควร
เพราะธุรกิจการประกันชีวิตยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู ้ถึงความสําคัญเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต ปัจจุบนั ภาครัฐจะให้
การสนับสนุนการประกันภัยมากกว่า โดยเฉพาะประกันภัยรถ ด้วยนโยบายรถทุกคันต้องมี
ประกันภัย จึงทําให้ประชาชนสปป. ลาว ให้ความสําคัญเฉพาะเรื่ องการประกันภัยรถมากกว่าการทํา
ประกันชีวิต ดังนั้นหากภาครัฐเปิ ดกว้างและให้การสนับสนุนในธุรกิจประกันชีวิต ก็จะทําให้ธุรกิจ
บริ การด้านนี้ได้รับการพัฒนาและเติบโตในที่สุด อีกทั้งสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการ
บริ การให้กบั สปป. ลาว ได้อีกช่องทางหนึ่งต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรเพิม่ ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังหัวเมืองสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของสปป.
ลาว เช่น แขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น เพราะในปี 2558 กลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเปิ ดเขตการค้าเสรี สปป. ลาว
ก็เป็ นหนึ่งในสมาชิก อีกทั้งเป็ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา ดังนั้นจึงเป็ นที่สนใจของนักลงทุน
ต่างประเทศ ที่คิดลงทุนในหัวเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของสปป. ลาว เพิ่มขึ้นนอกจากนครหลวง
เวียงจันทน์
2. ควรทําการติดต่อและทําหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงหน่วยงานราชการ,
บริ ษทั เอกชนหรื อสถานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากในแต่ละสถานที่มี
กฎระเบียบการทํางานค่อนข้างเคร่ งครัด หากทางหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ทราบเรื่ อง หรื อยังไม่
อนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูล ก็จะทําให้ไม่ได้รับความร่ วมมือเท่าที่ควร

