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บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาประชากรศาสตร์ที่มอีทิธพิลต่อความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศกึษาปจัจยัการสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ที่มอีทิธพิลต่อความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักรมกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู 
ซึง่มคี่าความเชื่อถอืเท่ากบั 0.926 และมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษา คอื เพศหญงิและเพศชาย โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ จ านวน 400 คน  และน ามาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิT- 
test และ One-Way ANOVA (F-test) และทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั โดยใช้การวเิคราะหผ์ล
ทางสถติแิบบไคสแควร ์(Chi-Square)  

จากการวจิยัพบว่า 1) ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วง  20- 30 ปี  มรีะดบั 
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 -
40,000 บาท  2) ผู้บรโิภคโดยส่วนใหญ่การให้ระดบัความส าคญัเกี่ยวกบัปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 
(IMC) โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นการสง่เสรมิการขายดา้นการสง่เสรมิการตลาดมากทีสุ่ด 
และรองลงมาเป็นด้านการตลาดทางตรงต ่าที่สุด  โดยสรุปจากการวจิยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มี
อิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 
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ABSTRACT 
The purpose of this Independent study 1 )  To Study the demographic that influence knowledge and 

understanding of the policy in Home Fire Insurances, consumer within Bangkok. 2)  To study the Integrated 
Marketing Communication ( IMC)  that influence knowledge and understanding of the policy in Home Fire 
Insurances, consumer within Bangkok. This Independent study is the quantitative Research, the questionnaires 
were used as the data collection instrument, The Independent study is questionnaire with reliability of 0.926 
which confirmed by high profile advisor. The sample used in the study comprised 400 persons different gender 
male and female who living within Bangkok, and the data were analyzed applying Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent Sample t-test, One-way ANOVA, and statistical method Chi-square test was used in 
the hypotheses testing at the significant level 0.05 

The results of the independent study were found 1) that the majority of consumers were female 
gender age between 21-30 years old, with single status, hold a Bachelor’s degree, work as company’s 
employee with monthly income THB 30,000 - THB 40,000. 2) The Integrated Marketing Communicating (IMC) 
that influence the knowledge and understanding of the consumers at intermediate level. The highest factors 
influencing the knowledge and understanding is sale promotion. 
 
 
 
Keywords: Integrated Marketing Communication (IMC), Knowledge and understanding, Home Fire 
Insurances 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ความเสีย่งรปูแบบหนึ่งทีถ่า้เกดิขึน้แลว้จะสรา้งความเสยีหายเป็นอย่างมาก นัน่กค็อื การเกดิอคัคภียั“อคัคภียั” 
หรอืภยัทีเ่กดิจากเพลงิไหมเ้ป็นสาธารณภยัประเภทหนึ่ง นับเป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึปรารถนาทีอ่าจเกดิขึน้โดยทีเ่ราไม่
รูต้วั อนัน ามาซึง่ความสญูเสยี แก่ทัง้ชวีติ ร่างกาย และทรพัยส์นิอนัมคี่าไดต้ลอดเวลา ซึง่ปจัจุบนัมแีนวโน้มความถีแ่ละ
ความรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทัง้ในชุมชน อาคารสงู และบา้นเรอืนทีอ่ยู่อาศยั     
          อา้งองิจากการแถลงขา่วผ่านสื่อออนไลน์ เวบ็ไซต์ของส านักงนกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส .) 

จากการจดังานแถลงข่าว ในหวัขอ้การประสานความร่วมมอืในการรณรงค์ป้องกนัอคัคภียัในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคร เป็นความร่วมมอืกนัระหว่างกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสื่อสังคม   ระบุข้อมูลว่า 

กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงการเกดิอคัคภีัยเพิม่ขึน้ทุกปี    สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้า

ลดัวงจร และความประมาทขาดความระมดัระวงั ซึง่เป็นสาเหตุทีส่ามารถเกดิขึน้ไดง้่าย  โดนเมื่อพ.ศ.2560 ทีผ่่านมา มี

สถิติการเกดิเหตุเพลงิไหม้จากไฟฟ้าลดัวงจร จ านวน 783 ครัง้ โดยสถิติเพลงิไหม้จากไฟฟ้าลดัวงจรในพื้นที่ กทม. 

ต่อมา พ.ศ. 2561 ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561  ถงึ เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 มสีถติกิารเกดิเหตุเพลงิไหมจ้ากไฟฟ้า

ลดัวงจร จ านวน 137 ครัง้ และยงัส่งผลกระทบกบัอกีหลายดา้น  ไดแ้ก่ สุขภาพกายใจ คุณภาพชวีติ และมคี่าใชจ้่ายใน

การช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะอีกมากมาย และยังมีรายงานเกี่ยวกับจ านวนชุมชน ปจัจุบันมี

กรุงเทพมหานครมีจ านวนมากถึง 2,067 ชุมชน มีจ านวนครวัเรือนรวมทัง้สิ้นกว่า 473,684 ครวัเรือน มีประชากร

ประมาณ  5,686,464 คน คน (ประกาศส านกัทะเบยีนกลาง ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561) ซึง่จากการทีม่บีา้นเรอืน

หนาแน่นมากขึน้  จกัท าใหม้แีนวโน้มทีเ่กดิความเสีย่งมากขึน้ตามไปดว้ย   ดงันัน้การท ากรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัจงึ

เป็นทางเลอืกทีจ่ะช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่คาดฝนัดงักล่าวขา้งตน้  

นอกจากนี้ขอ้มูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปถ.) มกีาร

เปิดเผยว่าสถติติัง้แต่ พ.ศ.2532-2559 เกดิเหตุอคัคภียัจ านวนกว่า 52,000 ครัง้ มผีู้บาดเจบ็จ านวน 4,532 คน และมี

ผูเ้สยีชวีติจ านวน 1,740 คน ก่อใหเ้กดิความเสยีหายมลูค่ากว่า 31,000 ลา้นบาท ประกอบกบัปจัจุบนัการเกดิอคัคภียัมี

แนวโน้มเพิม่ความถี่และความรุนแรงมากขึน้ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

(คปถ.) จงึไดก้ าหนดแนวทางการปรบัปรุงอตัราเบีย้ประกนัอคัคภียัเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึระบบประกนัภยัได้

อย่างทัว่ถึงและได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการท าประกนัภัยได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมจงึได้หารอืร่วมกบัสมาคม

ประกนัวินาศภัยไทยในการด าเนินการขา้งต้น รวมถึงการประกนัอคัคีภัยส าหรบัที่อยู่อาศยั ซึ่งมีจ านวนกรมธรรม์

ประกนัภยัมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบักลุ่มลกัษณะภยัอื่น รวมถงึเกีย่วขอ้งกบัประชาชนผูเ้อาประกนัภยัจ านวนมาก  ดงันั ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากการท าประกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัมากยิง่ขึน้จงึได้มกีารปรบัลดอตัราเบีย้

ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัลง 15%  

ดา้นแนวโน้มดา้นการตลาด อา้งองิจากสื่อออนไลน์เวบ็ไซต์ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปถ.) เปิดเผยเบีย้รบัรวมไตรมาสแรก พ.ศ. 2561 เป็นเงนิ 57,656 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 

4.10% จากแรงหนุนยอดขายรถยนต์-ยอดสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัพุ่งสงูดนัเบีย้โตเด่น คาดการณ์ว่าทัง้ปีโตต่อเนื่องในระดบั 

3.5 -4.5 % มเีบีย้ประกนัภยัรบัรวมเป็นเงนิ  226,079 – 228,258  ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัจากภาครฐัทีม่กีาร



 

สง่เสรมิใหม้กีารลงทุน มาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยของภาครฐั ในยุครฐับาล คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

โดยเฉพาะโครงการแนวราบในเขตเมอืงและกรุงเทพมหานคร เป็นธุรกจิทีม่มีลูค่าการจดทะเบยีนสงูสดุ กล่าวคอื 1 ใน 5 

ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดและอกีภาคส่วนสงัเกตไดจ้ากผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยม์กีารเปิดตวัโครงการใหม่เป็น

จ านวนมาก ทัง้คอนโดมเินียม โครงการบา้นจดัสรรแนวราบ เป็นต้น ดงันัน้ในภาพรวมการท าประกนัอคัคภียัส าหรบัที่

อยู่อาศยักจ็กัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยตามภาพรวมตลาดสงัหรมิทรพัยด์้วย ดงันัน้ธุรกจิประกนัภยัวนิาศ มกีารจูงใจให้

ผูบ้รโิภคเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการท ากรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั  

จากแนวโน้มขา้งต้นผู้วจิยัเลง็เหน็ว่า ธุรกจิประกนัภยัทุกแห่งมกีารแข่งขนัในเชงิกลยุทธท์างด้านการตลาด 

รวมทัง้มกีารพฒันากลยุทธเ์พื่อน าเสนอผลติภณัฑก์บัผูบ้รโิภคใหม้ปีระสทิธิภาพมากทีสุ่ด โดยการน าเสนอหลากหลาย

รปูแบบและรวมถงึวธิกีารต่างๆ  ดงันัน้ คุณภาพของขอ้มลูจงึเป็นสิง่จ าเป็นรวมถงึความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรม์

ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั อาทเิช่น เงื่อนไขความคุ้มครองตามมาตรฐาน เงื่อนไขความคุ้มครองทีซ่ื้อเพิม่เตมิ 

และเงื่อนไขขอ้ยกเวน้ จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ทีผู่บ้รโิภคหรอืผูเ้อาประกนั ต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดเีพื่อ

ทราบประโยชน์ในการท าประกนัภัยอคัคีภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสยีหายต่อชีวติ และทรพัย์สนิ  ดงันัน้ใน

งานวจิยันี้ ผู้วจิยัมคีวามสนใจเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ที่อทิธพิลต่อผู้บรโิภคเกดิความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัมากทีสุ่ดในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร

เป็นสงัคมเมอืงที่มคีวามเจรญิมาก มปีระชาชนอาศยัเป็นจ านวนมาก และเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรบัใช้เป็นแนวทางใหผู้้

ประกอบธุรกจิประกนัภยัใชใ้นการพฒันากลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อสรา้งความ

พงึพอใจและท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ทีส่ง่ผลต่อกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศกึษาปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศพัท ์
1. การสือ่สารกาตลาดแบบครบวงจร (IMC) คอื กระบวนการน าเครื่องมอืการสือ่สารการตลาดหลายๆ

รปูแบบมาผสมผสานเพื่อใหผู้บ้รโิภคหรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นผู้บรโิภคเกดิความรูค้วามเขา้ใจในสิง่ทีต่อ้งการ
สือ่สารมากทีส่ดุ  

2.  ความรูค้วามเขา้ใจ หมายถงึ การรบัรูแ้ละเขา้ใจในการท าประกนัภยัอคัคภียัเงื่อนไขกรมธรรม ์ทัง้ในดา้น 
เงื่อนไขความคุม้ครองมาตรฐาน เงื่อนไขความคุม้ครองทีซ่ือ้ภยัเพิม่เตมิ เงื่อนไขขอ้ยกเวน้  

3.  การประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั หมายถงึ การรบัประกนั ใหค้วามคุม้ครองสิง่ปลกูสรา้ง (ไม่รวม
ฐานราก) ซึง่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั เช่น บา้น ทาวน์เฮา้ส ์บา้นแฝด ตกึแถวส าหรบัอยู่อาศยั หอ้งชุดส าหรบัอยู่
อาศยัในแฟลต อาคารชุด คอนโดมเินียม และทรพัยส์นิ ภายในสิง่ปลกูสรา้งนัน้ และทรพัยส์นิอื่นๆ เพื่อ
การอยู่อาศยัของผูเ้อาประกนัภยั 

 



 

ขอบเขตของการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบักรมธรรมอ์คัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัย่างประชากร คอื ผูบ้รโิภคมทีีอ่ายุ 20 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน กลุ่มตวัอย่างที่น ามาใชใ้นการศกึษาวจิยันี้ คอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจและเคยซือ้กรมประกนั

อคัคีภัยส าหรบัที่อยู่อาศยัในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แจก

แบบสอบถามและท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยจ านวนของกลุ่มประชากรไดม้าจากการใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Taro 

Yamane (1967) และระยะเวลาในการด าเนินการตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 – เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562   

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) 

▪ ดา้นการโมษณา 

▪ ดา้นการขายโดยใช้

พนกังาน 

▪ ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

▪ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

▪ การตลาดขายตรง 

 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

▪ เพศ 

▪ อายุ 

▪ ระดบัการศกึษา 

▪ อาชพี 

▪ สถานภาพครอบครวั 

▪ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
 

การเกดิความรูค้วามเขา้ใจกรมธรรม์
ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 



 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.ปจัจยัทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัสง่ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจของกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
       2.ปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มอีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนั
อคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
1.ท าใหท้ราบจ านวนประชากรศาสตรท์ีเ่ป็นผูบ้รโิภคหรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นผูบ้รโิภคของกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั

ส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ท าใหท้ราบการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ท าใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึความส าคญัของการท ากรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัมากขึน้ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูว้จิยัไดก้ าหนดประชากรตามรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยประชากรทีใ่ชใ้นการตอบแบบสอบถามคอื ซึง่ 
กลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาวจิยันี้ คอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจและเคยซือ้กรมประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

กรมธรรม์อคัคีภัยส าหรบัที่อยู่อาศยัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งแบบสอบถามมาจากกรอบแนวคิด 
ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 
ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
การครอบครองกรมธรรม ์เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี  สถานภาพครอบครวั และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มอีทิธพิลต่อความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั   ประกอบดว้ย  ดา้นการโมษณา ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน  
ดา้นการสง่เสรมิการขาย  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์และการตลาดขายตรง 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามแนวคดิและทฤษฎคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั มี
ค าถามทัง้หมด 18 ขอ้ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) มคี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ 
(Dichotomous questions) คอื ใชแ่ละไมใ่ช่ ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว 

การวิเคราะหข์้อมูลและการสรปุผล 

การวิจยัเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรมธรรมอ์คัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการประมวลผลวจิยัใน
ครัง้นี้ไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด แลว้จงึท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเสรจ็
รปูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิโดยการวเิคราะหส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี้ 



 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.1. การวเิคราะห์ขอ้มูลในด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี สถานภาพครอบครวั และรายไดต่้อเดอืน  

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกบัปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มีอิทธิพลต่อ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยจะท าการน าเสนอในรปูแบบของค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ต่อระดบัความ
คิดเห็นต่อความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยจะท าการน าเสนอในรปูแบบของค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป็นการศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่อช่วยในการทดสอบ
สมมตฐิาน (Hypothesis Testing) ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิมดีงัต่อไปนี้ 

2.1 ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของแตกต่างกนั ทดสอบโดยใชส้ถิต ิIndependent samples t-test และ 
One way ANOVA กรณีที่พบความแตกต่างอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวธิ ีScheffe’s method เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนั   

2.2 ทดสอบสมมตฐิาน ศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรในปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อระดบัความคดิเหน็
ต่อความรูค้วามขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทดสอบโดยวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง Chi Square 

 
ผลการวิจยั 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ อายุในช่วง 20– 30 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนในช่วง 20,001-30,000 บาท 

 ส่วนที่  2 ข้อมูลปจัจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบ

ครบวงจร (IMC)  โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการสง่เสรมิการขาย รองลงมา คอื 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) ดา้นการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relation) 

ดา้นการโฆษณา (Advertising และดา้นการตลาดทางตรง ตามล าดบั  

 
 
 
 



 

ตารางที ่1 แสดงสรุปค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานดา้นปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 
 

ดา้นปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) X̅ S.D. แปลผล 

1.ดา้นการโฆษณา (Advertising) 3.08 1.066 ปานกลาง 
2.ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling)   3.34 0.929 ปานกลาง 
3.ดา้นการสง่เสรมิการขาย (Sale promotion) 3.71 0.907 มาก 
4.ดา้นการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and 
public relation) 

3.23 1.049 ปานกลาง 

5. ดา้นการตลาดทางตรง (Direct marketing) 3.05 1.252 ปานกลาง 
รวม 3.28 0.767 ปานกลาง 

 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั ในระดบัปานกลาง รองลงมาคอื ระดบัมากและระดบัน้อย ตามล าดบั 

ตารางที ่2 แสดงสรุปจ านวนคน และค่าเฉลีย่ ของระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมอ์คัคภียัส าหรบัที่
อยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบักรมธรรมอ์คัคีภยั
ส าหรบัท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ความรูค้วามเขา้ใจระดบัน้อย 2 0.5 
ความรูค้วามเขา้ใจระดบัปานกลาง 202 50.5 
ความรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก 196 49 

รวม 400 100 

 
ผลการวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน 

  สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั
ส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูป้ระชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีต่่างกนัมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั
แตกต่างกนั  
สรุปไดว้่า เพศทีต่่างกนัสง่ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีม่ผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่าง
กนั  
สรุปไดว้่า อายุทีต่่างกนัสง่ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 1.3 ระดบัการศึกษาที่ที่ต่างกนัมีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักรมธรรม์ประกนัอคัคภียั
ส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั  



 

สรุปได้ว่า ระดบัการศกึษาที่ต่างกนัส่งผลต่อความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักรมธรรม์ประกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยั
แตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่1.4 อาชพีทีต่่างกนัมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั
แตกต่างกนั  
สรุปไดว้่า อาชพีทีต่่างกนัมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั  
 สมมตฐิานที ่1.5 สถานภาพทีต่่างกนัมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่
อาศยัแตกต่างกนั  
สรุปไดว้่า สถานภาพทีต่่างกนัส่งผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่าง
กนั 
 สมมตฐิานที ่1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัส่งผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั
ส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั 
สรุปไดว้่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัสง่ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2  ปจัจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มีความสมัพันธ์กบัความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่2.1 ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปไดว้่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการโฆษณากบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรม์
ประกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพจิารณารายขอ้ค าถามจ านวน 18 ขอ้ ใน
ภาพรวม พบว่าดา้นการโฆษณามคีวามส าคญัในระดบัมาก 
 สมมตฐิานที ่2.2 ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการใชพ้นกังานขายมคีวามสมัพนัธก์บั
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการใช้พนักงานขายกบัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณารายขอ้ค าถามจ านวน 18 
ขอ้ ในภาพรวม พบว่าดา้นการใชพ้นกังานขายมคีวามส าคญัในระดบัมาก 
 สมมตฐิานที ่2.3 ปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการส่งเสรมิการขายกบัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณารายขอ้ค าถามจ านวน 18 
ขอ้ ในภาพรวม พบว่าดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามส าคญัปานกลาง 
 สมมติฐานที่ 2.4 ปจัจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการให้ข่าวและประชาสมัพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณารายขอ้ค าถาม
จ านวน 18 ขอ้ ในภาพรวม พบว่าดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธม์คีวามส าคญัมาก 
 สมมตฐิานที ่2.5 ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

สรุปได้ว่า ปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการตลาดทางตรงกบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณารายขอ้ค าถามจ านวน 18 
ขอ้ ในภาพรวม พบว่าดา้นการตลาดทางตรงมคีวามส าคญัมาก 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

สมมตฐิาน 1 ดา้นปจัจยัสว่นบุคคล 

จากผลการวจิยัขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท  

ผลการศึกษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกนัมีความความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกนัซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากเพศหญงิชื่นชอบในซือ้ขายหรอืมคีวามสนใจมากกว่าเพศชาย มคีวามคดิระ
เอยีดรอบคอบ หรอืความใส่ใจในความเสีย่งภยัมากกว่าเพศชาย จงึส่งผลใหเ้พศหญงิมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัรูข้่าวสารจาก
ช่องทางต่างๆมากกว่าเพศชาย จงึท าใหเ้กดิความเป็นไปไดท้ีเ่พศหญงิจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากกว่าเพศชาย สง่ผลให้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรฏิฐา ค างาม (2559) ศกึษางานวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเลือกซื้อประกนัชีวิตของผู้บริโภวยัท างานในจงัหวดัพษิณุโลก ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีการตัดสนิใจซื้อ
ประกนัชวีติมากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะเพศหญงิมคีวามระเอยีดรอบคอบและใสใ่จต่อสขุภาพมากกว่าเพศชาย 

ผลผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามความรู้ความเขา้ใจที่แตกต่างกนัซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กรมธรรม์ประกนัอคัคภียัน้อยกว่ากลุ่มผู้มชี่วงอายุ 31-40 ปี โดยมคี่า Sig. เท่ากบั 0.002 มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะกลุ่มที่มชี่วงอายุ 31-40 ปี นี้มีประสบการณ์มากกว่า และเป็นกลุ่มที่
ตอ้งการมอีสงัหารมิทรพัยม์ากกว่า เน่ืองจากเป็นวยักลางคน ความมัน่คงในเรื่องอาชพีและหรอืรายได ้จงึมคีวามเป็นไป
ไดท้ีท่ าใหม้คีวามสนใจในเรื่องนี้มากกว่า สง่ผลใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั  

ผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลด้านการศกึษาที่แตกต่างกนัมคีวามความรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั 
โดยกลุ่มที่มีระดบัการศกึษาน้อยกว่าระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปริญญาตรีมคีวามรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มผู้ที่มี
การศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี โดยมคี่า Sig. เท่ากบั 0.001 ทัง้ 2 ช่วงอายุ อาจมคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ท้ ีม่รีะดบัของ
การศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตรแีละระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามสนใจ และมคีวามเขา้ใจในเรื่องของค าจ ากดัความ 
การตคีวามของค าในกรมธรรมไ์ดด้กีว่ากลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า ส่งผลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐันนัท ์วบิลูยก์ลูกจิ (2556) ศกึษางานวจิยัเรื่อง การรบัรูก้ารสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ
ขอ้งรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะประชากรณ์ศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรู้
การสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการทีแ่ตกต่างกนัโดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารศกึษาในระดบัปรญิญาโทมกีารรบัรู้
มากทีส่ดุ 

ผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลด้านการอาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามความรู้ความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั  
โดยกลุ่มผูท้ีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการมคีวามรู้ความเขา้ใจในกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัน้อย
กว่ากลุ่มผู้ทีร่บัราชการ/รฐัวสิาหกจิโดยมคี่า Sig. เท่ากบั 0.008 มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.05 และกลุ่มผูท้ีเ่ป็นพนักงานเอกชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัมากกว่ากลุ่มผู้
ที่ร ับจ้างทัว่ไปโดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า
ผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนมคีวามรู้ความเขา้ใจมากที่สุด อาจเป็นเพราะมรีายได้คงที ่อยู่ในวยั
ท างานและผ่านการท างานมาสกัระยะนึงและคิดอยากมทีี่อยู่อาศยัเป็นหลกัเป็นฐาน จึงอาจจะมกีารศกึษาเกี่ยวกบั



 

กรมธรรม์ประกนัอคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยั ส าหรบัผู้ที่มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป มี่รายดได้ที่ไม่แน่นอนจงึยงัไม่คดิรเิริม่
วางแผน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อชริญา บวับาง (2551) ไดศ้กึษาปจัจยัทีต่ดัสนิใจและความพงึพอใจของลูกค้าที่
มต่ีอการบรหิารจดัการของบรษิทัประกนัชวีติในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการศกึษาพบว่า อาชพีของลูกค้ามี
ความสมัพนัธก์บัเหตุผลทีเ่ลอืกท าประกนัชวีติ และ จ านวนเบีย้ประกนัชวีติทีช่ าระไดต่้อปี  

ผลการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสภานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามความรู้ความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั 
จากการศษึาวจิยันี้พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสภานภาพทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจแตกต่างในการในรายคู่ แต่
เมื่อน ามาทดสอบ Post Hoc ไม่พบความแตกต่างรายคู่ ผลการวิจยัน้ีจงึสรุปได้ว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพไม่
ส่งผลต่อความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั สดิคล้องกบังานวจิยัของ  วมิล แซ่ตัง้ 
(2553) ศกึษาสารนิพนธเ์รื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการท าประกนภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่ เกนิ 
7 คนใน จ.นนทบุร ีผลการศกึษาวจิยัพบว่าสถานภาพทางการสมรส ไม่มผีลต่อการท าประกนภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ
ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในจงัหวดันนทบุรี อาจเป็นเพราะผู้ท าประกนภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจที่มี
สถานภาพโสดนัน้ยงัไม่มภีาระค่าใชจ้่ายในดา้นครอบครัวมากนักอกีทัง้ไม่อยากเสีย่งกบัภาระและค่าใชจ้่ายในการเกดิ
อุบตัเิหตุท าใหเ้หน็ถงึความจ าเป็ในการท าประกนภยัเพื่อจะคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 

ผลการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามความรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั  โดย
กลุ่มผูท้ีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001- 40,000 บาท มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากกว่าช่วงรายไดอ้ื่น อาจเป็นไดว้่ากลุ่มนี้
เป็นคนทีอ่ยู่ในช่วงวยัท างาน มรีายไดท้ีเ่พยีงพอส าหรบัการจะซือ้บา้นที ่คอนโด ไวเ้พื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัเอง หรอืลงทุน
เพื่อปล่อยเช่า และสามรถจดัสรรเงนิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบือ้ยประกนัได ้อกีทัง้เบีย้ประกนัของกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั
ส าหรบัที่อยู่อาศยักไ็ม่สูงมานัก จงึมกีารศกึษาเกี่ยวกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัเพื่อกระจายความ
เสีย่งและหรอือาจไดร้บัการน าเสนอจากพนักงานธนาคารจากการใชบ้รกิารสนิเชื่อจากธนาคารต่างๆ ท าใหรู้จ้กั คุน้เคย 
สง่ผลใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจมาศ เอกอุดมมณีรตัน์(2551) ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัในการเลอืกซื้อประกนั โรคมะเรง็ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคที่มรีายได้
ต่างกนั มปีจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ประกนัโรคมะเรง็ดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอประกนัมะเรง็แตกต่างกนั 

สมมตฐิาน 2 ดา้นปจัจยัการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 

จากผลการวจิยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ที่มอีทิธพิลต่อความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กรมธรรม์อคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยด้านการโฆษณา ด้านการใช้
พนกังานขาย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์และดา้นการตลาดทางตรง พบว่า  

ด้านการโฆษณา (Advertising) 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในรปูแบบการโฆษณามเีน้ือหากระชบั และเขา้ใจไดง้่าย มากทีส่ดุ 
แต่ปจัจุบนัเริม่ไดร้บัความนิยมน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกบัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นางสาวแวววล ีวรสุนทรารมณ์ 
(2559) ศกึษางานวจิยัเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อการรบัรู้ของลูกค้าทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์าคารชุดพกัอาศยั
ระดบักลางถึงระดบับน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า เนื่องจากมกีารถ่ายทอดสดบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น Facebook Live ทีม่กีารรบัรูข้า่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็และผูบ้รโิภคยคุนี้
ยงัมพีฤติกรรมในการรบัชมรายการต่าง ๆ ย้อนหลงัจากแอปพลเิคชัน่ เช่น ยูทูป ไลน์ ทวี ีเป็นต้น จงึทาให้เกดิการ
เปิดรบัสือ่โฆษณาต่าง ๆ จากโทรทศัน์น้อยลง 

 
 



 

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling)   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเรื่อง พนักงานขายสามารถให้ขอ้มูลและตอบค าถามได้อย่าง

ถูกต้อง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกรยีงไกร ธนากรไพศาล  (2555) ศกึษางานวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบความพงึ

พอใจของลูกค้าที่มต่ีอการซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ ในด้านความพงึพอใจของ

ลูกคา้ต่อช่องทางตวัแทนในส่วนประสมทางการตลาดดา้นการใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(กรมธรรม)์ มากทีสุ่ด และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ นางสาววนัวนัชท ์วงศ์วริชัจติ (2558) ศกึษางานวจิยัเรื่องความพึงพอใจในการทาประกนั

ชวีติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพงึพอใจด้านคุณภาพที่

ลกูคา้รบัรูแ้ละคุณค่าทีล่กูคา้รบัรูม้อีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจของลกูคา้ในการท าประกนัชวีติมากทีส่ดุ 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในการมบีรกิารหลงัการขาย เมื่อท ากรมธรรมอ์คัคภียัส าหรบัที่อยู่

อาศยั เช่น รบัแจง้เหตุ 24 ชัว่โมงเมื่อมเีหตุเกดิขึน้ มากทีสุ่ด เน่ืองจากเมื่อเกดิภยัขึน้สามารถตดิต่อฝ่ายรบัประกนัภยั

รวมถึงนายหน้าประกนัภยัและตวัแทนได้ทนัทแีละควรให้การบรกิารด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

นางสาววนัวนัชท์ วงศ์วิรชัจติ (2558) ศึกษางานวิจยัเรื่องความพงึพอใจในการท าประกนัชวีติของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามตวัแทนบรษิทัประกนัชวีติมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร ตวัแทน

บรษิัทประกนัชวีติพร้อมให้ความช่วยเหลอืเมื่อเกิดปญัหา ตวัแทนบรษิัทประกนัชวีติมคีวามเต็มใจในการให้บริการ 

รูปแบบการให้บรกิารมมีาตรฐานและเมื่อมปีญัหาจะได้รบัการติดต่ออย่างต่อเน่ือง ตลอดจนควรมกีารอ านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าทีใ่ชบ้รกิาร และรองลงมาเป็นการจดัโปรโมชัน่ร่วมกับบตัรเครดติ เช่น ผ่อน10 % นาน 10 เดอืน 

สะสมแต้มบัตรเครดิต เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และเพื่อเพิมปริมาณมาการขาย 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปญัชล ีสงัขรตัน์ (2554) ศกึษาเรื่อง การรบัขอ้มูลจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา

การและรูปแบบดาเนินชวีติที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าดา้นการส่งเสรมิการขายมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) 

เกดิจากบรษิทัมกีารจดัโปรโมชัน่ เช่น แถมสนิคา้ ลดราคา ไปจดัแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ เพื่อสนิคา้เกษตรแปรรปู 

ด้านการให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relation) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ผ่าน Social Media เช่น 

Facebook Line เป็นต้น มากที่สุด อาจเป็นเพราะปจัจุบนัเทคโนโลยนีัน้ได้มกีารพฒันาอย่างก้าวกระโดด ท าให้การ
เชื่อมต่อกนันัน้สามารถท าไดง้่ายขึน้ ดว้ยการเขา้มาของเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต  จงึเกดิขึน้เป็นสงัคมออนไลน์ (Soxial 
Media)   ผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมกีารศกึษา คน้ควา้หาขอ้มลูเปลีย่นแปลงไปจากแต่ก่อน เปลีย่นมาใชส้ื่อหรอืท ากจิกรรม
ต่างๆผ่านสือ่ออนไลน์มากขึน้ จงึท าใหก้ารรบัรูข้า่วสารและการประชาสมัพนัธผ์่านสงัคมออนไลน์ (Soxial Media)  เช่น 
Facebook Line ไดร้บัความนิยมมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ แวววล ีวรสุนทรารมณ์ (2559) ศกึษางานวจิยั
เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑอ์าคารชุดพกัอาศยัระดบักลางถงึระดบับน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารเปิดรบัสื่อโฆษณาจากสื่อออนไลน์ประเภท เฟซ
บุค (Facebook) ร้อยละ 89.50 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฉัตรหทยั มปีระดษิฐ์ (2551) ศกึษางานวจิยัเรื่อง การ
สื่อสารแบบบอกต่อในธุรกจิไทย ผลการศกึษาพบว่า การสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกจินัน้ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางดัง้เดมิ 
เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล (Face to Face) หรือช่องทางที่เป็นที่นิยมตามยุคสมยัอย่างอินเทอร์เน็ตจะประสบ



 

ความส าเรจ็ไดจ้ะต้องมเีครอืข่ายการสื่อสารทางสงัคมออนไลน์  (Social Network) ทีม่คีวามสนใจในเรื่องๆเดยีวกนั ซึง่
หมายความว่า ผูบ้รโิภคนิยมและใหค้วามสนใจขอ้มลูขา่วสารผ่านสงัคมออนไลน์ 

ด้านการตลาดทางตรง (Direct marketing) 

การใหบ้รกิารขายกรมธรรมบ์นเวบ็ไชตข์องบรษิทัประกนัภยั ซือ้ออนไลน์ (E-commerce) มากทีส่ดุ รองลงมา
คอืการขายกรมธรรมต์ามสถานทีต่่างๆทีจ่ดับทู ประชาสมัพนัธ์ อาจเนื่องจากช่วยอ านวยมคีวามสะดวก สามารถท าได้
ด้วยตัวเอง และตอบโจทย์ผู้บริโภคสมยัใหม่ และส าหรบับางท่านที่เคยมปีระสบการณ์ที่ไม่ดีจากตวัแทน นายหน้า
ประกนัภยั กส็ามารถใชช้่องทางนี้ในการซือ้กรมธรรมผ์่านบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัประกนัภยัไดโ้ดยตรง ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฉัตรราณี หนูจนัทร์ (2558) ศึกษางานวิจยัเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรบัรู้
ภาพลกัษณ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เกษตรแปรรูปในเขตจงัหวดันนทบุรี  ผลการศกึษาพบว่า ดา้นการตลาดขาย
ตรงมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เกษตรแปรรูป พบว่า การจดัออกรา้นเพื่อขายสนิคา้ในเทศกาลต่างๆ หรอืตามงานที่
ออกบูทพรอ้มทัง้มใีหช้มิฟรแีละสาธติการท าสนิคา้เกษตรแปรรูป เพื่อแนะนาสนิคา้ไดอ้ย่างทัว่ถงึ การขายสนิคา้เกษตร
แปรรปูทีม่กีารสัง่ซือ้ทางไปรษณียห์รอืทางแคต็ตาลอ็คสนิคา้ เกดิจากผูบ้รโิภคไดม้กีารสัง่ซือ้สนิคา้มาก่อน เป็นการขาย
ทีส่ะดวกส าหรบัผูบ้รโิภคโดยไม่ต้องออกไปหาซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติยา กจิประเสรฐิ (2557) ศกึษา
งานวจิยัเรื่อง การสื่อสารตลาดเชงิบูรณาการทีส่่งผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็
ตราสนิคา้ อซีโีก เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการดา้นการขายทางตรงมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อาหารส าเรจ็รูปแช่แขง็ตราสนิคา้ อซีโีก จากการแจกสนิคา้เกษตรแปรรูปใหช้มิ และแถมสนิคา้เกษตร
แปรรปู 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่อีทิธพิลต่อความรูค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกบักรมธรรมอ์คัคภียัส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ในงานวจิยัครัง้ต่อไป 
ผูว้จิยัความศกึษาในดา้นการรบัรูจ้ากสื่ออื่นๆหรอืวจิยัเจาะจงในแต่ละด้าน เพื่อใหง้านวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
โดยเฉพาะจากสือ่ออนไลน์ เพื่อใหง้านวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็นประโยขน์แกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดน้ า
ขอ้มลูจากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

          2. การวจิยัในครัง้นี้ท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัตวัแปร การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในการวจิยัครัง้
ต่อไปนัน้ผู้วจิยัอาจจะก าหนดตวัแปรอื่น อาทเิช่น การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
กรมธรรม์อคัคภียัส าหรบัที่อยู่อาศยัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมภิาคอื่นๆ เนื่องจากตลาดอสงัหรมิ
ทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัมมีากขึน้ 

         3. การวจิยัในครัง้นี้ ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ การวจิยัครัง้ต่อไปอาจมกีารต่อยอดการท าวจิยัในเชงิคุณภาพควบคู่
กนัไปดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายมากขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อสิระฉบบันี้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างลุล่วง และประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีเนื่องมาจากความ
อนุเคราะห์ของอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒ ิฮนัตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาสละเวลาดูแล คอยให้
ค าปรกึษา และค าแนะน าต่างๆ ให้แก่ผู้วจิยัตลอดจนช่วยชี้แนะถึงจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ท าวจิยัได้น าไปแก้ไข
ปรบัปรุงใหง้านวจิยัฉบบันี้มคีวามถูกต้องสมบรูณ์ของเนื้อหา และเป็นไปตามรูปแบบในการท าวจิยัทีถู่กตอ้ง ทางผูว้จิยั
รูส้กึถงึความซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอย่างยิง่ และขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสงูแก่ท่านอาจารยม์าไว ้ณ โอกาสนี้ 
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