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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
 การวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกนั
ชีวิตในสปป. ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน)์” เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การวิจยัเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการสาํรวจ (Survey Research Method) เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของประชาชนใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน์) จาํนวน 400 คน 
และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows โดยการแจกแจงความถ่ี  
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชท้ดสอบการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยค่า t-test 
และใช ้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบมีปัจจยัเดียว (One-way ANOVA)  
เป็นการจาํแนกขอ้มูลดว้ยตวัแปรหรือปัจจยัเพยีงปัจจยัเดียวหรือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างกนั
ของระดบัต่าง ๆ ของปัจจยั ใชท้ดสอบการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยค่า F-test และ LSD ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95%   
 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการใชส่ื้อสารการตลาด 
แบบบูรณาการ 
 3.  เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลกบัประสิทธิผลของการใช้
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

สรุปผลการวจิยั 

 ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในสปป. ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน)์ จากผล 
การวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีผูท่ี้ไม่เคยซ้ือประกนัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 
82.25 เพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั อายท่ีุส่วนใหญ่เป็นช่วงอาย ุ21-25 ปี ร้อยละ 29.75 มีระดบั
การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยูท่ี่ ปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 59 
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวอยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 35.75  
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 ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์การรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ในภาพรวมของการรับรู้ การส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ  ของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (  = 2.95 SD = 0.89) โดยมีการรับรู้กบัการ
โฆษณาเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมากสุด (  = 3.18) คือการโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก รองลงมาเป็นการประชาสมัพนัธ์การใหข่้าว มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง  
(  = 3.17) คือ การใหข่้าวสารประกนัชีวิต ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัมาก การตลาดแบบปากต่อปาก   
มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (  = 3.13) คือ ส่ือโฆษณา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัมาก การจดัอีเวน้และ
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ( = 3.12) คือ หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง การส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ( = 2.99) 
คือ ของแถม มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง การตลาดทางตรง มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (  = 2.81) 
คือ  จดหมายทางตรง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง การขายโดยบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง  
(  = 2.70) คือ โทรศพัท ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง การตลาดออนไลน์ มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบั 
ปานกลาง ( = 2.57) คือ เวบ็ไซด ์(www) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
 ส่วนที ่ 3  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลของการใช้ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ในภาพรวมของประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร 
ทางการตลาดแบบบูรณาการ ของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง (  = 3.15 SD = 0.70) 
โดยใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบั ดา้นผลกระทบ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก ( = 3.19)  
การเขา้ถึง  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก (  = 3.16) ดา้นความถ่ีมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก ( = 3.12) 
 ส่วนที ่4 เกีย่วกบั ผลสรุปสมมติฐาน ดังนี ้
 สมมติฐานท่ี 1 แบ่งไดเ้ป็น 1.1  เพศแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการไม่แตกต่างกนั 1.2 อายแุตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ไม่แตกต่างกนั 1.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
แตกต่างกนั 1.4 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การแตกต่างกนั 1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ไม่แตกต่างกนั สมมติฐานท่ี 2 แบ่งไดเ้ป็น 2.1 เพศแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั 2.2 อายแุตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสารการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั 2.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร
การตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั 2.4 รายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร
การตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั 2.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใช้
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่าง สมมติฐานท่ี 3 แบ่งไดเ้ป็น 3.1 การส่ือสารทางการตลาด
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แบบบูรณาการมีผลกบัการเขา้ถึงดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิต 3.2 การส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีผลกบัความถ่ีดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิต 3.3  การส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการมีผลกบัผลกระทบดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิต 
 

อภปิรายผลการวจิยั 

 จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานในการวจิยัเร่ือง  การตอบสนองของผูซ้ื้อ
ประกนัชีวิตใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน์) สามารถอภิปรายไดผ้ลโดยอา้งอิงจากงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 1.1  เพศแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณีรัตน์   
จิรเกรียงไกร (2551) ทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดของผูบ้ริโภค (IMC)  
ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชสาํอางในร้านขายยา ในกรุงเทพมหานคร โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์วชสาํอางในร้านขายยา กรุงเทพมหานคร สรุปผล 
จากการทาํแบบสอบถามไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล กระบวนการประเมินผลขอ้มูลและการตดัสินใจซ้ือ  
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือใน
ระดบัมาก 
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 1.2  อายแุตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนนทว์ลี คูเกษมกิจ (2551) ไดศึ้กษาการ
รับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค  
ในกรุงเทพมหานครดา้นการเปิดรับส่ือโฆษณากลางแจง้ดา้นการใหค้วามสนใจต่อส่ือโฆษณา
กลางแจง้และดา้นการต่อตา้นการรับรู้จากส่ือโฆษณากลางแจง้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย อาย ุเพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนั  
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 1.3  ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอศัวนนท ์อู่สุวรรณ (2554) 
พฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารทางการตลาด (ไอดาโมเดล) ของผูใ้ชบ้ริการเอไอเอส 
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ในจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารทางการตลาด (ไอดา 
โมเดล) ดา้นการ รับรู้ ความสนใจ ความตอ้งการ และ การตดัสินใจ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารทาง
การตลาด (ไอดาโมเดล) แตกต่างกนั  
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 1.4  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวแตกต่างกนัการรับรู้ 
การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ราตรี ตั้งจิตรมณี
ศกัดา (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ จากการซ้ือประกนัผา่นทางธนาคาร ธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ
ผลตอบแทนดีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจและทาํประกนัผา่นธนาคารมากข้ึน รายไดจึ้งเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการเลือกทาํประกนัชีวิต การโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิตจะบอกถึงอตัราเบ้ียประกนั
ท่ีตอ้งจ่ายดว้ย ซ่ึงมีผลอยา่งมากในการเลือกทาํประกนั หมายความวา่ถา้รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว
มากพอกจ็ะมีผลกบัการโฆษณาประกนัชีวิตเพราะการทาํประกนัชีวติกเ็ป็นการออมอยา่งหน่ึง และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอศัวนนท ์อู่สุวรรณ (2554) พฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารทาง
การตลาด (ไอดาโมเดล) ของผูใ้ชบ้ริการเอไอเอสในจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองต่อการส่ือสารทางการตลาด (ไอดา โมเดล) ดา้นการ รับรู้ ความสนใจ ความตอ้งการ 
และ การตดัสินใจ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการส่ือสารทางการตลาด (ไอดาโมเดล) แตกต่างกนั   

 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 1.5  สถานภาพสมรสแตกต่างกนัการรับรู้การส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนทว์ลี คูเกษมกิจ (2551)  
ไดศึ้กษาการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียม
ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครดา้นการเปิดรับส่ือโฆษณากลางแจง้ดา้นการใหค้วามสนใจต่อส่ือ
โฆษณากลางแจง้และดา้นการต่อตา้นการรับรู้จากส่ือโฆษณากลางแจง้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย เพศอาชีพ รายไดต่้อเดือนระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส มีการรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมไม่ต่างกนั  
การเปิดรับส่ือนั้นสถานภาพใดกส็ามารถรับรู้ไดเ้หมือน ๆ กนั   
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 2.1  เพศแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็ศรี วรรณสุข (บทคดัยอ่, 2547) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของลูกคา้บริษทั เนชัน่ไวดป์ระกนัชีวิต จาํกดั 
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต 
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ของลูกคา้บริษทัประกนัชีวิต เนชัน่ไวด ์จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้
บริษทั เนชัน่ไวด ์จาํกดั ท่ีมีเพศและอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต
โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติพงษ ์เกียรติสุนทร 
(บทคดัยอ่, 2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตกบับริษทั พรูเดน็
เชียล ทีเอสไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) พบวา่ สถานภาพส่วนบุคคลของลูกคา้ ไดแ้ก่ เพศ 
รายได ้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อปัจจยัภายนอกในการตดัสินใจทาํประกนั
ชีวิตไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 2.2  อายแุตกต่างกนัประสิทธิผลของการใชส่ื้อสาร
การตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็ศรี วรรณสุข (บทคดัยอ่
,2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิตของลูกคา้บริษทั เนชัน่ไวดป์ระกนั
ชีวิต จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต
ของลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตเนชัน่ไวด ์จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล พบวา่ลูกคา้
บริษทั เนชัน่ไวด ์จาํกดั ท่ีมีเพศและอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจทาํประกนัชีวิต
โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 2.3  ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัประสิทธิผลของการ
ใชส่ื้อสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนวรรณ สง่ามัง่คัง่ 
(2549) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหวา่งการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุส่วน
บุคคลกบั บริษทั โอสถสภาประกนัภยั จาํกดั โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่  
ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 2.4  รายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัประสิทธิผลของการใช้
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไกรฤกษ� ป��นแก
�ว (2550)  
ไดศึ้กษาถึงการรับรู�ของผูบ้ริโภคต่อเกณฑ�์การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของนิสิตปริญญา
โทหลกัสูตรผ�ูบริหาร จากมหาวิทยาลยัเกษตร-ศาสตร์� มหาวิทยาลยัศรีปทุม และมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผลการวิจยัพบวา่ผ�ูบริโภคมีการรับรู
� 
ต�อเกณฑ�การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตในแต่ละด�านแตกต�างกนัอย�างมีนยัสาํคญั
โดยเกณฑ�ด�านขั้นตอนการให�บริการมีความสาํคญัมากท่ีสุดตาม ดว้ย เกณฑ�ด�าน 
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บุคลากรผ�ูให�บริการและด�านผลิตภณัฑ�ตามลาํดบั นอกจากน้ียงั พบว�า ผ�ูบริโภคท่ี
เคยซ้ือประกนัชีวิตและ ผ�ูบริโภคท่ีไม�เคยซ้ือประกนัชีวิตมีการรับรู�ต�อเกณฑ�การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติ ต�างกนัอย�างมีนยัสาํคญัประการสุดทา้ย ผลการวจิยัพบวา่ผ�ู
บริโภคท่ีมีระดบัรายได�ต�างกนัมีการรับรู�ต�อเกณฑ�การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิต
แตกต�างกนัอย�างมีนยัสาํคญั ดงันั้นการส่ือสารดา้นการตลาดการทาํประกนัชีวิต ราคาเบ้ีย
ประกนัจึงมีผลในการเกิดประสิทธิผล กล่าวคือ เบ้ียประกนัท่ีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายนั้น ผูบ้ริโภคตอ้ง 
มีกาํลงัท่ีจะจ่าย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการส่ือสารของบริษทัประกนั  ผูบ้ริโภคจะเป็นฝ่ายตดัสินใจเองวา่จะมี
กาํลงัในการจ่ายมากนอ้ยเพียงใด   
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 2.5  สถานภาพสมรสแตกต่างกนัประสิทธิผลของการ
ใชส่ื้อสารการตลาดแบบบูรณาการไม่แตกต่าง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนวรรณ สง่ามัง่คัง่  
(2549) ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และจาํนวนบุตรท่ีแตกต่างกนั มีผลการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม
ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเน่ืองจากประสิทธิผลจะสาํเร็จ
ผูบ้ริโภคตอ้งเกิดความสนใจในการประกนัชีวิตซ่ึง สถานภาพจะมีผลกบัตอนตดัสินใจทาํประกนั
ชีวิต    
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 3.1  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกบั
การเขา้ถึงดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคณิตศร จนัทนะเวส 
(2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ การตลาดท่ีมีต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารออมสิน  
การโฆษณาใหลู้กคา้ใหเ้ห็นถึงความมัน่คงและความต่อเน่ืองในการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลย ีทาํใหเ้กิดการเขา้ถึงและทาํใหลู้กคา้เกิดความสนใจ ดงันั้นการทาํการตลาดเก่ียวกบัการ
ประกนัชีวิตนั้นหนีไม่พน้การส่ือสารการส่ือสารท่ีดีตอ้งเขา้ถึงผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดใหผู้บ้ริโภค
ไดรั้บรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภครู้ขอ้มูลมากเท่าใดกจ็ะเป็นการทาํใหเ้กิดการตดัสินใจในการ
ทาํประกนัชีวติ    
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 3.2  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกบั
ความถ่ีดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนทราวดี แซ่จงั (2554)  
เพื่อศึกษา ประเภทส่ือโฆษณาและการรับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
บาํรุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืมตราสินคา้เป๊ปทีนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่  
มีเพียงการโฆษณาผา่นส่ือวทิยเุท่านั้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงร่างกายชนิด
เคร่ืองด่ืมตราสินคา้เป๊ปทีน อยา่งไรกต็ามการโฆษณาผา่นส่ือโฆษณาขา้งรถมีผลต่อการรับรู้คุณค่า
ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ โทรทศัน์ และวิทย ุตามลาํดบั ทั้งน้ีการรับรู้คุณค่า  
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ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืมตราสินคา้
เป๊ปทีน และการรับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัตามอาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการควรปรับปรุงใหเ้คร่ืองด่ืมมีรสชาติท่ีถูกปากผูบ้ริโภคมากข้ึน ดงันั้น
ความถ่ี 
ในการโฆษณาการประกนัชีวิตจะทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภค หรือเป็นการตอกย ํา่ใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความเคยชินและเกิดความคุน้เคย ซ่ึงการส่ือสารทางการตลาดท่ีดีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ
มากข้ึน   
 จากการศึกษาวิจยัในสมมติฐานท่ี 3.3  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีผลกบั
ผลกระทบดา้นการโฆษณาเก่ียวกบัประกนัชีวิต สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีรัตน์ สิทธิ  
เชาวโ์รจนแสง, ประภาศรี พงศธ์นาพาณิช (2555) ไดศึ้กษา อิทธิพลการส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล เรียงตามค่านํ้าหนกัลาํดบัจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย คือ เงินดาวน์ตํ่าและส่วนลดดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระ ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังานดว้ยการใชพ้นกังานขายแนะนาํรายละเอียดสินคา้ ดา้นประชาสมัพนัธ์ดว้ย
เวบ็ไซต ์ดา้นการตลาดทางตรงดว้ยการจดัมหกรรมแสดงรถยนตป์ระจาํปี และดา้นการโฆษณาดว้ย
ส่ือโทรทศัน์ ตามลาํดบั ดงันั้นการส่ือสารท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ประกนัชีวิตจึงทาํให้
เห็นคุณค่าของการทาํประกนัชีวิต เป็นทั้งการออมเงิน และการประกนัสุขภาพดา้นการรักษา  
ซ่ึงถา้การส่ือสารไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยตรงกจ็ะทาํใหเ้กิดผลตอบรับท่ีดี ซ่ึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการส่ือสาร   
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ:  
ประกนัชีวิตใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน์) ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  จากตารางท่ี 4-7 ผูว้ิจยัพบวา่  โดยส่วนใหญ่การขายโดยบุคคลซ่ึงอยูอ่นัดบัท่ี 7  
การส่ือสารทางการตลาดโดยหลกัแลว้ธุรกิจประกนัชีวติจะขายโดยบุคคลแต่เน่ืองมากจาก
ผลการวิจยัพบวา่เป็นอนัดบัรองสุดทา้ย ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงใหค้วามรู้และเทคนิคการขาย
กบับุคลากรเพิม่ข้ึน เช่น การจดัการอบรม ใหค้วามรู้กบัตวัแทน ดา้นขอ้มูลบริษทั ผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนและเทคนิคการขาย มีการจดัสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่ง
ตวัแทน ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั เพือ่ใหต้วัแทนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ในการขาย
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และสามารถตอบลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงยงัเป็นการพฒันาบุคลากรในการต่อยอด การขายและ
ขยายธุรกิจใน สปป. ลาว และในประเทศกลุ่มอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
   
 2.  จากตารางท่ี 4-14 ผูว้ิจยัพบวา่ การส่ือสารออนไลน์ อยูใ่นอบัดบั 8 (อนัดบัสุดทา้ย)  
ซ่ึงในความเป็นจริงจะพบวา่กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ มกัจะนิยมซ้ือประกนัชีวิตผา่นการส่ือสาร
ออนไลน์ ดว้ยปัจจุบนัการส่ือสารระบบ IT ในสปป. ลาว ใชร้ะบบ 4 G แต่ประชาชนในสปป.  
ลาว ยงัไม่ไดใ้ชจุ้ดเด่นทางดา้นน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ แต่ดว้ยจากเหตุผลขา้งตน้เพราะประชาชน 
ใน สปป. ลาว ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามสาํคญัเก่ียวการประกนัชีวิตนอ้ย ทั้งน้ีช่องทาง
ดงักล่าวเป็นช่องท่ีประหยดัตน้ทุนเม่ือเทียบกบัช่องอ่ืน อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดเขตการคา้
เสรี (AEC) บริษทัประกนัอาจมีการปรับเปล่ียนการขายแบบทัว่ไป (โดยช่องทางธนาคาร, กบัทาง
โทรศพัท)์ ใหน้อ้ยลง เน่ืองจาก 2 ช่องทางน้ี บริษทัตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการค่อนขา้งสูง  
แต่จะเนน้ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางออนไลน์มากข้ึน ดว้ยเป็นการประหยดัตน้ทุน 
 3.  จากตารางท่ี 4-17, 4-18 และ 4-19 ผูว้ิจยัพบวา่การส่ือสารทางดา้นโฆษณาเก่ียวกบั
ประกนัชีวิตไดรั้บความนิยมสูงสุด ทั้งสามตาราง ดงันั้นจึงควรพฒันาศกัยภาพในดา้นการเขา้ถึง  
ดา้นความถ่ี และดา้นผลกระทบ พบวา่การส่ือสารทางดา้นโทรศพัทมื์อถือมีอิทธิพลกบัทุกเพศทุกวยั 
อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบส่ือสารสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทุกดา้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุกสถานท่ี
ท่ีมีเครือข่ายมือถือ นอกจากการโฆษณาในโทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพท่ี์นิยมทาํกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
เพราะโทรทศัน์ตอ้งมีช่วงระยะเวลาในการออกอากาศ ส่วนหนงัสือพิมพต์อ้งใชเ้วลาในการอ่าน 
ดงันั้นจึงถือเป็นโอกาสท่ีดีต่อไป 
 4.  จากผลการวิจยัพบวา่การส่ือสารท่ีประชาชนสปป. ลาวใหก้ารยอมรับมากท่ีสุดคือ 
การโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาทางโทรทศัน์ของไทยในช่องสญัญาณ ช่อง 3 และช่อง 7 ดงันั้น
ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ไปลงทุนทาํธุรกิจในสปป. ลาว ไม่วา่จะเขา้ไปโดยรูปแบบบุคคล หรือ
รูปแบบบริษทั ควรเนน้การใชส่ื้อโทรทศัน์ในการสร้างการรับรู้ใหก้บัประชาชนในสปป. ลาว 
โดยเฉพาะการโฆษณาท่ีมาจากเมืองไทย ทั้งน้ีหากตอ้งการเขา้มาขยายธุรกิจในสปป. ลาว และ
ตอ้งการประหยดังบประมาณดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ แต่เพิ่มการรับรู้การข่าวสารใหก้บั
ประชาชนในสปป. ลาวใหท้ัว่ถึงทุกพื้น ควรทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สานต่อจากบริษทัตน้
สงักดั ตามช่องสญัญาณโทรทศัน์ของสปป. ลาว โดยเลือกพื้นท่ีท่ีไม่สามารถรับสญัญาณของไทย 
ได ้เพื่อเพิ่มการรับรู้ข่าวสารของประชาชนใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะปัจจุบนัพื้นท่ีในสปป.  
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ลาวท่ีอยูติ่ดกบัชายแดนของไทยสามารถรับสญัญาณโทรทศัน์ของไทยไดอ้ยา่งชดัเจน และ
ประชาชนในพื้นกรั็บรู้ข่าวสารทางโทรทศัน์ของไทยนั้นเอง 
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 
 สาํหรับนกัธุรกิจท่ีจะเขา้มาขยายธุรกิจประกนัชีวิตในสปป. ลาว ควรสร้างการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัชีวิตใหป้ระชาชนในสปป. ลาว ไดรั้บรู้ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะ
ปัจจุบนัประชาชนยงัไม่ค่อยมีความรู้ ความเขา้ใจ การใหค้วามสาํคญัของการประกนัชีวิตเท่าท่ีควร 
เพราะธุรกิจการประกนัชีวิตยงัไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควร ในดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ถึงความสาํคญัเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต ปัจจุบนัภาครัฐจะให้
การสนบัสนุนการประกนัภยัมากกวา่ โดยเฉพาะประกนัภยัรถ ดว้ยนโยบายรถทุกคนัตอ้งมี
ประกนัภยั จึงทาํใหป้ระชาชนสปป. ลาว ใหค้วามสาํคญัเฉพาะเร่ืองการประกนัภยัรถมากกวา่การทาํ
ประกนัชีวิต ดงันั้นหากภาครัฐเปิดกวา้งและใหก้ารสนบัสนุนในธุรกิจประกนัชีวิต กจ็ะทาํใหธุ้รกิจ
บริการดา้นน้ีไดรั้บการพฒันาและเติบโตในท่ีสุด อีกทั้งสามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจในดา้นการ
บริการใหก้บัสปป. ลาว ไดอี้กช่องทางหน่ึงต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรเพิ่มขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งไปยงัหวัเมืองสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจของสปป. 
ลาว เช่น แขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวนันะเขต เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีมุมมอง 
ท่ีกวา้งข้ึน เพราะในปี 2558 กลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนรวมตวักนัเปิดเขตการคา้เสรีสปป. ลาว   
กเ็ป็นหน่ึงในสมาชิก อีกทั้งเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ดงันั้นจึงเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน
ต่างประเทศ ท่ีคิดลงทุนในหวัเมืองสาํคญัทางเศรษฐกิจของสปป. ลาว เพิ่มข้ึนนอกจากนครหลวง
เวียงจนัทน ์
 2.  ควรทาํการติดต่อและทาํหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงหน่วยงานราชการ, 
บริษทัเอกชนหรือสถานท่ีจะเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน เน่ืองจากในแต่ละสถานท่ีมี
กฎระเบียบการทาํงานค่อนขา้งเคร่งครัด หากทางหน่วยงานตน้สงักดัยงัไม่ทราบเร่ือง หรือยงัไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ไปเกบ็ขอ้มูล กจ็ะทาํใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 

 


