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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์

ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อโทรทศัน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ โดยผู้วิจัย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ การวิจัยคร้ังน้ีเป นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามเป นเคร่ืองมือในการเก บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา และท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร จรูป SPSS for Window ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลของตัวอย่างและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ส่วนการรับรู้

คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการทดสอบสมมุติฐานได้ใช้การทดสอบค่า

การแจกแจงแบบท ี(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป นอิสระแก่กัน (Independent Sampling) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการเปรียบเทยีบเชิงซ้อนด้วยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’ s 

Least Significant Difference) 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับชมโทรทัศน์ในช่วงกลางคืน มี

ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมโทรทศัน์ในแต่ละวัน 3-4 ช่ัวโมง โดยมีความบ่อยในการชมโทรทศัน์ 3-4 วัน

ต่อสัปดาห์มากที่สุด และเคยรับชมโฆษณาประกันชีวิตของ AIA ผ่านสื่อโทรทศัน์มากที่สุด ตัวอย่างมีการ

รับรู้คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์อยู่ในระดับปานกลางเมื่อมองจาก

ภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ การรับรู้ในตราสนิค้า 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ของงานวิจัยพบว่า เพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่า

ตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ในภาพรวมแตกต่างกัน และสมมติฐานที่ 2 มาพบว่า 

บุคคลที่รับชมโทรทัศน์ร่วมกัน และความบ่อยในการชมโทรทศัน์ที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

บริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ในภาพรวมแตกต่างกนั 

 

_______________________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทน า  

ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าธุรกิจประกันชีวิตมีโอกาสที่จะเติบโตได้เป นตัวเลขสองหลักจาก

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเติบโตแบบค่อยเป นค่อยไป หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.

2558-2559) ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตของเบ้ียรับรวมอยู่ในอัตราที่ต ่ากว่าร้อยละ 10 และต ่า

กว่าค่าเฉล่ียของธุรกิจประกันชีวิตในรอบ 10 ปี ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าร้อยละ 10 ธุรกิจประกันชีวิต

จะมีเบ้ียรับรวมประมาณ 577,000ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากในช่วง 10 เดือนปี พ.ศ. 2559 เติบโต

ร้อยละ 6.1 ยังถือว่าเป นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าจีดีพีหรือมีการเติบโตได้ประมาณ2เท่าของจีดีพี ปี          

พ.ศ. 2559 เติบโตที่ร้อยละ 3.2 (กรุงเทพธุรกจิ, 22 เม.ย. 2560) 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในปี พ.ศ. 2560 กลับมา

เติบโตเป นตัวเลขสองหลักน้ัน มาจาก 2 ปัจจัยส าคัญ (บริษัทไทยประกันชีวิต, 2560) คือ  เศรษฐกิจมี

แนวโน้มการขยายตัวในทศิทางดีขึ้นจากปีก่อนโดย สศช. คาดว่า ในปี พ.ศ. 2560 เศรษฐกิจไทยจะมีการ

ขยายตัวร้อยละ 3-4 จากก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 และปัจจัยต่อมาคือ การแข่งขันของธุรกิจในการ

พัฒนาด้านการตลาดหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ทั้งในด้านของช่องทางจ าหน่าย ด้านบุคลากรฝ่ายขายที่พัฒนาตัวแทนสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงด้าน

สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ สินค้าควบการลงทุน สินค้าประเภทความคุ้มครอง 

สขุภาพ โรคร้ายแรง และบ านาญ รวมถึงการสนับสนุนการท าตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ธุรกจิต้องปรับตัวเข้า

สู่ยุคดิจิทัล จะส่งดีต่อการบริการ ช่องทางจ าหน่าย และบุคลากรฝ่ายขายมีคุณภาพดีขึ้ น นอกจากน้ี ยังมี

ปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเน่ืองจากปีที่ผ่าน เช่น อัตราการถือครอง

กรมธรรม์ประกันชีวิตของประชากรไทยที่อยู่ในเกณฑ์ไม่สูงประมาณร้อยละ 38 ของประชากรทั้งประเทศ 

ยังขยายตัวเพ่ิมขึ้ นได้ การสนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยเฉพาะสิทธิการลดหย่อนภาษีสินค้าในกลุ่ม

บ านาญ  ได้รับความสนใจเพ่ิมจากผู้บริโภคมากข้ึน จากที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย กระแสคนรุ่นใหม่

รักษาสขุภาพมากขึ้น และหันมาเตรียมความพร้อมรับค่ารักษาพยาบาลปรับราคาสงูขึ้นผ่านการประกันชีวิต

มากข้ึน ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป 

รวมทั้งสถานการณ์ดอกเบ้ียปีน้ียังมีแนวโน้มคงตัวอยู่ในเกณฑ์ต ่า อาจจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของ

สินค้าเน้นการออม ที่มีการให้ผลตอบแทนต ่าส่ง ยังเป นปัจจัยเสี่ยง แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้

ผู้บริโภคแสวงหาเคร่ืองมือในการออมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงประกันชีวิตด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 22 

เม.ย. 2560) จากสภาพทางเศรษฐกจิที่ชะลอตัวและอตัราผลตอบแทนของทั้งตลาดทุนและตลาดเงินที่ ต ่า

ต่อเน่ืองมานานหลายปีน้ีเอง ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาเน้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

ความคุ้มครองต่างๆ มากย่ิงข้ึน ดังจะเห นได้จากเบ้ียการประกันภัยรับจากสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพที่มีอัตรา

การเติบโตสูงมากถึงร้อยละ 44.2 ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี พ.ศ. 2559 แทนที่จะ

ต้ังความหวังกับกรมธรรม์ที่เน้นการออมให้ผลตอบแทนสูง เช่น Single Premium และ Endowment เป น

333333



ต้น ด่ังที่เคยเป นมาในอดีต (Thailand’s Economic Outlook 2016, July 2016, ส านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กระทรวงการคลัง) 

จากข้อมูลเบ้ืองต้นจะเห นได้ว่าทางด้านผู้ประกอบการบริษัทประกันชีวิตก ได้น ากลยุทธ์หรือ

แบบแผนการตลาดใหม่ๆให้การท าประกันชีวิตไม่ใช่แค่การคุ้มครองอุบัติเหตุแต่ยังเป นการคุ้มครอง

สุขภาพโรคภัยและประกันผู้สูงอายุรวมถึงเป นการออมแก่ผู้ท าประกันอีกด้วย ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงเล งเห น

ความส าคัญการท าการตลาดในด้านโฆษณา (Advertising) ผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์เพ่ือ การน าเสนอให้

ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลและรายละเอียดในสินค้าและบริการของตน เพ่ือรับรู้และจดจ าในตราสินค้าที่

ผู้ประกอบการต้องการที่จะน าเสนอ การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อการรับชมโฆษณาว่าส่งผลทางด้าน

การรับรู้อย่างไรต่อตราสนิค้า 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงความรู้

ความเข้าใจในตราสนิค้าต่อผู้บริโภคให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

3) เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทศัน์ 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือใช้เป นแนวทางในการศึกษาดังน้ี 

1) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการรับรู้

คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์แตกต่างกนั 

2) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตรา

สนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป นประโยชน์ได้ดังน้ี 

1) สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป นแนวทางให้ผู้พัฒนาโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

สามารถสร้างโฆษณาที่ท  าให้ผู้บริโภครับรู้ตราสนิค้าได้ดีย่ิงข้ึน 
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2) เจ้าของตราสินค้าสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป นแนวทางในการพัฒนาโฆษณา

ผ่านสื่อโทรทศัน์ที่ท  าให้เกดิความประทบัใจต่อตราสนิค้าและเลือกที่จะรับรู้ตราสนิค้า 

3) ส าหรับนักวิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป นแนวทางในการออกแบบ

ให้กบังานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

กาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีขอบเขตการวิจัย แบ่งออกเป น 3 ส่วน ดังน้ี 

      1)  ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

2)  ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทศัน์  

3)  ศึกษาการรับรู้ตราสนิค้า  

5.2  ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เคยรับชมโฆษณาประกัน

ชีวิตผ่านสื่อโทรทศัน์ 

5.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ท าการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

6. ระเบยีบวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี  ผู้ศึกษาท าการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป น

แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง “การรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์

ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย แบบสอบถามจะแบ่งเป น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1: สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวมจ านวน 6 ข้อ เป นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบได้

เพียงข้อเดียว (Closed-ended Form) 

ตอนที่ 2 : สอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ทั้งหมด 5 ข้อ 

ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว (Closed-ended Form) จ านวน 4 

ข้อ และค าถามปลายเปิดให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Open Ended Question) จ านวน 1 ข้อ ดังน้ี 

-  โดยส่วนใหญ่ ทา่นรับชมโทรทศัน์กบัใคร 

-  ทา่นชมโทรทศัน์ในช่วงใดบ่อยที่สุด 

-  เวลาเฉล่ียในแต่ละวัน ที่ท่านใช้รับชมโทรทศัน์ 

-  ความบ่อยในการชมโทรทศัน์ 

-  โฆษณาประกนัชีวิตที่ทา่นเคยรับชม 
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ 

ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย 

-  ด้านการรับรู้ตราสนิค้า 

-  ด้านการรับรู้คุณภาพในตราสนิค้า 

-  ด้านความภักดีในตราสนิค้า 

ทั้งหมด 10 ข้อ เป นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว (Closed-ended 

Form) โดยลักษณะค าตอบจะเป นการให้น า้หนักความส าคัญจากเห นด้วยมากที่สุดไปจนถึงเห นด้วยน้อย

ที่สดุ โดยก าหนดการให้คะแนนดังน้ี 

รับรู้มากที่สดุ            5          คะแนน 

รับรู้มาก                  4          คะแนน 

รับรู้ปานกลาง            3          คะแนน 

รับรู้น้อย                  2          คะแนน 

รับรู้น้อยที่สดุ            1          คะแนน 

 

7. สรุปผลการศึกษา 

7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ 

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป นร้อยละ 53.7 และเพศชาย จ านวน 185 คน 

คิดเป นร้อยละ 46.3 มีอายุระหว่าง 25-35 ปีมากที่สุด จ านวน 186 คน คิดเป นร้อยละ 46.5 รองลงมา

คืออายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 118 คน คิดเป นร้อยละ 29.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 292 คน คิดเป นร้อย

ละ 73.0 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 88 คน คิดเป นร้อยละ 22.0 จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 108 คน คิด

เป นร้อยละ 27.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จ านวน 153 คน คิดเป นร้อยละ 38.3 

รองลงมาคือนิสิต/นักศึกษา จ านวน 109 คน คิดเป นร้อยละ 27.3 มีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาทมากที่สุด จ านวน 174 คน คิดเป นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ 20,001-30,000 

บาท จ านวน 100 คน คิดเป นร้อยละ 25.0 

7.2 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทศัน์ 

ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์คนเดียว จ านวน 235 คน คิดเป นร้อยละ 58.8 รองลงมาคือ

รับชมกบัครอบครัว จ านวน 127 คน คิดเป นร้อยละ31.8 รับชมโทรทศัน์ในช่วงกลางคืน จ านวน 249 คน 

คิดเป นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือช่วงเย น จ านวน 89 คน คิดเป นร้อยละ 22.3มีระยะเวลาเฉล่ียในการ

รับชมโทรทศัน์ในแต่ละวัน 3-4 ช่ัวโมงมากที่สดุ จ านวน 174 คน คิดเป นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 1-2 

ช่ัวโมง จ านวน 170 คน คิดเป นร้อยละ 42.5 มีความบ่อยในการชมโทรทศัน์ 3-4 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด 

จ านวน 183 คน คิดเป นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือชมทุกวัน จ านวน 93 คน คิดเป นร้อยละ 23.2 เคย
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รับชมโฆษณาประกันชีวิตของ AIA ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด จ านวน 256 คน คิดเป นร้อยละ 24.8 

รองลงมาคือไทยประกนัชีวิต จ านวน 227 คน คิดเป นร้อยละ 22.0 

7.3 สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าในตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ 

ในภาพรวม ตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าในตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์อยู่

ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้ในตราสินค้า 

รองลงมา คือ ด้านความภักดีในตราสนิค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสนิค้าตามล าดับ 

ดา้นการรบัรูใ้นตราสินคา้ ตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากเป น

อันดับแรก คือ เมื่อผู้บริโภคเห นโลโก้ตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตภายในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ผู้บริโภค

ทราบทันทีว่าเป นย่ีห้อใด รองลงมา คือ นักแสดง/พรีเซ นเตอร์ของโฆษณาทางโทรทัศน์มีส่วนท าให้

ผู้บริโภคจดจ าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตได้ 

การรบัรูคุ้ณภาพตราสินคา้ ตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีความส าคัญใน

ระดับปานกลางเป นอนัดับแรก คือ ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของคุณภาพในตราสินค้าบริษัท

ประกนัชีวิตได้หลังจากรับชมโฆษณาทางโทรทศัน์ รองลงมาคือ เร่ืองราวภายในสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ท า

ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงรายละเอยีดและคุณภาพในตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ ได้ 

ความภกัดีในตราสินคา้ ตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีความส าคัญในระดับ

ปานกลางเป นอันดับแรก คือ จากการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ท าให้ผู้บริโภคคิดว่าหากต้องการที่จะท า

ประกนัชีวิต ผู้บริโภคจะนึกถึงตราสนิค้าของบริษัทน้ีเป นอันดับแรก รองลงมา คือ ผู้บริโภคจะกล่าวถึงตรา

สนิค้าบริษัทประกนัชีวิตน้ีที่ผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาทางโทรทศัน์ให้ผู้อื่นรับทราบเม่ือมีโอกาส 

7.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ต้ังไว้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ข้อด้วยกนั คือ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน

มีการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ข้อ 2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกันมีการ

รับรู้คุณค่าตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์แตกต่างกนั 

ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลที่ได้จากการทดสอบดังต่อไปน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 : เพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

บริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์ในภาพรวมแตกต่างกนั โดยจ าแนกรายด้านพบว่าเพศที่แตกต่าง

กันมีการรับรู้แตกต่างกันทั้งด้านการรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความภักดีในตรา

สนิค้า ส่วนอาชีพจ าแนกรายด้านจะพบว่าแตกต่างเพียงด้านเดียวคือ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสนิค้า 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : บุคคลที่รับชมโทรทัศน์ร่วมกัน และความบ่อยในการชม

โทรทัศน์ที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ในภาพรวม

แตกต่างกนั โดยจ าแนกรายด้านพบว่าบุคคลที่รับชมโทรทศัน์ร่วมกันมีการรับรู้แตกต่างกันในด้านการรับรู้

373737



คุณภาพตราสนิค้า และความภักดีในตราสินค้า ส่วนความบ่อยในการชมโทรทศัน์จ าแนกรายด้านจะพบว่ามี

การรับรู้แตกต่างกนัทั้งด้านการรับรู้ในตราสนิค้า การรับรู้คุณภาพตราสนิค้า และความภักดีในตราสนิค้า 

 

8. การอภิปรายผลการศึกษา 

8.1 พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้งช่วงเวลาที่รับชม 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมและความบ่อยในการรับชมน้ัน ส่งผลให้จดจ าสื่อโฆษณาประกันชีวิตได้

แตกต่างกัน  สามารถอภิปรายได้ว่า การเปิดรับของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันออกไป และจะ

ส่งผลต่อเน่ืองไปสู่พฤติกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในเวลาต่อมา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1998) 

ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ในที่น้ีหมายถึง การ

เห น การได้ยิน การสัมผัส การได้กล่ิน ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า โดยที่ผู้บริโภคจะเป นผู้เลือกสรรเองว่า สิ่งเร้า

ใดที่ตรงกบัความต้องการของตน ผู้บริโภคจะหลีกเล่ียงการเปิดรับในสิ่งเร้าที่ตนเองไม่สนใจ และเห นว่าไม่

ส าคัญ หากผู้บริโภคเลือกกระบวนการเปิดรับก จะเกิดขึ้น ทั้งน้ีการเปิดรับจะมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ

ในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้บริโภคกับสิ่งเร้า

น้ันจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention) ที่ผู้บริโภคมีแก่สิ่งเร้านั้น  

8.2 การรับรู้คุณค่าตราสนิค้าผ่านสื่อโฆษณา 

ในภาพรวม ตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าในตราสนิค้าบริษัทประกนัชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทศัน์อยู่

ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้ในตราสินค้า 

รองลงมา คือ ด้านความภักดีในตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีการเลือกจดจ าแตกต่างกันไป โดยมีการรับรู้ด้านโลโก้ในตราสินค้ามากเพียงอันเดียวจากการเก บข้อมูล

ทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า คือความโดดเด่นของช่ือ 

สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ เคร่ืองหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือ

บริการให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าคู่แข่ง ท าให้ผู้บริโภคสามารถทราบที่มาของสินค้าและยังช่วย

ปกป้องบริษัท ลูกค้าของบริษัทจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามาท าตลาด 

8.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 : ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และอาชีพที่แตกต่างกัน

มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ในภาพรวมแตกต่างกัน  โดยจ าแนก

รายด้านพบว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้แตกต่างกันทั้งด้านการรับรู้ใน

ตราสนิค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า โดยเพศที่มีการรับรู้สูงกว่าคือเพศหญิง

เน่ืองจากเพศหญิงอาจจะมีการใส่ใจรายละเอียดได้ดีกว่าเพศชาย ส่วนอาชีพจ าแนกรายด้านจะพบว่า

แตกต่างเพียงด้านเดียวคือ ด้านการรับรู้คุณภาพตราสนิค้า โดยอาชีพที่แตกต่างคือ พนักงานบริษัทเอกชน

อาจมองได้ว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าอาจเป นปัจจัยมาจากสังคม

หรือปัจจัยอื่นๆอีกก ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัลย์ ตั้งนิรันดร์สราญ (2549, น. 29) ที่พยายาม
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ช้ีให้เห นประเด นความแตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคล  ซ่ึงมีผลต่อการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป น่ันก คือมองว่าคนมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง

กนั ก จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไป 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : บุคคลที่รับชมโทรทัศน์ร่วมกัน และความบ่อยในการชม

โทรทัศน์ที่แตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ในภาพรวม

แตกต่างกนั โดยจ าแนกรายด้านพบว่าบุคคลที่รับชมโทรทศัน์ร่วมกันมีการรับรู้แตกต่างกันในด้านการรับรู้

คุณภาพตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า โดยที่การรับชมโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัวน้ันมีการรับรู้

คุณภาพสนิค้าสงูกว่ารับชมกบัเพ่ือนหรือรับชมคนเดียว กล่าวคือการรับชมกับครอบครัวอาจจะท าให้มีการ

ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตกับคนในครอบครัวและการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือการโต้ตอบกันใน

ครอบครัวท าให้มีการรับรู้มากกว่าด้านอื่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Becker (1997 อ้างถึงใน สมควร 

เจริญสุข, 2539, น. 9) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับสื่อไว้ว่า การแสวงหาข้อมูล (Information 

Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้เพ่ือต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

หรือเร่ืองทั่วๆไปการ เปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับสื่อเพ่ือต้องการทราบ

ข้อมูลที่ตนสนใจอยากรู้การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร

เพราะต้องการท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ ส่วนความบ่อยในการชมโทรทศัน์จ าแนกรายด้านจะ

พบว่ามีการรับรู้แตกต่างกนัทั้งด้านการรับรู้ในตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความภักดีในตรา

สนิค้า 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม ตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่าน

สื่อโฆษณาโทรทศัน์อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน

การรับรู้ในตราสินค้า รองลงมา คือ ด้านความภักดีในตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า  

ตามล าดับ ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถน ามาน าเสนอเป นข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 

9.1 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสนิค้า 

จากการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ 

ด้านการรับรู้คุณภาพตราสนิค้า มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในประเด นย่อย 

พบว่า หลังจากรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์ ผู้บริโภคสามารถรับรู้ตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตน้ันได้ว่ามี

ความน่าเช่ือถือในการบริการ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังน้ัน ด้านความน่าเช่ือถือในการบริการเป นด้านที่ต้อง

ให้ความส าคัญ เพราะหากบริษัทไม่ได้ต้องการแต่ให้ผู้บริโภคเพียงแค่สนใจหรือจดจ าได้เพียงเท่าน้ัน แต่

การที่ท  าการตลาดให้คนรู้จักและจดจ าก เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือหรือใช้บริการในสิ่งที่บริษัทน าเสนอไป 

เช่น ประกนัอาวุโสโอเคของบริษัท AIA ที่เป นการประกนัตลอดชีพของผู้สูงอายุ ที่ทางพรีเซ นเตอร์คือ คุณ

เศรษฐา ศิระฉายาได้มีการพูดคีย์เวิร์ดของแคมเปญซ า้ๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้แม้บางคนอาจไม่รู้ด้วยซ า้ว่า

เป นของตราสินค้าอะไรแต่ได้จดจ าจากสโลแกนและพรีเซ นเตอร์ ถ้าหากทางบริษัทประกันชีวิตท าให้
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ผู้บริโภครับรู้ได้ว่ามีความน่าเช่ือถืออย่างข้างต้นน้ันจะย่ิงเป นการเปิดโอกาสในการสร้างลูกค้าให้กับบริษัท 

เพ่ือเป นการตอกย าภาพลักษณ์ในด้านที่มีการรับรู้และจดจ าได้มากที่สุดน้ันคือด้านโลโก้ของตราสินค้า ทาง

บริษัทประกันชีวิตจึงสมควรที่จะพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกันเพ่ือเป นการรับรู้และการจดจ าให้แก่

ผู้บริโภค และยังเป นการสร้าง (Brand Identity) อัตลักษณ์ของแบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งได้เป นอย่างดี

อกีด้วย 

9.2 ด้านความภักดีในตราสนิค้า 

จากการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์  

ด้านความภักดีในตราสินค้า มีค่าเฉล่ียน้อยเป นอันดับที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาใน

ประเด นย่อย พบว่า หากผู้บริโภครู้จักตราสนิค้าบริษัทประกันชีวิตน้ีอยู่แล้ว ภายหลังการรับชมโฆษณาทาง

โทรทศัน์ ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะไว้วางใจในตราสินค้าน้ีมากย่ิงข้ึน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังน้ัน ในด้านความ

ภักดีในตราสนิค้าหากบริษัทประกนัชีวิตมีผู้ชมที่รับชมโฆษณาเป นลูกค้าของทางบริษัทอยู่แล้วน้ันการใช้กล

ยุทธ์ทางการตลาดด้าน CRM (customer relationship) คือ การดูแลหรือการบริการหลังการขาย หาก

บริษัทมีการดูแลลูกค้าได้เป นอย่างดีความไว้วางใจในตราสนิค้าบริษัทจะมีมากและรวมไปถึงผู้ที่เคยดูแต่ยัง

ไม่ได้เป นลูกค้า อาจใช้วิธกีารดึงดูดด้วยการยกกรณีในบริษัทมาใช้ในการท าโฆษณาหรือใช้พรีเซ นเตอร์ที่มี

ช่ือเสยีง จะสร้างความน่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึนได้ส าหรับบริษัท 

9.3 ด้านการรับรู้ในตราสนิค้า 

จากการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าบริษัทประกันชีวิตผ่านสื่อโฆษณาโทรทัศน์  

ด้านการรับรู้ในตราสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในประเด นย่อย พบว่า เพลงประกอบที่

น ามาใช้ในโฆษณาทางโทรทศัน์น้ันท าให้ผู้บริโภคจดจ าตราสิตค้าบริษัทประกันชีวิตได้ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ดังน้ัน ทางบริษัทประกันชีวิตจึงควรให้ความส าคัญทางด้านเพลงประกอบให้มากขึ้ นเพราะเพลงประกอบ

หรือเสียงที่ได้ยินจะสามารถสื่อถึงผู้รับได้ในการจดจ าแม้จะไม่ได้เห นเร่ืองราว หากบริษัทน าเพลงที่

เหมาะสมกับตราสินค้าอาจท าให้มีการจดจ าได้ดีย่ิงข้ึนโดยอาจจะใช้เสียงของคนที่เป นม่ียอมรับและจดจ า

ของผู้คนเป นตัวช่วยในการจ า เช่น ป๊อด โมเดิร์นด อก หรือเบิร์ด ธงไชย เพียงแค่คนได้ยินก สร้างการจดจ า

ได้ว่าโฆษณาน้ีที่ศิลปินคนน้ีร้องเป นต้น 

9.4 นอกจากน้ี จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้พบว่าเพศหญิงมีการรับรู้มากกว่าเพศชายอาจเป น

เพราะด้วยเร่ืองที่ว่าการใส่ใจรายละเอียดในเร่ืองเล กๆ จึงสมควรที่จะใส่ใจรายละเอียดกับการจดจ าของ

ผู้ชายที่มีรายละเอยีดน้อยกว่า ด้านอายุพบว่าอายุมากจะมีการรับรู้ที่มากกว่า โดยที่พบว่าการรับรู้น้อยก คือ

กลุ่มตัวอย่างที่เป นวัยรุ่น นิสิต/นักศึกษา กล่าวคือย่ิงเด กย่ิงตระหนักในความปลอดภัยของประกันชีวิต

น้อย แต่ถ้ามองในหลักความเป นจริงแล้วเด กหรือวัยรุ่นน้ัน ด้วยกิจกรรมในการใช้ชีวิตความรอบคอบ

ระมัดระวัง และการตัดสินใจจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ ทางบริษัทประกันชีวิตหากท าสื่อหรือส่งข้อมูล

ข่าวสารให้คนกลุ่มน้ีหรืออาจะเป นคนรอบข้างเช่นผู้ปกครองตระหนักได้อาจจะเพ่ิมลูกค้าได้อีกเป นจ านวน

มาก เมื่อเปรียบเทยีบด้านเงินเดือนก พบว่าเงินเดือนย่ิงสูงก ย่ิงมีการรับรู้ในตราสินค้าหรือใส่ในในการท า

ประกันมาก หากต้องการที่จะเข้าถึงการจดจ าของผู้บริโภคที่เงินเดินน้อยทางบริษัทประกันก ควรปรับกล
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ยุทธ์ในด้านราคาให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม โดยให้เน้นช่วงเวลาที่ออกอากาศโฆษณาคือช่วงเย นถึงกลางคืน 

เพราะพบว่าเป นช่วงที่คนดูโทรทศัน์เยอะที่สดุจะท าให้การออกโฆษณาไม่สญูเปล่าน่ันเอง 
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