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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
  
 จากการท่ีธุรกิจประกนัชีวิตปัจจุบนัไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วจากขอ้มูลการเพิ่มข้ึนของกรมธรรม์และ
จ านวนการจ่ายค่าเบ้ียกรมธรรม ์ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – 2555 นบัไดว้า่ปี พ.ศ.2555 เบ้ีย
ประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ ร้อยละ 19.1 โดยมีเบ้ียประกันชีวิตรับรวมตลอดทั้งปีทั้ งส้ิน 
391,358.01 ลา้นบาท แยกเป็นเบ้ียประกนัชีวิตรับรายใหม่จ  านวน 130,547.5 ลา้นบาท อตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 32.5 และเบ้ียประกนัชีวิตรับปีต่อปีจ านวน 260,810.51 ลา้นบาท อตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.36 
ซ่ึงมีอตัราความคงอยูร้่อยละ 88 การขายผา่นตวัแทนประกนัชีวิตยงัครองอนัดบั 1 สัดส่วนร้อยละ 57.31 ของ
เบ้ียประกนัชีวติทั้งหมด รองลงมาเป็นการขายผา่นธนาคารพาณิชย ์สัดส่วนร้อยละ 36.65 (สมาคมประกนัชีวิต
, 2555) ตั้งแต่ปี 2546 – 2555  การท่ีมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัชีวิตในปี 2555 น้ี เน่ืองจากบริษทั
ประกนัชีวติแต่ละบริษทัต่างก็เร่งการพฒันารูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ให้ออกมาสนองตามความตอ้งการ
ของประชาชนและต่างก็เร่งพฒันาบุคลลากรฝ่ายขายและสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
ให้กับภาคประชาชนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขยายช่องทางการจ าหน่ายให้เข้าถึงประชาชนอย่าง
ทัว่ถึง ส าหรับปี 2555 เบ้ียประกนัชีวิตรับรวม ไดท้  าการขายผ่านช่องทางหลกั 4 ช่องทาง คือ ผ่านตวัแทน
ประกนัชีวิต 224,671 ลา้นบาทหรือร้อยละ 57.31 (เพิ่มข้ึนร้อยละ11.9) ผา่นธนาคาร143,667.68 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 36.65 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 34.2) ผ่านช่องทางโทรศพัท ์12,128.65 หรือร้อยละ 3.09 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.4) 
และผา่นช่องทางอ่ืนๆ อีก 10,890.68 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.95 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.9) 
 
 สมาคมประกนัชีวิตไทยจึงคาดว่าการประกนัชีวิตจะไดรั้บความเช่ือมัน่เป็นอย่างดีอย่างต่อเน่ือง
จากประชาชนคนไทย ในปี 2556 ต่อไป และการท าประกนัภยัเป็นท่ียอมรับมากข้ึน ประกอบกบัอตัรา
ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ประเทศไทยประสบกบัวิกฤตเศรษฐกิจ
ตม้ย  ากุง้ซ่ึงเป็นคร้ังส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ไทยและกลายเป็นวิกฤตเอเชีย โดยในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2540 เม่ือรัฐบาลประกาศลอยตวัค่าเงินบาท ท าให้ค่าเงินบาทอ่อนตวัอย่างทนัที จากเดิมประมาณ 25.60 
บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 28.75 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐในเวลาเพียง 24 ชัว่โมง และค่าเงินบาทอ่อน
ลงตามล าดบัและลงไปอ่อนค่าสุดถึง 56 บาท เม่ือตน้เดือนมกราคม 2541 และท าให้ดชันีหลกัทรัพยด่ิ์งลง
ไปเหลือเพียง 207 จุด เท่านั้นรวมทั้งการล่มสลายของธุรกิจและกลุ่มทุนเก่าในกิจการธนาคาร เช่น ธนาคาร



2 

ศรีนคร ธนาคารนครธน ธนาคารมหานคร ท าให้ตอ้งปิดกิจการ 56 ไฟแนนซ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2545) อีกทั้งประชาชนไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการท าประกนัชีวิต เน่ืองจากได้รับทั้งความคุม้ครอง
และยงัเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหน่ึง โดยเฉพาะประกนัชีวิตแบบบ านาญท่ีเร่ิมไดรั้บความนิยมเพิ่มมาก
ข้ึนเน่ืองจากในปี 2553 ภาครัฐบาลไดมี้การปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากประกนัชีวิตจากค่าเบ้ีย 100,000 
เป็น 200,000 บาท หากซ้ือประกนัแบบบ านาญใหม่ท่ีสามารถน าค่าเบ้ียประกนัชีวิตไปหกัลดหยอ่นภาษีเพิ่ม
ไดอี้ก 200,000 บาทรวมสูงสุด 300,000 ต่อปี (วงเงินลดหย่อนภาษีจากแบบทรัพยบ์  านาญส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 
200,000 บาท และตอ้งไม่เกิน 15% ของเงินไดพ้ึงประเมินและเม่ือรวมกบักองทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ตอ้งไม่เกิน 500,000 
บาท/ปี) ท าให้หลายบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจประกนัชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเสนอขายประกนัชีวิต
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในแบบบ านาญและแบบสะสมทรัพยท์  าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน (กอ้งภพ, 
2548) 
 
 เน่ืองจากภาวการณ์แข่งขนัรุนแรงในธุรกิจประกนัชีวิต ทั้งบริษทัประกนัชีวิตเองและทางธนาคาร
พาณิชยไ์ด้เขา้มาท าธุรกิจด้านประกนัชีวิตด้วย ท าให้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้การเติบโตของธุรกิจ
ประกนัชีวิตเพราะช่องทางการขายเหล่าน้ีตอ้งพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น ทั้งการเพิ่มตวัแทนและนายหน้า
ประกนัชีวิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้สามารถแข่งขนัได ้เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 
2558 ท าให้ธุรกิจประกนัชีวิตเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และส าหรับธุรกิจการขาย หากการตดัสินใจในการท า
ประกนัชีวิตนั้นมีปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงหลายดา้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจในการท าประกนัชีวิต ความไม่
แน่ใจในความไม่มัน่คงของบริษทัและตวัแทนประกนัชีวติ ความไม่พร้อมทางการเงิน ระยะเวลาในการถือ
ครองกรมธรรม ์เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุดเม่ือครบอายกุรมธรรม ์ตลอดจนความไม่แน่นอนของดอกเบ้ีย
ในอนาคตและทุนประกนัชีวิต เป็นตน้ ท าให้ทางบริษทัประกนัชีวิตเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งเสริมสร้างความ
เขา้ใจให้กบัประชาชนและความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของประชาชน ในกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้
ธนาคารธนชาตจะไดเ้ปรียบเทียบและเลือกแบบประกนัท่ีให้ผลตอบแทนและความคุม้ครองท่ีเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอขายประกนัชีวติใหก้บัลูกคา้ธนาคารธนชาต  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในแต่ละรูปแบบของลูกคา้ธนาคารธน

ชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 
3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุนธานี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าของธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี

เท่านั้น โดยท าการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงอาศยัแบบสอบถามจากผูม้าใชบ้ริการท่ีธนาคาร
ธนชาต เขตพื้นท่ีปทุมธานี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน กนัยายน 2556  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 
1. ท าใหท้ราบเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีใชใ้นการพิจารณาซ้ือประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบสะสม

ทรัพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันากระบวนการวางแผนในการท า
ตลาดของธนาคารธนชาตให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  และตลอดจนการออกแบบประกนัชีวิตแบบ
บ านาญและแบบสะสมทรัพย์ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้ใช้บริการธนาคารธนชาตหรือกลุ่ม
ลูกคา้ท่ียงัไม่ไดต้ดัสินใจท าประกนัชีวติ 

 
2. ท าให้พนกังานของธนาคารธนชาต ทราบความแตกต่างระหว่างการเลือกพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือประกนัชีวิตและจะไดน้ าเสนอแบบประกนัในการขายประกนัลูกคา้ เพื่อจะไดท้  าการขายประกนัแก่
ลูกคา้ไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
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นิยามศัพท์ 
 
การประกันชีวิต คือ วิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจากการตาย การสูญเสีย

อวยัวะทุพพลภาพและการสูญเสียรายไดใ้นยามชราโดยท่ีเม่ือบุคคลใดประสบภยัเหล่านั้นจะไดรั้บเงินส่วน
เฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษทัประกนัชีวิตจะท าหนา้ท่ีเป็น
แกนกลางในการน าเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 

 
ผู้เอาประกัน คือ บุคคลท่ีภยัอาจเกิดข้ึนหรือตวัแทนของผูท่ี้ภยัอาจเกิดข้ึน ตามกฎหมาย หมายถึง 

คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งค่าเบ้ียประกนั 
 
ผู้รับประกัน คือ สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนั ในทางกฎหมาย หมายถึง 

คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงตกลงจะส่งค่าเบ้ียประกนั 
 
กรมธรรม์ คือ เอกสารท่ีแสดงข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ของสัญญาประกันภยัระหว่างผูเ้อา

ประกนักบัผูรั้บประกนัในกรมธรรม ์จะประกอบไปดว้ยรายการต่างๆ เช่น ช่ือผูรั้บประกนั ช่ือผูเ้อาประกนั 
ช่ือผูรั้บผลประโยชน์ วงเงินท่ีเอาประกนั วนัท่ีท าสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ 

 
ทุนประกนั คือ พนัธะของผูรั้บประกนัตอ้งจ่ายตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์เม่ือภยัและความเสียหาย

เกิดข้ึนแก่ผูเ้อาประกนั 
 

เบีย้ประกัน คือ เงินท่ีผูเ้อาประกนัตอ้งจ่ายให้แก่ผูรั้บประกนั การจ่ายเบ้ียอาจจ่ายเป็นรายปี ราย 6 
เดือน รายไตรมาส รายเดือน ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ 
 

ตัวแทนประกนัชีวติและนายหน้าประกนัชีวติ คือ ผูซ่ึ้งบริษทัมอบหมายให้ท าการชกัชวนบุคคลท า
สัญญาประกนัชีวิตกบับริษทัและผูช้ี้ช่องทาง หรือการให้บุคคลท าสัญญาประกนัชีวิตกบับริษทัโดยหวงั
บ าเหน็จจากการนั้น 

 
ประกนัชีวติแบบบ านาญ คือ เป็นการจ่ายค่าเบ้ียตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป มีการก าหนดการจ่ายเงินเป็นราย

งวดเท่ากนัทุกงวดหรือในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีเอาประกนัภยัก็ได ้โดยการจ่ายผลประโยชน์
เงินบ านาญจะจ่ายตามการทรงชีพท่ีมีการรับรองจ านวนงวดในการจ่ายท่ีแน่นอนและมีก าหนดช่วงอายุของ
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การจ่ายผลประโยชน์เงินบ านาญเม่ืออายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ถึงอายุ 85 ปี หรือกว่านั้นและตอ้งจ่ายเบ้ีย
ประกนัภยัครบถว้นแลว้ก่อนไดรั้บประโยชน์ 

 
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ แบบประกนัท่ีจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัให้แก่ผูเ้อาประกนั

ชีวิต เม่ือมีชีวิตอยูจ่นครบก าหนดสัญญา หรือวา่จ่ายเงินจ านวนเอาประกนัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ ถา้หากผู ้
เอาประกนัเสียชีวติภายในระยะเวลาท่ีก าหนด การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยจ์ะมีการก าหนดระยะเวลา
ในการคุม้ครองไวแ้น่นอน เช่น 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี 

 
ลูกค้าของธนาคารธนชาตในเขตพืน้ทีจั่งหวดปทุมธานี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารใน

สาขาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 

 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดมุ้่งศึกษาในประเด็นพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตและปัจจยัของการ
เลือกรูปแบบทั้งแบบบ านาญและแบบสะสมทรัพยข์องลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในปัญหาและสามารถด าเนินการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทุกประเด็น 
จึงไดท้  าการตรวจเอสาร ดงัน้ี 

 
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

 

แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 
ความหมายของการตัดสินใจ 
 
 วิเชียร ทวีลาภ (2527: 256) กล่าววา่ การตดัสินใจนั้นตอ้งอาศยัวิธีการอยา่งนอ้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนการพิจารณาไตร่ตรอง ศึกษาปัญหาท่ีแทจ้ริงและเลือกวิธีการแกปั้ญหานั้น และขั้นตอนการสั่งการ
เพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบติั  
  
 มีผูใ้หนิ้ยามความหมายของค าวา่การตดัสินใจไวห้ลายประการแต่มีความหมายในแนวเดียวกนั ดงัน้ี 
 
 อาทิตย ์โกส้กุล (2540: 159) กล่าววา่ การตดัสินใจหมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้ปฏิบติั หรือ
เลือกทางปฏิบติัท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการซ่ึงจะ
อาศยัขอ้เทจ็จริงและการชัง่ใจประกอบส าหรับการตดัสินใจ 
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 เชาว ์ ไพรพิรุณโรจน์ (2530: 2) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจวา่ เป็นกระบวนการเลือก
หนทางปฏิบติัอยา่งใดอย่างหน่ึงจากบรรดาทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการโดยอาศยั
หลกัเกณฑบ์างประการประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจ 
  
 จินตนา จนัทร์โคตร (2530: 20-21) ให้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจ คือ 
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อศึกษาปัญหาและเลือกแนวทางปฏิบติั ท่ีจะสามารถแกปั้ญหาและ น าไปสู่
เป้าหมายท่ีตั้งเอาไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพิจารณาปัญหา การ
พิจารณาทางเลือก การตดัสินใจเลือกน าไปปฏิบติัและติดตามผลปฏิบติั นอกจากนั้น  
               
 ยพุาพร ตรีนุรักษ ์(2544: 32) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการของ
ทางเลือกปฏิบติัท่ีมีอยูห่ลายๆ วธีิ ดว้ยการพิจารณา ตรวจสอบและประเมินผลท่ีจะไดรั้บจากทางเลือกเหล่านั้น 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด  
 
 Marriner (1980 อา้งถึงใน จินตนา, 2530: 4-5) กล่าววา่ การตดัสินใจนั้นเป็นการมองการตดัสินใจ
ในรูปของการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์อยา่งหน่ึง ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การพิจารณาปัญหา การพิจารณาทางเลือกต่างๆ การตดัสินน าทางเลือกท่ีตดัสินใจแลว้ไปปฏิบติัและการ
ติดตามประเมินผล  
 
 Follett (1982: 328) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีใชส้ติปัญญา มีขั้นตอนการวิเคราะห์
แกไ้ข เพื่อให้ผลท่ีไดส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และน าไปสู่การปฏิบติัไดซ่ึ้งเป็นเทคนิคจ ากดั
ทางเลือกใหแ้คบลง โดยเลือกเอาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดหรือพอใจท่ีสุดในการด าเนินการ 
 
 จากความหมายตามทศันะต่างๆ ขา้งตน้อาจสามารถกล่าวสรุปไดว้า่ การตดัสินใจเป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากหลายๆ ส่ิง เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว  ้
โดยมีขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การพิจารณาปัญหา การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบติั การตดัสินใจเลือก
ปฏิบติัทางเลือกและการติดตามประเมินผลท่ีเลือกปฏิบติั 
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ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัการตัดสินใจ 
 
 ชยัพร วิชชาวุธ (2525: 340-345) ไดแ้บ่งทฤษฎีซ่ึงอธิบายวิธีการตดัสินใจของมนุษยอ์อกตาม
รูปแบบของกระบวนการไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 

1. ทฤษฎีบรรทดัฐานหรือปทสัถาน (Normative of Prescriptive Theory) 
  

ทฤษฎีน้ีเสนอกระบวนการตดัสินใจท่ีมนุษยย์ึดถือเป็นหลกัปฏิบติั เพื่อบรรลุจดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการ โดยการก าหนดเป็นรูปแบบท่ีค่อนขา้งแน่นอน เพื่อก่อให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดซ่ึงสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
  

1.1 กลุ่มทฤษฎีการตดัสินใจตามหลกัเหตุผล (Rational Comprehensive Decision Making) 

1.2 กลุ่มทฤษฎีส่วนเพิ่มหรือการปรับส่วน (Incrementalism) 

1.3 กลุ่มทฤษฎีแบบผสม 
 

ซ่ึงรูปแบบของทฤษฎีทั้ง 3 กลุ่มน้ี ถูกน าไปใช้อย่างมากในกระบวนการพิจารณาคดัเลือก
ขอ้เสนอ เพื่อน ามาปฏิบติัเป็นนโยบายสาธารณะ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มทฤษฎีดงัน้ี 
 

1.1 กลุ่มทฤษฎีการตดัสินใจตามหลกัเหตุผล เป็นกลุ่มท่ีตั้งอยูบ่นฐานคติ 2 ประการ คือ  
         

 1.1.1 ในการก าหนดนโยบายสามารถจดัเรียงล าดบัความส าคญัของเป้าหมายได ้ตลอดจน
เรียงล าดบัความตอ้งการและคุณค่าต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
         

1.1.2 สามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ ไดทุ้กทางเลือก พร้อมทั้งค านวณถึงผลดีผลเสีย
ของแต่ละทางเลือกได ้ทั้งน้ีเพื่อท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
 

1.2 กลุ่มทฤษฎีส่วนเพิ่มหรือการปรับส่วน เป็นกลุ่มท่ีปฏิเสธฐานคติพื้นฐานของกลุ่มทฤษฎี
การตดัสินใจตามหลกัเหตุผลอย่างส้ินเชิง โดยกล่าวว่าในทางปฏิบติัแล้วเป็นไปไม่ได้ จากขอ้ จ  ากัด
ทางดา้นเวลา ความรู้ งบประมาณ รวมทั้งทรัพยากรและขอ้มูลต่างๆ อีกดว้ย นอกจากเหตุผลดงักล่าวแลว้ 
การท่ีผูท้  าการตดัสินใจเลือกท่ีจะท าการตดัสินใจตามกลุ่มทฤษฎีเพราะความไม่แน่นอนของผลท่ีจะเกิดข้ึน 
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จากแนวทางใหม่แตกต่างไปจากเดิมเท่านั้น ดงัเช่นท่ี Simon (อา้งถึงใน นยัวฒัน์, 2533) กล่าวไวใ้นเร่ือง
การตดัสินใจวา่ คนเรานั้นในการจะเลือกทางเลือก เม่ือเขาพบทางเลือกซ่ึงเป็นท่ีพอใจจนเห็นวา่ใชก้ารได้
แลว้ ซ่ึงนัน่ก็เป็นทางเลือกซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัของเดิม เวน้เสียแต่วา่ทางเลือกเหล่านั้นจะไม่เป็นท่ี
พอใจ จึงจะหนัไปพิจารณาทางเลือกท่ีแตกต่างไปจากเดิมอยา่งมาก 
 

1.3 กลุ่มทฤษฎีแบบผสม เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีพยายามน าเอาส่วนดีของทั้งสองกลุ่มมาผสมผสาน
กนัโดยเสนอว่า ให้ผูท้  าการตดัสินใจท าการพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างคร่าวๆโดยทัว่ไป และเม่ือให้
ความสนใจทางเลือกใดเป็นพิเศษ ก็ให้น าทางเลือกนั้นมาพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงวิธีน้ียงัเป็นท่ี
ถกเถียงในวงวชิาการอยูว่า่มีความเป็นไปไดห้รือไม่เพียงใด 
 

2. ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) 
  

ทฤษฎีน้ี มุ่งอธิบายกระบวนการตดัสินใจของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในมนุษยท์ัว่ไป ซ่ึงท าการ
ตดัสินใจ โดยใช้ความรู้สึกนึกคิด โดยมีความเป็นรูปแบบและความถูกตอ้งแน่นอนน้อยกว่าแบบแรก 
ส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นค่อนข้างท่ีจะเป็นไปตามแนวทางของทฤษฎีพรรณนามากกว่า 
เน่ืองจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นยอ่มข้ึนกบัปัจจยัหลายประการทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัส่วนบุคคลและ
เก่ียวกบัสถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ 

 
แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประกนัชีวติ 

 
 ความส าคญัและประโยชน์ของการท าประกนัชีวิต (บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั, 2536: 10) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการท าประกนัชีวิตวา่การประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงให้กบัผูเ้อา
ประกนั หากประชาชนคนไทยทุกคนมีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเป็นหลกัประกนัรายไดใ้นการด ารงชีวิต 
สังคมไทยคงจะเป็นสังคมท่ีน่าอยู่ปัญหาต่างๆ ทางสังคมคงจะมีน้อยลง เพราะการประกนัชีวิตให้
ประโยชน์ต่อบุคคล  
  
 ชูเกียรติ ประมูลผล (2544: 37) กล่าวว่า การประกนัชีวิตเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัคุณค่าทาง
เศรษฐกิจของชีวิตมนุษย ์ ชีวิตคนเราจะมีค่านั้นอยูท่ี่ความสามารถในการเล้ียงชีพ และความเป็นท่ีพึ่งของ
คนอ่ืนๆ เช่น เป็นท่ีพึ่งของครอบครัวและทางธุรกิจ ประโยชน์ของการประกนัชีวติมี 3 ทางคือ 
 



10 

1. ประโยชน์ต่อครอบครัว (Family Purposes) 
  

1.1 ให้ความคุม้ครองต่อครอบครัว ทุกวนัน้ีมนุษยอ์ยูเ่ป็นครอบครัว ซ่ึงครอบครัวเป็นหน่วยเล็ก
ท่ีสุดท่ีประกอบเป็นสังคมหรือชุมชน ดงันั้นมนุษยจึ์งมีความเก่ียวขอ้งและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 

1.2 ใหป้ระโยชน์ในการออมทรัพย ์จ านวนเบ้ียประกนัท่ีผูเ้อาประกนั ไดช้ าระแก่บริษทัทุกงวด
นั้น ส่วนหน่ึงจะถูกจดัสรรเป็นค่าคุม้ครองหรือส่วนเฉล่ียในการชดใชก้ารตายประจ าปี ส่วนท่ีเหลือจะเป็น
เงินออมกรมธรรม ์ซ่ึงการประกนัชีวติเป็นการเก็บออมท่ีมีเป้าหมายแน่นอน เงินท่ีออมไวน้ี้น าไปใชไ้ดย้าก
มาก ยกเวน้ในกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ ดงันั้นกล่าวไดว้า่ การประกนัชีวิตคือวิธีเก็บออม กองทุนยามฉุกเฉิน ท่ีดี
ท่ีสุด 
 

1.3 ให้ประโยชน์ดา้นการลงทุน คือ มีการไดรั้บก าไรหรือไดด้อกผลเช่นเดียวกบัการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ เช่นกนั การลงทุนในธุรกิจใดๆ ของบุคคลใด ถา้ไดล้งทุนซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไวด้ว้ย
แลว้ ถือวา่เป็นการกระท าท่ีสุขุมรอบคอบ เพราะถา้เกิดธุรกิจประสบความลม้เหลว ก็จะมีหลกัประกนัใน
กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 

1.4 ท าใหมี้รายไดใ้นยามเจบ็ป่วย ทุพพลภาพและชราภาพ 
 

1.5 ก่อให้เกิดอุปนิสัยประหยดั คือ การท าประกนัชีวิตช่วยปลูกฝังให้รู้จกัประหยดัในหมู่
ประชาชนทัว่ไป รวมถึงสามารถใชเ้งินไปในทางท่ีเป็นประโยชน์อีกดว้ย 
 

1.6 ช่วยปลูกฝังใหเ้กิดความรักและความรู้สึกรับผดิชอบต่อครอบครัว 
 

2. ประโยชน์ทางดา้นธุรกิจ (Business Purposes) 
  

ให้ความคุม้ครองต่อธุรกิจ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ เศรษฐกิจของประเทศจะมีความมัน่คง
นั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัความมัน่คงของธุรกิจต่างๆ ท่ีเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ความ
เจริญรุ่งเรืองหรือความเส่ือมสลายขององคก์ารธุรกิจหน่ึงๆ นั้นมกัข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีเป็นหวัใจส าคญัของ
ธุรกิจนั้น เช่น ประธานบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ เป็นตน้ เม่ือมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเกิดข้ึน อาจท าให้
ธุรกิจชะงกัหรือตอ้งหยดุกิจการ ดว้ยเหตุน้ี ถา้มีการป้องกนัไวก่้อน ก็ควรตอ้งมีการประกนัชีวิตบุคคลท่ีเป็น
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กลไกส าคญัของงานไว  ้ เพื่อให้ผูสื้บทอดธุรกิจหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในธุรกิจสามารถมีทุนในการด าเนิน
กิจการต่อไป เป็นการรักษาไม่ให้บริษทัลม้ละลายและเป็นการรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกดว้ย การประกนัในลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่การประกนัธุรกิจ 
 

3. ประโยชน์ต่อสังคมทัว่ไป (Social Purposes) 
 

3.1 ช่วยในการสะสมทุนเพื่อพฒันาประเทศ ประเทศไทยซ่ึงอยู่ในระหว่างการเร่งรัดพฒันา
ปัจจยัท่ีขาดไม่ไดก้็คือ เงินกองทุนหรือเงินกอ้นใหญ่ส าหรับพฒันาประเทศ ธุรกิจประกนัชีวิตเป็นรูปแบบ
ของการระดมทุนภายในประเทศชนิดหน่ึง กล่าวคือ เงินเบ้ียประกนัท่ีผูเ้อาประกนัช าระให้แก่บริษทั
ประกนั เม่ือน ามารวมกนัแลว้ก็จะเป็นเงินกอ้นใหญ่สามารถให้รัฐบาลหรือเอกชนกูย้ืมไปประกอบกิจการ
ต่างๆ ได ้นอกจากนั้นเงินเบ้ียประกนัท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นเงินท่ีฝากในระยะยาวเหมาะท่ี
จะใหกู้ย้มืไปลงทุนได ้

 
3.2 ส่งเสริมให้เกิดสันติสุขและความมัน่คงปลอดภยัในสังคม ซ่ึงความปรารถนาสูงสุดของ

มนุษยน์ั้น คือ ตอ้งการมีชีวิตอยูอ่ยา่งผาสุกและมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต นัน่คือ ไม่มีความวติกกงัวล
ในอนาคตขา้งหนา้ ปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีมีอยูจ่ะตอ้งมีอยูต่่อไปเร่ือยๆ โดยไม่มีการสะดุดหยุดลง การ
ประกนัชีวติเป็นการชดใชก้ารสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการสูญเสียชีวิต ทุพพลภาพ ความชราภาพ เป็น
การประกนัความคงอยูข่องปัจจยัในการด ารงชีพ นัน่คือ เป็นการประกนัความสุขและความมัน่คงปลอดภยั
ของมนุษยน์ัน่เอง 
 
ลกัษณะของการประกนัชีวติ 
 
 ชูศรี พนัธ์ุทอง (2534: 5– 6) กล่าววา่ การประกนัภยัท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  
 1. ภยัท่ีจะเอาประกนัไดจ้ะตอ้งเป็นภยัอยา่งแทจ้ริง (Pure Risks) ผูเ้อาประกนัจะตอ้งไดรั้บความ
เสียหายอยา่งแทจ้ริงหรือจะตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารคุกคามของภยัท่ีอาจจะท าลายชีวิต หรือทรัพยสิ์น หรือ
สิทธิตามกฎหมาย เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีภยัจะเกิดข้ึนและท าความเสียหาย และภยัเหล่าน้ีเป็นภยัท่ีผู ้
เอาประกนัไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนแต่ไม่ใช่เป็นการต่อรองหรือท านายล่วงหนา้วา่ภยัจะเกิดข้ึนหรือไม่ หรือผู ้
เอาประกนัตอ้งการให้เกิดข้ึนเองเพื่อท่ีจะไดรั้บชดใชค้่าเสียหายโดยมีเจตนาทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ 
หรือก าไรจากการเอาประกนั 
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 2. ภยัตอ้งมีความส าคญัมากพอ คือ เป็นภยัท่ีอาจเกิดข้ึนท าความเสียหายได้จริงๆ เช่น ไฟไหม ้
อุบติัเหตุ โรคภยัไขเ้จบ็ ต่างๆ รถชน เสียชีวิต น ้ าท่วม เป็นตน้ แต่ถา้เกิดความเสียหายเพียงเล็กนอ้ย ผูเ้อาประกนั
อาจจะตอ้งรับผิดชอบดว้ยตวัเอง เพราะถา้ให้บริษทัรับชดใช้ค่าเสียหายในกรณีเล็กๆ น้อยๆ เช่นน้ี ผูป้ระกนั
จะตอ้งจ่ายเงินเบ้ียประกนัเพิ่มข้ึน เพราะบริษทัจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากกวา่เบ้ียประกนัท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นจึงเป็น
การเพิ่มค่าใชจ่้ายท่ีมากเกินกวา่ความจ าเป็นของผูเ้อาประกนั และไดผ้ลไม่คุม้ค่าเงินท่ีจ่ายไปดว้ย 
 
 3. ตน้ทุนของการประกนัภยัตอ้งไม่สูงเกินไปหรือต ่าเกินไป กล่าวคือ การคิดเบ้ียประกนัตอ้ง
เป็นไปตามหลกัประหยดัและยุติธรรม เพื่อท่ีการประกนัภยัจะไดใ้ห้ประโยชน์ต่อผูเ้อาประกนัอยา่งเต็มท่ี 
คือ เบ้ียประกนัจะตอ้งต ่าจนถึงขนาดท่ีวา่ไม่ท าใหบ้ริษทัขาดทุน และบุคคลส่วนใหญ่ 
สามารถท าการประกนัภยัได ้
 

4. ภยัประเภทเดียวกนัตอ้งมีจ านวนมากพอ เพื่อท่ีจะได้หาจ านวนถวัเฉล่ียของโอกาสท่ีภยัจะ
เกิดข้ึน และขนาดของความเสียหายทั้งน้ีเพราะว่า บริษทัจะตอ้งเก็บเบ้ียประกนัจากผูเ้อาประกนัให้ได้
เพียงพอกบัจ านวนความรับผดิชอบ ท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนั ท่ีไดรั้บความเสียหาย นอกจากน้ี
ยงัมีประโยชน์ในการช่วยกระจายภยั ท าใหค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีขนาดไม่มากเกินไป 
 

ส าหรับคู่มือวิชาการประกนัภยั (2549: 47-53) กล่าววา่ หลกัส าคญัพื้นฐานของสัญญาประกนัภยัมี
อยู ่6 ประการ คือ 
 

1. หลกัส่วนไดเ้สียในเหตุประกนัภยั (Principle of Insurable Interest) 
  

หมายถึง ส่วนไดเ้สียท่ีอาจเอาประกนัภยัได ้กล่าวคือ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมีกรรมสิทธ์ิ สิทธิ
ประโยชน์หรือความรับผดิตามกฎหมายในวตัถุท่ีเอาประกนัภยัในขณะท่ีท าสัญญาประกนัภยั หลกัส่วนได้
เสียในเหตุประกนัภยัเป็นหลกัส าคญัพื้นฐานของการประกนัภยั หลกัขอ้น้ีไม่เพียงแต่เป็นแนวความคิดทาง
กฎหมายเท่านั้น แต่ยงัเป็นแนวความคิดทางศีลธรรมดว้ยอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 2 ประการ คือ 

 
1.1 ช่วยมิให้การประกนัภยัเป็นการพนนั เพราะการท่ีบุคคลใดเอาประกนัภยัในส่ิงท่ีเขาไม่มี

ความเก่ียวขอ้ง เขายอ่มไม่ไดรั้บความเสียหายเม่ือส่ิงนั้นถูกท าลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การท่ีเขาไดรั้บค่า
สินไหมทดแทน เม่ือเกิดความเสียหายนั้นยอ่มเป็นการไม่ถูกตอ้ง เพราะเท่ากบัอนุญาตให้มีการพนนัในรูป
ของสัญญาประกนัภยั 
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1.2 เพื่อเป็นการป้องกันวตัถุท่ีเอาประกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายโดยจงใจ ถ้าผูเ้อา
ประกนัภยัไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือประโยชน์อนัใดในทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัแล้ว เขาจะไม่ไดรั้บความ
เสียหายหากเกิดวนิาศภยักบัทรัพยสิ์นนั้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เขามีสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเอา
ประกนัภยัแลว้ เขาจะหวงแหนและเสียดายไม่ยนิยอมใหเ้กิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์นนั้น 
  

2. หลกัสุจริตอยา่งยิง่ (Principle of Utmost Good Faith) 
  

เน่ืองจากสัญญาประกนัภยัตอ้งอาศยัเหตุการณ์ในอนาคต อนัไม่แน่นอนมาเป็นปัจจยัในการ
ก าหนดการช าระค่าสินไหมทดแทนของผูรั้บประกนัภยั โดยผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งอาศยัขอ้มูลต่างๆ ของผู ้
เอาประกนัภยัเพื่อประกอบการตดัสินใจวา่จะเขา้รับเส่ียงภยัหรือไม่ ดงันั้น ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้ความจริงเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมของการเส่ียงภยันั้นของผูเ้อาประกนัภยัให้ผูรั้บประกนัภยั
ทราบโดยละเอียด หนา้ท่ีการเปิดเผยขอ้ความจริงตามหลกัสุจริตอยา่งยิ่งน้ี ปัจจุบนัใชเ้ป็นหลกัของสัญญา
ประกนัภยัในทุกประเทศท่ีมีกิจการประกนัภยัและมีกฎหมายประกนัภยั 
 

3. หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity) 
 
 เป็นขอ้ก าหนดมิให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ไดรั้บก าไรจากการเกิดภยัตามสัญญา 
อนัจะเป็นเหตุชกัจูงให้มีการเกิดวินาศภยัโดยเจตนา เพื่อหวงัจะไดรั้บผลประโยชน์จากสัญญาประกนัภยั 
หลกัขอ้น้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและแตกต่างกบัการพนนั ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 การพนนัจะจ่ายเงินเป็นก าไรให้แก่ผูพ้นนั เม่ือไดช้นะพนนัตามจ านวนท่ีไดต้กลงกนัไว ้แต่
การประกนัภยัเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่มีส่วนท่ีเป็นก าไรแต่อยา่งใด 
 

3.2 การพนนัจะจ่ายเงินให้กบัผูใ้ดก็ไดท่ี้เขา้เล่นการพนนันั้น แต่การประกนัภยัเป็นการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียในขณะเกิดภยัเท่านั้น ถา้ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัไม่มีส่วนไดเ้สียใน
ภยัท่ีเกิด แมจ้ะเป็นคู่สัญญาประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั เพราะเขาไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น 
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3.3 การพนนัไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ ้ แต่การ
ประกนัภยัเม่ือผูเ้อาประกนัภยัไดช้ าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัแลว้ ยอ่มเป็นท่ีทราบแน่ชดัวา่เม่ือเกิดวินาศภยั
แลว้ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายจากผูรั้บประกนัภยั 

 
4. หลกัการรับช่วงสิทธ์ิ (Principle of Subrogation) 

 
หลกัการรับช่วงสิทธ์ิได้ถูกบญัญติัข้ึน เพื่อให้มีความสัมพนัธ์กบัหลกัการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนตามความเป็นจริง เพื่อใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็นผูก่้อใหเ้กิดภยันั้นตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายท่ี
ตนไดก้ระท าข้ึนตามกฎหมาย และเพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีไดรั้บค่าสินไหมทดแทนไป
ตามค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงแลว้ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนนั้นจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นผูก่้อความ
เสียหายไดอี้กเพราะสิทธิดงักล่าวผูรั้บประกนัภยัไดรั้บช่วงไปแลว้ตามกฎหมาย ผูเ้อาประกนัภยัจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจ านวนเดียวกนัทั้งจากผูก่้อภยัและผูรั้บประกนัภยัไม่ได ้และไม่วา่กรณีใดผูรั้บประกนัภยัจะรับ
ช่วงสิทธ์ิเกินกวา่จ านวนท่ีตนจ่ายค่าสินไหม 
ทดแทนไปไม่ได ้
 

5. หลกัการเฉล่ีย (Principle of Contribution) 
  

หลกัเกณฑ์น้ีเป็นส่ิงสนบัสนุนหลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง มีความมุ่ง
หมายให้ผูรั้บประกนัในวตัถุท่ีเอาประกนัภยัอนัเดียวกนั ความเส่ียงภยัอนัเดียวกนัและส่วนไดส่้วนเสียอนั
เดียวกนั ตอ้งรับผิดในส่วนของความเสียหายท่ีผูรั้บประกนัภยัแต่ละคนมีอยู่ตามสัญญาประกนัภยัแต่ละ
ฉบบัเป็นอตัราส่วนกบัจ านวนเงินท่ีตนไดรั้บประกนัภยัไว ้ฉะนั้น แมผู้เ้อาประกนัภยัจะมีกรมธรรมห์ลาย
ฉบบั เม่ือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผูเ้อาประกนัภยัก็ยงัคงไดรั้บค่าสินไหมทดแทนรวมกนัแลว้ท่ากบั
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น 
 

6. หลกัสาเหตุใกลชิ้ด (Principle of Proximate Cause) 
 

เป็นหลกัซ่ึงก าหนดให้ผูรั้บประกนัภยัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองจากความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสาเหตุใกลชิ้ดกบัภยัท่ีท าประกนัภยัไว ้สาเหตุใกลชิ้ด คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นต่อเน่ืองโดยไม่
ขาดตอน (Unbroken chain of events) และเป็นผลโดยตรงจากภยัท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาประกนัภยั 
สาระส าคญัของหลกัสาเหตุใกลชิ้ด ซ่ึงผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน มีดงัน้ี 
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6.1 ตอ้งมีภยัท่ีรับประกนัภยัไวเ้กิดข้ึนจริง 
 

6.2 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน กบัวตัถุท่ีเอาประกนัภยั เป็นผลโดยตรงจากภยัท่ีระบุไวใ้นสัญญา
ประกนัภยั 

 
6.3 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นต่อเน่ืองกนัโดยไม่ขาดตอน 
 
6.4 ในกรณีท่ีมีภยัหลายชนิดเกิดข้ึนไม่พร้อมกนั ภยัชนิดแรก ไม่วา่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

มากหรือน้อยจะตอ้งเป็นสาเหตุใกลชิ้ด แมว้า่ภยัท่ีมาทีหลงัจะท าให้เกิดความเสียหายกบัผูเ้อาประกนัภยั
มากกวา่ก็ตาม 
 
ประเภทของการประกนัชีวติ 
 

1. การประกนัชีวติประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) 
 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองการเสียรายไดท่ี้เกิดจากท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิตไป หรือเป็นการออม
ทรัพยส์ าหรับผูเ้อาประกนัตามระยะเวลาท่ีตอ้งการ มีลกัษณะเป็นการประกนัชีวิตรายบุคคลโดยท่ีแต่ละ
กรมธรรมมี์จ านวนเงินเอาประกนัชีวิตสูงพอสมควร และมีการจ่ายเบ้ียประกนัเป็นรายปีรายคร่ึงปี รายสาม
เดือน หรือรายเดือน ข้ึนอยูก่บัผูเ้อาประกนั 
 

2. การประกนัชีวิตแบบอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) 
 

เป็นการประกนัชีวิตเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
ครอบครัวชนชั้นกรรมกรซ่ึงมีรายไดต้  ่า ไม่สามารถจ่ายเบ้ียประกนัแบบสามญัได ้จ านวนเงินเอาประกนัแต่
ละรายมีจ านวนไม่สูงมากนกั แต่ลกัษณะของความคุม้ครองเป็นเช่นเดียวกบัการประกนัแบบสามญั ในการ
จ่ายเบ้ียประกนัผูเ้อาประกนัสามารถเลือกจ่ายเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได ้ การประกนัชีวิตแบบน้ี
มกัจะไม่มีการตรวจสุขภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราค่าเบ้ียประกนัค่อนขา้งต ่า อาจท าให้บริษทัผูรั้บประกนัไม่
คุม้กบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปเพื่อการน้ี 
 
  



16 

3. การประกนัชีวิตกลุ่มหรือการประกนัชีวติหมู่ (Group Life Insurance) 
  

เป็นการประกนัชีวิตของบุคคลหลายๆ บุคคลภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตฉบบัเดียวส่วนมาก
จะเป็นพนกังานของบริษทั หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยมีเง่ือนไขท่ีจะจ่ายให้ กบัผูรั้บประโยชน์
ตามจ านวนเงินเอาประกนัท่ีไดร้ะบุไว ้ โดยนายจา้งเป็นผูจ่้ายเบ้ียประกนัชีวิต หรือนายจา้งและลูกจา้ง
ร่วมกนัจ่ายเบ้ียประกนัชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งเป็นคนท่ีผูเ้อาประกนัระบุไวใ้นกรมธรรม ์ แต่จะตอ้ง
ไม่ใช่นายจา้ง จุดมุ่งหมายของการท าประกนัชีวิตแบบน้ีก็เพื่อคุม้ครองลูกจา้งในองคก์รท่ีไดรั้บบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพหรือสูญเสียชีวิตลง ไม่วา่จะเน่ืองจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือไม่ก็ตาม การประกนัแบบน้ี
โดยทัว่ไปไม่มีการตรวจสุขภาพ 
 
ชนิดของกรมธรรม์ประกนัชีวติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
  

1. ชนิดมีเงินปันผล (Participating Policy) เป็นการเอาประกนัชีวิตท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัการถือ
หุ้นของบริษทัประกนัชีวิต อตัราเบ้ียประกนัสูงกวา่แบบไม่มีเงินปันผล เพราะมีการบวกค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานและก าไรของบริษทัหรือส่วนบวกเพิ่ม (Loading) ในเบ้ียประกนัภยัสุทธิ (Net Premium) แต่การ
ประกนัชีวิตแบบน้ีผูเ้อาประกนัจะมีส่วนร่วมในการลงทุนดา้นค่าใชจ่้าย เม่ือบริษทับริหารงานมีก าไรจะ
ไดรั้บเงินปันผลซ่ึงเกิดจากผลก าไรของบริษทั ซ่ึงมีเง่ือนไขวา่จะไดรั้บเม่ือท าประกนัชีวิตถึงส้ินปีท่ี 2 หรือ 
ส้ินปีท่ี 3 แลว้แต่รูปแบบของกรมธรรม ์โดยผูเ้อาประกนัชีวิตจะขอรับได ้3 วิธี คือ ขอรับเป็นเงินสด ใชล้ด
เบ้ียประกนัชีวติ หรือฝากสะสมไวก้บับริษทัโดยไดรั้บดอกเบ้ีย ก็ได ้
 

2. ชนิดไม่มีเงินปันผล (Non Participating Policy) เป็นการเอาประกนัชีวิตทัว่ๆ ไป อตัราเบ้ีย
ประกนัต ่ากวา่แบบมีเงินปันผล เพราะผูเ้อาประกนัไม่ไดรั้บส่วนแบ่งจากผลก าไรของบริษทั 
 
ทฤษฎีและหลกัพืน้ฐานทางสถิติทีใ่ช้ส าหรับการประกนัชีวิต 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัชีวิตอาศยัหลกัพื้นฐานทางสถิติท่ีจ  าเป็น เพื่อน ามาใช้ค  านวณ
ความเส่ียงภยัและ ใชก้ าหนดอตัราเบ้ียประกนัของผูเ้อาประกนัภยั ทฤษฎีต่างๆ มีดงัน้ี 
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1. ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of Probability) 
  

ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง (2545: 18) กล่าวถึงทฤษฎีความน่าจะเป็นน้ีวา่ ในการประกนัภยั บริษทั
ประกนัภยั จะอาศยัหลกัของทฤษฎีน้ีกบัสถิติการสูญเสียในอดีต เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการคาดคะเนใน
อนาคตว่าจะเกิดการสูญเสียเท่าใด ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสามารถค านวณเบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งเรียกเก็บจากผูเ้อา
ประกนัภยัใหเ้พียงพอท่ีจะน าไปชดใชค้่าสินไหมทดแทน เม่ือมีภยัเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดรั้บประกนัภยั
ไว ้การน าทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใชใ้นทางการประกนัชีวิตมีวตัถุประสงค ์ เพื่อก าหนดอตัราเบ้ียประกนั
ให้เหมาะสมกบัการประกนัชีวิตแต่ละประเภท เพราะลกัษณะและจ านวนความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ีจึงตอ้งคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยน าทฤษฎีความ
น่าจะเป็นน้ีมาประมาณค่าความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 

2. กฎแห่งจ านวนมาก (Law of large number) 
 
 ชูศรี พนัธ์ุทอง (2534: 30) กล่าวถึงกฎแห่งจ านวนมากไวว้า่ การเส่ียงภยัของผูรั้บประกนัท่ีส าคญั
อนัหน่ึง คือ เขาไม่สามารถทราบไดว้า่ความน่าจะเป็นของการเกิดความเสียหายท่ีแทจ้ริงมีค่าเท่าใดแน่ เขา
ตอ้งประมาณความน่าจะเป็นท่ีแทจ้ริงน้ีโดยการท าการทดลอง ซ่ึงผลท่ีไดอ้อกมามกัจะมีค่าไม่ถูกตอ้งนกั 
และข้ึนอยู่กับขนาดความไม่แน่นอน กฎแห่งจ านวนมากจะช่วยแก้ปัญหาน้ีได้ เพราะกฎน้ีจะบอกผู ้
รับประกนัไดว้า่ เขาสามารถจะไดค้่าตอบแทนท่ีเขาตอ้งการอย่างถูกตอ้ง โดยการเพิ่มจ านวนค่าสังเกตให้
มากข้ึนโดยไม่จ  ากดัจ านวน (Infinity) ดงันั้น ถา้เราไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดของเหตุการณ์ท่ี
แน่นอนแล้ว เราสามารถท่ีจะประมาณค่าให้ถูกตอ้งไดม้ากข้ึนโดยการเพิ่มจ านวนการสังเกตของเราใน
วิธีการสุ่มตวัอยา่งได ้ ค่าเฉล่ียของจ านวนท่ีมากของค่าสังเกตทั้งหมดจะประมาณไดใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียท่ี
แทจ้ริงของประชากร 
 
 ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง (2545: 19) กล่าววา่ กฏแห่งจ านวนมาก หมายถึง การคาดคะเนหรือ
ค านวณหาโอกาสของความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ หรือจะมีความเป็นจริงมากข้ึน หากจ านวนตวัอยา่ง 
หรือขอ้มูลท่ีใช้ในการพยากรณ์นั้นมีมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัแต่ละ
ประเภทของบริษทัประกนัภยั  
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 บริษทัประกนัชีวิตไดอ้าศยัคุณประโยชน์ของกฎน้ี ท าการพิจารณารับความเส่ียงภยัโดยให้มี
จ  านวนรายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และค านวณอตัราเบ้ียประกนั ให้เพียงพอส าหรับการสูญเสียท่ีคาด
ไวใ้นอนาคต 
 

3. กฎของการเฉล่ีย (Law of Average) 
 

ณิชากมล ตนัติวณิชชานนท์ (2548: 39) กล่าววา่ กฎของการเฉล่ียเป็นหลกัส าคญัในการ
ประกนัภยั เน่ืองจากการประกนัภยัเป็นแผนเฉล่ียความเส่ียงภยั ท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมเส่ียงภยัหรือผูเ้อา
ประกนัภยัดว้ยกนัในรูปของเบ้ียประกนัภยั กรณีกลุ่มของผูเ้อาประกนัภยัมีมาก ความเส่ียงภยัจะถูกเฉล่ียให้
นอ้ยลง ท าให้ค่าเบ้ียประกนัภยัมีอตัราต ่าลง ในทางตรงกนัขา้ม กรณีกลุ่มของผูเ้อาประกนัภยัมีนอ้ย ความ
เส่ียงภยัจะถูกเฉล่ียใหน้อ้ยลง ท าใหค้่าเบ้ียประกนัภยัมีอตัราสูงข้ึน 
 

4. อตัรามรณะ (Rate of Mortality) 
 

เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในการค านวณเบ้ียประกนัชีวิต หมายถึง อตัราการตายของ
ผูท้  าประกนัชีวติท่ีประมาณได ้ซ่ึงการคาดการณ์อตัรามรณะจะศึกษาจากอตัราการตายของกลุ่มผูท้  าประกนั
ชีวิต มิใช่ผูท้  าประกนัชีวิตคนใดคนหน่ึง อตัรามรณะท่ีอายุใดอายุหน่ึงจึงใช้แทนอตัราการตายเฉล่ียของ
กลุ่มคนท่ีมีอายนุั้นๆ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการประกันชีวติ 
 
 สุดใจ เดชธนมงคลชยั (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจประกนัชีวิตโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจประกนัชีวิตในเขตกรุงเพทมหานครและในเขตปริมณฑล ใชข้อ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยท าการสุ่มตวัอย่างจ านวน
ทั้งหมด 286 ตวัอยา่ง และใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ
ของธุรกิจประกนัชีวติ สภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต โดยเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจากสมาคมประกนัชีวติไทย กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน
วารสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจประกนัชีวิต
ผลการศึกษา พบวา่ค่าเบ้ียประกนัภยัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวิตในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 90 เปอร์เซ็นต ์ ระดบัรายไดข้องผูเ้อาประกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวิตใน
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ทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชยมี์
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวติ ในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์ระดบั
การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวิตในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 90 
เปอร์เซ็นต์ อายุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจประกนัชีวิตในทิศทางตรงกนัขา้มแต่ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติจากงานวิจยัน้ีสรุปว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อการท าประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัข้ึนอยู่กบั
รายไดข้องผูเ้อาประกนั ค่าเบ้ียประกนัชีวติ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชยไ์ทย อตัรา
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวิต ส่วนอายุไม่มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
ชีวติ  
 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมิตตา เวียงสงค์ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัชีวิตของลูกคา้บริษทั กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั ในเขตจงัหวดันนทบุรี ผลการ ศึกษาพบวา่ 
เหตุผลท่ีประชาชนตดัสินใจท าประกนัชีวิตกบับริษทัแอกซ่าข้ึนอยูก่บั เบ้ียประกนั การจ่ายสินไหมทดแทน 
โดยท่ีเพศและอายขุองผูเ้อาประกนัชีวติไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจท าประกนัชีวิต ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของบริษทั การบริการลูกคา้มีส่วนในการตดัสินใจท าประกนัชีวิตกบัทางบริษทั จาก
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบกนัและกนัระหวา่งลูกคา้และบริษทัประกนัชีวิต
บริษทัน่าจะมีการศึกษารูปแบบของการประกนัชีวิตใหม่ๆ ท่ีสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้คนไทยใน
ยุคโลกาภิวฒัน์และบริษทัควรฝึกอบรมตวัแทนในเร่ืองคุณสมบติัตวัแทนประกนัชีวิต รวมถึงเร่ืองเทคนิค
การจูงใจการใหบ้ริการเพื่อชกัจูงให้ผูท่ี้สนใจเห็นความจ าเป็นในการท าประกนัชีวิตมากข้ึน 
 
 มาลินี เชษฐ์โชติศกัด์ิ (2534: 121-125) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตใน
ประเทศไทย เพื่อจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตในประเทศไทย ทั้งทางด้านจ านวน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และมูลค่าเบ้ียประกนัชีวิตรับสุทธิของประเทศไทยโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายปีมา
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ โดยใชแ้บบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท า
ประกนัชีวิตในกรณีจ านวนกรมธรรมแ์ละมูลค่าเบ้ียประกนัชีวิต พบว่าจ านวนประชากร อตัราการตาย 
จ านวนตวัแทนประกนัชีวติและจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตเม่ือปีก่อน หรือจ านวนมูลค่าเบ้ียประกนัชีวิต
เม่ือปีก่อน มีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 เปอร์เซ็นต์ และค่า Coefficient of 
Determination (R-Square) 99.59 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนกรมธรรมม์ากท่ีสุดคือ จ านวน
ประชากร รองลงมาคือ อตัราการตาย จ านวนตวัแทนประกนัชีวิต และจ านวนกรมธรรมปี์ก่อน ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าเบ้ียประกนัชีวิตมากท่ีสุดคือ จ านวนประชากร อตัราการตาย มูลค่าเบ้ียประกนั
ชีวติ และจ านวนตวัแทนประกนัชีวิต ตามล าดบั ส่วนผลการศึกษาสัดส่วนเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัต่างๆ 
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โดยจ าแนกตามรายภาค  พบว่า สัดส่วนของจ านวนประชากรต่อจ านวนกรมธรรม์ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนมากท่ีสุด และกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนต ่าท่ีสุด สัดส่วนของจ านวน
กรมธรรม์ต่อจ านวนตวัแทนประกนัชีวิตของภาคกลางมีสัดส่วนมากท่ีสุด ส าหรับสัดส่วนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนต ่าท่ีสุด สัดส่วนของมูลค่าเบ้ียประกันชีวิตต่อจ านวนประชากรของ
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนมากท่ีสุด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนต ่าท่ีสุด และสัดส่วนของมูลค่าเบ้ีย
ประกนัชีวติต่อตวัแทนประกนัชีวิตของกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนมากท่ีสุด ส่วนภาคใตมี้สัดส่วนต ่าท่ีสุด 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการประกนัชีวิตโดยมีการประชา สัมพนัธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป รวมทั้งบรรจุเป็นหลกัสูตรของการศึกษาเน่ืองจากตวัแทนประกนัชีวิต มี
บทบาทท่ีส าคัญ ดังนั้ นบริษัทประกันชีวิตควรมีการอบรมตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพ
จรรยาบรรณ  และ ความซ่ือสัตยต่์ออาชีพใหม้ากข้ึน  
 
 ส าหรับงานวจิยัของอ าพนัธ์ เอมอ่ิม (2538: 57-59) ไดท้  าการศึกษาปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการ
ท าประกนัชีวิตของประชาชนในเขตกรุบงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ สอบถามเพื่อ
ศึกษาหาความสัมพนัธ์ และน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
ชีวติ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยับางประการซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศึกษาอาชีพ รายได ้
บทบาทของตวัแทนประกันชีวิต ความรู้ด้านการประกันชีวิต เจตคติท่ีมีต่อการท าประกันชีวิตมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท าประกนัชีวิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนน ้ าหนกัของความส าคญัของ
ปัจจยับางประการส่งผลต่อการท าประกนัชีวิตของประชาชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ บทบาทของ
ตวัแทนประกนัชีวิต ความรู้ดา้นการประกนัชีวิต และรายได ้ ส่วนเจตคติท่ีมีต่อการท าประกนัชีวิต และ
สถานภาพสมรสส่งผลต่อการท าประกนัชีวิตอย่างมีนัย ส าคญัทางสถิติส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท า
ประกนัชีวิตของประชาชนโดยตรงไดแ้ก่บทบาทของตวัแทนประกนัชีวิต ความรู้ดา้นการท าประกนัชีวิต 
รายได ้ เจตคติท่ีมีต่อการประกนัชีวิต และสถานภาพสมรสปัจจยัท่ีมีผลทางออ้มต่อการท าประกนัชีวิต 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และอาย ุส่วนปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของประชาชน คือ 
เพศ และอาชีพ จะเห็นวา่ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุดใจ เดชธนมงคลชยั ท่ีพบวา่เพศไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของประชาชน  
 
 วรภร สุทธิเวชชะกร (2547) ไดศึ้กษาการตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม มีวตัถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดการตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภทกลุ่มโดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้
จากการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนายจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจ านวนทั้งหมด 
250 ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ 
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นอกจากน้ียงัท าการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของหน่วยงานท่ีท าและไม่ท าประกนัชีวิตประเภทกลุ่ม และ
ลกัษณะทัว่ไปของการประกนัชีวิตประเภทกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้่าทางสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ผล
การศึกษาพบวา่ โอกาสท่ีหน่วยงานจะตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภทกลุ่มมีมากข้ึน ในกรณีท่ีมีลูกจา้ง
จ านวนมาก และมีลูกจา้งส่วนใหญ่ท างานในโรงงาน แต่จะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภท
กลุ่มนอ้ยลง ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็นคนต่าง ประเทศ หน่วยงานมีผลก าไรจากการด าเนินงานมาก 
และหน่วยงานท่ีเปิดด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งอตัราค่าเบ้ียประกนัชีวิตประเภทกลุ่มท่ีต ่าไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภทกลุ่มของหน่วยงานท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ บริษทัท่ีมี
สาขาจ านวนมาก สะดวกในการติดต่อใชบ้ริการไดง่้าย ส่วนลกัษณะการตดัสินใจในดา้นสิทธิประโยชน์
และเบ้ียประกนัท่ีท าให้ตดัสินใจท าประกนัชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท าประกนัเพราะตอ้งการน าทุน
ประกนัท่ีไดรั้บเป็นทุนเพื่อไวใ้ชด้ ารงชีวิตเม่ือยามเกษียณอายุ ไม่ตอ้งจ่ายเงินส ารองไปก่อนเม่ือเขา้รับการ
รักษาพยาบาล และเป็นเงินช่วยเหลือยามเจบ็ป่วยนอกเหนือจากท่ีไดรั้บจากตน้สังกดั  
  
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะว่า บริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกนัชีวิตควรจะมีการ
พฒันา และปรับปรุงโดยการประชา สัมพนัธ์ให้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการประกนัชีวิตให้ประชาชน
เขา้ใจถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ มีแบบประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมสามารถตอบสนองความตอ้งการอย่าง
แทจ้ริงอนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อประชาชนและต่อบริษทั และบริษทัตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงระบบ
การจ่ายการสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรม พฒันารูปแบบของการประกนัชีวิตให้เหมาะสมกบั
ศกัยภาพและความตอ้งการของกลุ่มขา้ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมให้ตวัแทน และบุคลากรภายในให้
ความ ส าคญัต่อการบริการต่อผูเ้อาประกนั รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการติดต่อของผูเ้อาประกนัและ
บริษทัให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ส่วนภาครัฐควรจะมีการควบคุมดูแลให้บริษทัประกนัชีวิตปฏิบติัตาม
เง่ือนไขกรมธรรมอ์ยา่งเคร่งครัด และควรมีบทลงโทษต่อตวัแทนประกนัชีวิตท่ีก่อให้เกิดการลดทอนความ
น่าเช่ือถือของระบบการประกนัชีวิต จะเห็นว่างานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจท าประกนัชีวิตของผูเ้อา
ประกนั ส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าหรือไม่ท าประกนัชีวิต โดยศึกษาหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล จากผลสรุป
ของงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ส่วนใหญ่ให้ผลสรุปท่ีสอดคลอ้งกนั คือ ปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้มีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติของผูเ้อาประกนัทั้งในทิศทางเดียวกนั หรือในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ นอกจากจากนั้นยงัมีการน าปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัประกนัชีวิตในดา้นต่างๆ 
รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัแทนประกนัชีวิต  เช่น ความน่าเช่ือถือของตวัแทนประกนัชีวิต ความรู้ในการ
น าเสนอแบบประกนัแก่ผูส้นใจ ความซ่ือสัตยข์องตวัแทนขายประกนั พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจท า
ประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัดว้ย นอกจากนั้นบางงานวิจยัไดศึ้กษาปัจจยัดา้นการลงทุนและไดก้ล่าวถึง
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของผูล้งทุน พบวา่ ปัจจยัดา้นดอกเบ้ียเงินฝากมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
ชีวติของผูเ้อาประกนัดว้ยเช่นกนั 
  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสนใจศึกษาพฤติกรรมเลือกซ้ือแบบประกนัชีวติในแบบต่างๆ การศึกษา
คร้ังน้ีอาศยัขอ้มูลของผูท้  าประกนัชีวิตของธนาคารธนชาต ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยมีการศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีน่าจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูเ้อาประกนัทั้ง 2 ประเภทดงักล่าว
ขา้งตน้ ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และในทา้ยท่ีสุดท าการ
วเิคราะห์หาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) วา่ในแต่ละปัจจยัมีความส าคญัต่อการ
ซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต มากนอ้ยเพียงใด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. รายได้เฉลีย่ 
5. อาชีพ 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

 
 ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคาร
ธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 
 

 

พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิต 



บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 
 ในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัชีวติแบบบ านาญและแบบสะสมทรัพยก์รณีศึกษา
ลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ในคร้ังน้ีแบ่งตามหัวขอ้ไดด้งัน้ี ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัข้อมูลของผูท่ี้ท  าประกนัชีวิตกับธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ปทุมธานีไดใ้ช้กลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non – probability sampling) จ านวน 400 
ตวัอยา่ง ในลกัษณะการสุ่มตวัอยา่งตามความบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค าถามในแบบสอบถาม 
ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีตอ้งศึกษา ประเด็นท่ีสนใจศึกษาดงัท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ลว้ ขอ้ค าถามแบ่งออก
ไดท้ั้งหมด 4 ส่วนดงัน้ี 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นค าถามให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละขอ้ค าถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 5 ขอ้ 
 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิต และพฤติกรรมการท าประกนัชีวิตเป็นค าถามท่ีให้เลือกเพียง

ค าตอบเดียวในแต่ละค าถาม  
 
3. ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการซ้ือประกนัชีวิต เป็นค าถาม Ordinal Scale แบบ 

Likert 3 ระดบั เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
ลกัษณะทางกายภาพ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลีย่ 
นอ้ย 1.00 – 1.66 
ปานกลาง 1.67 – 2.33 
มาก 2.34 – 3.00 

 
 4. ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าประกนัชีวิตแบบบ านาญและแบบสะสม
ทรัพยเ์ป็นค าถามปลายเปิด  ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเสนอแนะ 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
 ก่อนการน าแบบสอบถามไปใชส้อบถามไปใชส้อบถามจริงไดน้ าแบบสอบถาม ไปท าการทดสอบ
ล่วงหนา้ (Pre – Test) เพื่อตรวจสอบเน้ือหาการส่ือความหมายและปรับปรุงค าถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน
จ านวน 30 ชุด   
                                                 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิต :  กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารธนชาตในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัปทุมธานี โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมีแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) และ ทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
 

เป็นขอ้มูลท่ีจดัเก็บด้วยการส ารวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งตามพื้นท่ีเป้าหมายแบบท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ ของ
การศึกษา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 
1. จดัท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน เพื่อเข้าท าการเก็บข้อมูลหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ บริษทัเอกชน หา้งสรรพสินคา้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี 
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2. ใชว้ิธีการติดต่อทางโทรศพัทเ์พื่อทราบผลการพิจารณาของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเขา้ ไปเก็บ
ขอ้มูลแบบสอบถาม 

 
3. เม่ือหน่วยงานอนุญาตให้สามารถเขา้ไปเก็บข้อมูลได้ เพื่อจดัส่งแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ทดสอบแลว้ ทั้งหมดจ านวน 400 ชุด ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
4. การแจกแบบสอบถาม ไดแ้จกแบบสอบถามให้กบักลุ่มประชากรท่ีท าและไม่ท าประกนัชีวิต 

ตามหน่วยงานท่ีไดข้ออนุญาตไว  ้ ใชร้ะยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม และเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 4 
สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 

 
5. การรับแบบสอบถามคืน ผูช่้วยเก็บขอ้มูลจดัส่งเอกสารมาใหท้างไปรษณีย ์
 
6. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนในจ านวนท่ีครบถ้วนส าหรับการศึกษา ท าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและจดัท าขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
 

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่ือ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary study) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเช่น 
วิทยานิพนธ์ หนงัสืออา้งอิง หนงัสือทัว่ไป รายงานการวิจยั บทความทางวิชาการวารสาร จุลสาร และ
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยมีรูปแบบสถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วน

บุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง และพฤติกรรมการท าประกนัชีวติ 
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2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผลต่อการท า
ประกนัชีวติ การใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงเศรษฐมิติ โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ ซ่ึง 
Gujarati (1995) ระบุไวว้า่ กรณีท่ีตวัแปรตามอยูใ่นลกัษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative) มีลกัษณะไม่ต่อเน่ือง 
(Dichotomous) มีค่าเพียง 2 กลุ่ม (Binary) แบบจ าลองโลจิทใชฟั้งก์ชัน่การแจกแจงสะสมโลจิสติค แปลง
ค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม ให้เป็นค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ แบบจ าลองโลจิทมี
ลกัษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear) แต่มีลกัษณะเป็นโคง้รูปตวัเอส (S-Shaped) ตามคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ
ความน่าจะเป็น และมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั (Monotonic) ซ่ึงหากมีการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบ
ปกติ เม่ือเพิ่ม หรือลดค่าตวัแปรอิสระ ก็จะส่งผลใหค้่าตวัแปรตามมีค่ามากกวา่ 1 หรือ นอ้ยกวา่ 0 ซ่ึงไม่ตรง
กบัความตอ้งการ ดงันั้น 
 

จึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ ท่ีจะท าให้ตวัแปร
ตามมีค่าเขา้ใกล ้ 0 และ 1 เม่ือตวัแปรอิสระมีค่าเขา้ใกลร้ะยะอนนัต ์ โดยกลุ่มตวัแปรอิสระไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวติ 

 
กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีการวิเคราะห์หาค่าของอตัราส่วน

ของโอกาสท่ีผูซ้ื้อจะหรือไม่ซ้ือประกันชีวิต ในรูปของลอการิทึมโดยอาศยัการวิเคราะห์ด้วยสมการ
ถดถอยโลจิสติค (Logit regression analysis) ประเภท Binary logistic  
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) มีรูปแบบของสมการคือ 
 

In [P / (1 - P )] = α + βXi 
 

ก าหนดให ้Pi คือ ความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึน นัน่คือ 
 
Pi = P (Yi = 1) คือ ความน่าจะเป็นของผูซ้ื้อประกนัชีวิต/ผูซ้ื้อประกนัชีวิตผา่นธนาคารธนชาต 
 
1 - Pi = P (Yi = 0) คือ ความน่าจะเป็นของผูไ้ม่ไดซ้ื้อประกนัชีวิต/ซ้ือประกนัชีวิตผา่นช่อง ทาง

ท่ีผา่นธนาคารธนชาต 
 
โดย Yi เป็นตวัแปรตาม และ Xi เป็นตวัแปรอิสระ 
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ในการวิเคราะห์โดยอาศยัชุดของตวัแปรอิสระ Xi ซ่ึงเป็นปัจจยัต่างๆ ท่ีน่าจะมีผลต่อโอกาสท่ีจะ
เกิดความน่าจะเป็น Yi = 1 สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการโลจิท คือ 
 

Li = ln[Pi / (1 - Pi )] = Zi = α + βXi 
 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสมการโลจิท (logit model) ดงัน้ี 

 
yij = aij+ Σ bij Xij + uij --------------------------------------------------(3.1) 

 
โดยก าหนดให้ 
 
Y คือ กลุ่มของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือประกนัชีวติ/ซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารธนชาต 
 
X คือ ตัวแปรท่ีก าหนดความต้องการซ้ือประกันชีวิต/การซ้ือประกันประกันชีวิตผ่าน

ธนาคารธนชาต 
 
i คือ จ านวนกลุ่ม : ในท่ีน้ีมี 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง คือกลุ่มผูซ้ื้ประกนัชีวติ/ซ้ือประกนัชีวิตผา่น

ธนาคารธนชาต และ กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มผูท่ี้ไม่ซ้ือประกนัชีวติ/ผูท่ี้ซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารธนชาต  
 
j คือ จ านวนตวัอยา่ง ; j = 1,2,…,n โดยท่ี yij = 1 ถา้หน่วยตวัอยา่งท่ี j ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 

(ซ้ือประกนัชีวิต / ซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารธนชาต)และ yij = 0 ถา้หน่วยตวัอยา่งท่ี j ถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
อ่ืน (ไม่ไดซ้ื้อประกนัชีวติ /ซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารธนชาต) 
 

จากสมการท่ี 3.1 จะพบวา่ตวัแปรอิสระ X (Independent variable) ซ่ึงเม่ือน าขอ้มูลท่ีตอ้งการวิเคราะห์ท่ี
คาดวา่จะมีค่าทางสถิติท่ีนยัส าคญักบัพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติ/การไม่ซ้ือประกนัชีวิต ขอ้มูลท่ีน ามาใช ้
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท า
ประกนัชีวติ ดงัสมการต่อไปน้ี 
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y = f (SX, AE, STAT, OCC, IN) 
 

โดยก าหนดให้ 
 

y คือ ตวัแปรตามซ่ึงคือการซ้ือหรือไม่ซ้ือประกนัชีวติ 
 
SX คือ เพศ 
 
AE คือ อาย ุ
 
STAT คือ สถานภาพสมรส 
 
OCC คือ อาชีพ 
 
IN คือ รายไดต่้อเดือน 

 
ในการวิเคราะห์แบบจ าลองขา้งตน้จะอาศยัการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Logit โดยพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรอิสระและพิจารณาความมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในแต่ละรูปแบบของลูกคา้ธนาคาร 
ธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี  

 
3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุนธานี 
 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย
วิธีแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัคืน จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 
4.1 สรุปขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติ 

4.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคท่ีมีต่อการซ้ือประกนัชีวติ 

4.4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการซ้ือประกนัชีวิต
ของลูกคา้ธนาคารธนชาต 

 

สรุปข้อมูลส่วนบุคคล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 400) ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  อาชีพ รายได ้ สรุปผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 173 43.25 
หญิง 227 56.75 

รวม 400 100.0 

อายุ   
นอ้ยกวา่ 30 ปี 138 34.5 
30 – 44 ปี 142 35.5 
45 – 35 ปี 88 22.00 
มากกวา่ 60 ปี 32 8.00 

รวม 400 100.0 

สถานภาพสมรส   
โสด 160 88.0 
สมรส 210 52.50 
หยา่/หมา้ย 30 7.50 

รวม 400 100.0 

อาชีพ   
พนกังานบริษทัเอกชน 100 72.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 136 6.5 
ขา้ราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ 36 21.5 
อ่ืนๆ 128 32.00 

รวม 400 100.0 

รายได้รวมต่อเดอืน   
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 15 2.4 
20,000 – 40,000 บาท 219 57.0 
40,001 – 60,000 บาท 111 29.0 
มากกวา่ 60,000 บาท 65 11.6 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ ปี พ.ศ. 2556 และจากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.75 และมีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 – 44 ปี มากท่ีสุด คือจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา มีอายุ
ต  ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการมากท่ีสุด 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 อนัดบัสอง อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้
ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมา มีรายได ้20,000 - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 34.25   

 
ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติ 

 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม  ใช้แบบทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย

สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละ ลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของผูต้อบแบบสอบถาม 
  

                          การตัดสินใจ                                         จ านวน (คน)                         ร้อยละ  

ซ้ือ                                                                                          252                                 63.0 
ไม่ซ้ือ                                                                                     148                                  37.0 

                                   รวม                                                     400                                100.0 

 

ตารางที ่3  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ  าแนกตามจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ีถืออยู ่( N=252) 
 

 จ านวนกรมธรรม์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ฉบบั  130 51.59 

2 ฉบบั 85 33.73 

มากกวา่ 2 ฉบบั 37 14.68 

           รวม 252 100.0 
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ตารางที ่4  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลในการตดัสินใจ (N=252)      

 

 เหตุผลในการตัดสินใจ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพื่อเป็นเงินออม 84 33.33 

เพื่อชดเชยรายได/้ชีวติ 105 41.67 

เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล 25 9.92 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตร 21 8.33 

อ่ืนๆ 17 6.75 

           รวม 252 100.0 

 
ตารางที ่5  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ  าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบักรมธรรม ์(N=252) 
 

 แหล่งข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ตวัแทนประกนั 137 54.37 

ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 20 7.94 

ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ 40 15.87 

ป้ายโฆษณา 19 7.53 

จากเพื่อน/ญาติ 16 6.35 

อ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 20 7.94 

           รวม 252 100.0 
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ตารางที ่6  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามรูปแบบของกรมธรรมท่ี์ถืออยู ่ (N=252) 
 

 รูปแบบของกรมธรรม์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

แบบสะสมทรัพย ์ 143 56.75 

แบบบ านาญ 65 25.80 

แบบชัว่ระยะเวลา 44 17.45 

           รวม 252 100.0 

 
ตารางที ่7  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ  าแนกตามวงเงินประกนัของกรมธรรม ์(N=252) 
 

 วงเงินประกนั จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่  100,000 บาท 56 22.22 

100,001 – 500,000 บาท 106 42.06 

500,001 – 1,000,000 บาท 50 19.84 

มากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป 40 15.88 

           รวม 252 100.0 

 
ตารางที ่8  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามวงเงินในการส่งเบ้ียประกนัต่อเดือน ( N=252) 
 

 วงเงินเบีย้ประกนั จ านวน(คน) ร้อยละ 

1,000 – 3,000 บาท 136 53.96 

3,001 – 5,000  บาท 44 17.46 

5,001 – 7,000  บาท 39 15.48 

มากกวา่ 7,000 บาทข้ึนไป 33 13.10 

           รวม 252 100.0 
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ตารางที ่9  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิต (N=252) 
 

             บุคคลทีม่ีผลต่อการท าประกนัชีวติ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ท่าน 138 54.76 

บิดา/มารดา 52 20.63 

บุตร 40 15.87 

สามี/ภรรยา 22 8.74 

           รวม 252 100.0 

 
ตารางที ่10  จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามบริษทัท่ีท าประกนั (N=252) 
 

                            บริษัทประกนัชีวติ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เอไอเอ 84 33.3 

ไทยประกนัชีวติ 40 15.90 

อยธุยา อลิอนัซ์ 25 9.92 

กรุงเทพประกนัชีวิต 21 8.33 

เมืองไทยประกนัชีวิต 20 7.93 

ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ 24 9.52 

ไอเอ็นจี ประกนัชีวติ 15 5.95 

อ่ืนๆ เช่น ธนาคารออมสิน 23 9.12 

           รวม 252 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ ปี พ.ศ. 2556 และจากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี
ถืออยู ่ พบวา่ส่วนใหญ่จะถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอยู ่1 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 51.59 รองลงมา 2 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 33.37 และอ่ืน ๆ เช่น 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 14.68  

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ส่วนใหญ่จะท าเพื่อชดเชยราย/เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 41.67 ไวเ้ป็นเงินออม 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 9.92 และ เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ส าหรับบุตร คิดเป็นร้อยล่ะ 8.33 สุดทา้ยอ่ืนๆ เช่นลดหยอ่นภาษี คิดเป็นร้อยละ 6.75  

 
จากตารางท่ี 5 ส่วนใหญ่จะไดรั้บรู้ขอ้มูลจากตวัแทนประกนั คิดเป็นร้อยละ 54.37 รองลงมา จาก

ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 15.87  จากส่ือหนงัสือพิมพแ์ละอินเทอร์เนต 7.94 เท่ากนั จากป้ายโฆษณา 
คิดเป็นร้อยละ 7.53 จากเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 6.53   

 
จากตารางท่ี 6 ตามรูปแบบของกรมธรรมท่ี์ถืออยูพ่บวา่ส่วนใหญ่จะถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ

สะสมทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 56.75  รองลงมาแบบบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 25.80 และนอ้ยท่ีสุดคือ แบบชัว่
ระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ 17.45 

 
จากตารางท่ี 7 จ าแนกตามวงเงินประกันของกรมธรรม์ พบว่า ส่วนใหญ่วงเงินประกนัของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต จะอยูร่ะหวา่ง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา 500,001 – 
1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 และ มากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 15.88 ตามล าดบั 

 
จากตารางท่ี 8 ส่วนใหญ่จะส่งเบ้ียประกนัต่อเดือนเป็นจ านวน 1,000 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

53.96 รองลงมา 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.46 และอ่ืน ๆ เช่น 5,001 – 7,000  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 15.48 และ มากกวา่ 7,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.10 ตามล าดบั  

 
จากตารางท่ี 9 บุคคลท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวติ  ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตคือ 

ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 54.76 รองลงมา บิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ 20.63 และบุตร คิดเป็นร้อยล่ะ 15.87 
นอ้ยท่ีสุดคือ สามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 8.74   

 
จากตารางท่ี 10 ส าหรับบริษทัท่ีท าประกนัชีวิตพบวา่ ประชากรท าประกนัชีวิตกบับริษทัเอไอเอ

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา ไทยประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.90 คืออยุธยา อลิอนัซ์ คิดเป็น
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ร้อยละ 9.92ไทยพานิชยป์ระกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 9.52 และอ่ืนเช่นธนคารออมสิน9.12 กรุงเทพประกนั
ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8.33 เมืองไทยประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 7.93 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  ไอเอ็นจี ประกนั
ชีวติ คิดเป็นร้อยละ 5.95  
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการซ้ือประกนัชีวติ 
 

การทดสอบสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาทดสอบประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพและรายไดต่้อเดือน 
โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 
 

แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศ มีต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอาย ุมีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นสถานภาพ มีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นอาชีพ มีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

สมมุติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นระดบัรายได ้มีต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐานสามารถพิจารณาไดจ้ากผลการวิเคราะห์ใน
กลุ่มผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ กบัผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต สามารถก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ตาม
แบบจ าลองดงัต่อไปน้ี 
 

y = f (SX, AE, STAT, OCC, IN) 
 
y = f (เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน) 

 
จากการวิเคราะห์ผลโดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการประมาณค่าดงัตารางท่ี 11 มี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่11  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
 
ตัวแปร                                                                  ß S.E. Sig. 
เพศ -0.010 0.218 0.961 
อาย ุ 0.765 0.183 0.000*** 
สถานภาพสมรส 0.048 0.156 1.011 
อาชีพ       0.035 0.190 0.854 
รายไดต่้อเดือน                                                             0.693 0.136 0.000** 
หมายเหตุ: Nagelkerke R2 = 0.279 

-2 Log Likelihood = 205.039 
Chi-Square = 89.192* 
Sig (2-tailed) = 0.000 
Sig (2-tailed) = 0.000 
โดย  ***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ß คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 
S.E. คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 
Wald คือ Wald Statistic = (ß/S.E.)2 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

เพศ 
 
การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรเพศ พบวา่ไม่มีส่วนก าหนดในการซ้ือประกนัชีวติ  

 
อายุ 
 
การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลส าหรับตวัแปรอาย ุพบวา่ มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 

จึงมีความสัมพนัธ์หรือมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.765 และมีเคร่ืองหมายเป็นบวก กล่าวคือ ผูซ้ื้อประกนัชีวิตท่ีมีอายุมากกวา่จะมีความน่าจะเป็นในการซ้ือ
ประกนัชีวติมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ยกวา่  
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สถานภาพสมรส 
 
ตวัแปรสถาณภาพสมรส พบวา่ ไม่มีส่วนก าหนดในการซ้ือประกนัชีวติ 

 
อาชีพ  
 
ตวัแปรอาชีพ พบวา่ ไม่มีส่วนก าหนดในการซ้ือประกนัชีวติ 

 
รายได้ 
 
ตวัแปรรายไดต่้อเดือน พบวา่ มีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 จึงมีความสัมพนัธ์หรือมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.693 และมี
เคร่ืองหมายเป็นบวก หมายถึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากจะมีความน่าจะเป็นท่ีจะซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวติมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 
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ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีต่อการซ้ือประกนัชีวติของลูกค้า
ธนาคารธนชาต 

 

ตารางที ่12  ผลระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือประกนัชีวติในแต่ละ
รูปแบบของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการท าประกนัชีวติ 
ระดบั 

คะแนนเฉลีย่ ความส าคญั 

ด้านผลติภณัฑ์ 2.59  
ระยะเวลาในการคุม้ครอง และระยะเวลาจ่ายค่าเบ้ียสามารถเป็นตวัช้ีชวนให้
ตดัสินใจท าประกนัชีวติ 

2.70 มาก 

มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติก่อนตดัสินใจท าประกนัชีวติ 2.64 มาก 
การท ากรมธรรมป์ระกนัชีวติคือการสร้างความมัน่คงทางการเงินใหก้บัตนเอง
และครอบครัว 

2.42 มาก 

ด้านราคา 2.77  
จ านวนเบ้ียประกนัท่ีจ่ายต่องวด 2.77 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.76  
ช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีความสะดวกสบายในการติดต่อผา่นทางธนาคาร
มากกวา่ผา่นตวัแทนบริษทัประกนั 

2.79 มาก 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริษทัผา่นส่ือต่างๆ 2.73 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด   

เงินปันผล และเงินคืนระหวา่งปีท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวติ สามารถเป็นตวั
ช้ีชวนใหต้ดัสินใจท าประกนัชีวติ 

2.64 มาก 

ด้านบุคลากร 2.79  
ตวัแทนบริษทัประกนัชีวติไดอ้ธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขก่อนการตดัสินใจ
ท ากรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

2.77 มาก 

ความรู้สึกไม่พอใจและจะปฏิเสธทุกคร้ัง เม่ือมีตวัแทนขายมาเสนอขายประกนั
ชีวติใหก้บัท่าน 

2.79 มาก 

ตวัแทนขายประกนัเสนอขายหรือแนะน ากรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบสะสม
ทรัพยแ์ละแบบบ านาญท่ีเหมาะสมกบัก าลงัการส่งเบ้ียประกนัของลูกคา้ 

2.81 มาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 2.87  
ความมีช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวติ 2.87 มาก 

ด้านกระบวนการ 2.83  
ความสะดวกในการใชบ้ริการเรียกร้องสินไหม 2.83 มาก 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือ
ประกนัชีวติในแต่ละรูปแบบของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 
 
 ด้านผลติภัณฑ์  
 

กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัมากต่อระยะเวลาในการคุม้ครอง และระยะเวลาจ่ายค่าเบ้ีย การมี
ความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติก่อนตดัสินใจท าประกนัชีวติ และประโยชน์ของการท า
ประกนัดา้นการสร้างความมัน่คงทางการเงินใหก้บัตนเองและครอบครัว 
 

ด้านราคา  
 
กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัมากต่อจ านวนเบ้ียประกนัท่ีจ่ายต่องวด เน่ืองจากการคุม้ครอง

จากการท าประกนัจะมีผลต่อเม่ือมีการจ่ายเบ้ียประกนัต่องวดตามท่ีก าหนด ดงันั้นผูท้  าประกนัจะตระหนกั
ถึงจ านวนเบ้ียประกนัท่ีตนสามารถจ่ายช าระได ้

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัมากต่อความสะดวกสบายในการติดต่อผา่นทางธนาคารมากกวา่

ผา่นตวัแทนบริษทัประกนั รวทั้งการรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัของบริษทัผา่นส่ือต่างๆ เพื่อความ
สะดวกและเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
กลุ่มตวัอย่างให้ระดับความส าคญัมากต่อเงินปันผล และเงินคืนระหว่างปีท่ีได้รับจากการท า

ประกนัชีวติ เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล หรือเงินคืนระหวา่งปี จะเป็นการช่วยให้ผูท้  าประกนัมีรายรับมาก
ข้ึนในระหวา่งปี และอาจจะเอาเงินส่วนดงักล่าวไปช่วยช าระเงินค่างวด  
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ด้านบุคลากร 
 
กลุ่มตวัอย่างให้ระดับความส าคญัมากต่อความสามารถของตวัแทนบริษทัประกันชีวิตในการ

อธิบายรายละเอียดและเง่ือนไขก่อนการตดัสินใจท ากรมธรรมป์ระกนัชีวิต การปฏิเสธตวัแทนเม่ือน าเสนอ
ขายประกนัชีวติ และตวัแทนขายประกนัเสนอขายหรือแนะน ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยแ์ละ
แบบบ านาญท่ีเหมาะสมกบัก าลังการส่งเบ้ียประกนัของลูกค้า เน่ืองจากการแนะน าจากตวัแทนบริษัท
ประกนัจะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจการท าประกนัชีวติของลูกคา้ 

 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 
กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัมากต่อความมีช่ือเสียงของบริษทัประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์

ของบริษทัท่ีมีผลต่อการตดัสินในกรท าประกนัชีวติของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้จะเลือกบริษทัประกนัชีวิตท่ีมี
ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และความมัน่คงเป็นอนัดบัแรก 

 
ด้านกระบวนการ 
 
กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัมากต่อกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ท่ีจะตอ้ง

มีความสะดวก รวดเร็ว  



  

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนั ประเทศไทยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในแต่ละรูปแบบของลูกคา้ธนาคารธน

ชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
 
3. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนั

ชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุนธานี 
 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีท าประกนัชีวิต และไม่ท าประกนัชีวิต สุ่มตวัอยา่งโดย

อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยวธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยก าหนดพื้นท่ีลูกคา้ของธนาคารธนชาตใน
เขตพื้นนท่ีปทุมธานี ดว้ยการกระจายการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 400 ตวัอยา่ง  

 
แบบสอบถามท่ีใชมี้ 4 ส่วน คือ1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิต 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 
และ 4) ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด (คิด
เป็นร้อยละ 100) น ามาวเิคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ย
วิธีตามแบบจ าลองโลจิท (Logit model) ซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นการสรุปผล การอภิปรายผลการขอ้เสนอแนะใน
การน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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สรุปผลการวจัิย 
 
สรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 และมีอายุอยู่
ระหวา่ง 30 – 44 ปี มากท่ีสุด คือจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการมากท่ีสุด จ านวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.00 อนัดบัสอง อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายไดส่้วนใหญ่ต ่ากวา่ 
20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25รองลงมา มีรายได ้20,000 - 40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยล่ะ 34.25   
  
สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 
 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี
พบวา่ ส่วนใหญ่จะถือกรมธรรมป์ระกนัชีวติอยู ่1 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 51.59 รองลงมา 2 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ 33.37 และอ่ืน ๆ เช่น 3 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 14.68 ฉบบั  
  
 พบวา่ ส่วนใหญ่จะท าเพื่อชดเชยราย/เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 41.67ไวเ้ป็นเงินออม คิดเป็นร้อยละ 
33.33 รองลงมา  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 9.92 และ เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตร คิด
เป็นร้อยล่ะ 8.33 สุดทายอ่ืนเช่นลดหยอ่นภาษี คิดเป็นร้อยล่ะ 6.75  
  
 ส่วนใหญ่จะได้รับรู้ข้อมูลจากตวัแทนประกัน คิดเป็นร้อยละ 54.37 รองลงมา จากส่ือวิทยุ/
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 15.87  จากส่ือหนงัสือพิมพแ์ละอินเทอร์เนต 7.94 เท่ากนั จากป้ายโฆษณา คิดเป็น
ร้อยละ 7.53 จากเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 6.53   
  
 ตามรูปแบบของกรมธรรมท่ี์ถืออยู ่ส่วนใหญ่จะถือกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์คิดเป็น
ร้อยละ 56.75  รองลงมาแบบบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 25.80 และน้อยท่ีสุดคือ แบบชั่วระยะเวลา คิดเป็น 
ร้อยละ 17.45  
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 จ าแนกตามวงเงินประกนัของกรมธรรม ์พบวา่ ส่วนใหญ่วงเงินประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
จะอยูร่ะหวา่ง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา 500,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.84 และ มากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 15.88 ตามล าดบั พบวา่ ส่วนใหญ่จะส่ง
เบ้ียประกนัต่อเดือนเป็นจ านวน 1,000 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.96 รองลงมา 3,001 – 5,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 17.46 และอ่ืน ๆ เช่น 5,001 – 7,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 15.48 และ มากกวา่ 7,000 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 13.10 ตามล าดบั  
 
 และบุคคลท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวติ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีผลต่อการท าประกนัชีวิตคือ ตวัเอง คิด
เป็นร้อยละ 54.76 รองลงมา บิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ 20.63 และบุตร คิดเป็นร้อยล่ะ 15.87 นอ้ยท่ีสุดคือ 
สามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 8.74   
  
 ส าหรับบริษทัท่ีท าประกนัชีวิตพบวา่ ประชากรท าประกนัชีวิตกบับริษทัเอไอเอมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 รองลงมา ไทยประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.90 คืออยุธยาอลิอนัซ์ คิดเป็นร้อยละ 9.92ไทย
พานิชย์ประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 9.52 และอ่ืนเช่นธนคารออมสิน 9.12 กรุงเทพประกันชีวิต คิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 เมืองไทยประกนัชีวิต คิดเป็นร้อยละ 7.93และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  ไอเอ็นจี ประกนัชีวิต คิดเป็น
ร้อยละ 5.95  
 

จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัมีประเด็นท่ีส าคญั พบวา่วาม
สัมพนัธ์ของ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน และรายไดต่้อเดือน ต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมุติฐานทั้งหมด 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัดา้น อายุ และรายไดต่้อเดือนเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตในทุกกลุ่ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผลิตภณัฑ์กรมธรรมป์ระกนัชีวิต ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่ม
สินคา้ประเภทเจาะจงซ้ือ (Specialty products) มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือ มีความพร้อม
ทางฐานะการเงินดีในระดบัหน่ึง และมีความรู้ในผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติโดยตรง  
 

ส าหรับผลการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
ประกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารธนชาต ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุนธานี พบวา่  ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญั
มากต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ รวมถึงสามารถน าไปปรับใชก้บัธนาคารพาณิชย ์และ
บริษทัประกนัชีวติได ้ดงัต่อไปน้ี 

 
1. การจ าแนกกลุ่มลูกคา้ ดว้ยการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากร ซ่ึงไดแ้ก่ ช่วงอายุระดบั

และรายได ้ จะสามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดช้ดัเจนข้ึน ท าให้มีโอกาสในการปิดการขายของ
พนกังานธนาคาร/ตวัแทนประกนัชีวติไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ 2 ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือประกนัชีวติ 

 
2. จากการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการท า

ประกนัชีวิต พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัระดบัมากกบัปัจจยัทุกๆดา้น ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ ดงันั้นควรมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในดา้นต่างๆ เช่น 

 
 ดา้นบุคลากรให้ความส าคญัต่อการฝึกอบรมพนกังานผูใ้ห้บริการอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นเร่ือง
ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ความซ่ือสัตย์ ความเอาใจใส่ลูกคา้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั 
ทั้งน้ีการเพิ่มศกัยภาพบุคลากรดงักล่าว จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในธุรกิจ
ภาคบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรให้ความส าคญัในการพฒันากระบวนการให้บริการ ดว้ยการ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ และเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทัว่
ทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์ และบริษทัประกนัชีวิต ซ่ึงกระบวนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจของลูกคา้โดยตรง 

 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดความสนใจต่อการบริการทางหน่ึงดงันั้น

สาขาธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกันชีวิตจึงควรปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพต่างๆเช่นอาคาร
สถานท่ี อุปกรณ์ส านกังาน สัญลกัษณ์ ส่ิงตีพิมพ ์ฯลฯ สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกคา้ในการเขา้มาใช้
บริการยงัส านกังาน ถือไดว้า่เป็นการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือในตวัองคก์รและมีความรู้สึกมัน่ใจในการ
ใชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 
 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของธนาคารธนชาตเท่านั้นท าให้ไม่สามารถ
น าไปสรุปพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มอ่ืนได ้ดงันั้นควรมีการศึกษาท่ีกลุ่มประชาชนท่ีกวา้งข้ึนเพื่อจะได้
น าแนวทางหรือพฤติกรรมมาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2. ควรท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิต เน่ืองจาก

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวติเท่านั้น 
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แบบสอบถามประกอบโครงการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการซ้ือประกนัชีวติ 
กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารธนชาต ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัปทุมธานี 

 
โดย นางสาวอรุโณทยั  ยวงวิภกัด์ิ นิสิตปริญญาโท สาขาภาควชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ค าช้ีแจง: แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

  

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าประกนัชีวติ 
 ส่วนที ่3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการท าประกนัชีวิต 
 
 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีโดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความลงใน

ช่องว่าง ข้อมูลท่ีได้จากท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ แต่จะน ามาวิเคราะห์ในลักษณะภาพรวมเพื่อ

ประกอบการวจิยัเท่านั้น 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.  เพศ                         �  ชาย           �  หญิง 

 
2.  อาย ุ              �  นอ้ยกวา่ 26 ปี     �  26-30 ปี 

             �  31-35 ปี      �  มากกวา่ 36 ปี 

 
3.  สถานภาพสมรส �  โสด 

   �  สมรส แต่ไม่มีบุตร 

     �  สมรสและมีบุตร 

    �  1-2 คน  �  3-4 คน  �  มากกวา่ 4 คน 

      �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................ 

 

4.  อาชีพ              �  พนกังานบริษทัเอกชน   �  ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

�  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………….. 

 

5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน     �  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  �  10,001 -30,000 บาท 

                                                        �  30,001-50,000 บาท    �  มากกวา่ 50,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการท าประกนัชีวติ 
 
1.  โดยปกติท่านมีวธีิการออมเงินอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

�  น าไปฝากธนาคาร    �  ฝากประกนัชีวติ 
�  ลงทุนท าสลากออมสิน   �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

 
2.  จ  านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวติทั้งหมดท่ีท่านถือ 

�  0 ฉบบั     �  1 ฉบบั 
�  2 ฉบบั     �  3 ฉบบั 
�  4 ฉบบั     �  มากกวา่ 4 ฉบบั     
 

3.  ท่านคิดวา่สาเหตุใดท่ีท าใหต้ดัสินใจเลือกท าประกนัชีวติของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
�  เพื่อเป็นเงินออม    �  เพื่อชดเชยรายได/้ชีวติ 
�  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล   �  เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตร 
�  อ่ืน ๆ(โปรด ระบุ)...................... 

 
4.  ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรือไม่ ถา้ทราบมาจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

�  ไม่ทราบ     �  ทราบ 
�  ตวัแทนประกนั  �  ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 
�  ส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ �  ป้ายโฆษณา   
�  จากเพื่อน/ญาติ  �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........ 

 
5.  ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

�  ไม่ทราบ     �  ทราบ 
�  แบบสะสมทรัพย ์ �  แบบบ านาญ 
�  แบบชัว่ระยะเวลา  �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........ 
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6.  หากท่านท าประกนัชีวิต วงเงินท่ีเอาประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของท่านมีจ านวนเท่าใด 
�  ไม่ท า    �  ท า 

�  ต ่ากวา่ 100,000 บาท     � 100,001-500,000 บาท 
� 500,001-1,000,000 บาท � มากกวา่ 1,000,001 บาท 

7.  หากท่านท าประกนัชีวิต ท่านมีความสามารถในการส่งเบ้ียประกนัต่อเดือนในวงเงินเท่าใด 
�  ไม่ท า    �  ท า 
      �  1,000-3,000 บาท  �  3,001 - 5,000 บาท 

�  5,001-7,000 บาท  �  มากกวา่ 7,000 บาท 
8.  หากท่านท าประกนัชีวิต ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ีท่านท ามีระยะเวลาก่ีปี 

�  ไม่ท า    �  ท า 
�  1-5 ปี   �  6-10 ปี    
�  11-15 ปี   �  16-20 ปีข้ึนไป 

9.  หากท่านท าประกนัชีวิต ระยะเวลาของกรมธรรมป์ระกนัชีวติท่ีท่านท ามีระยะเวลาคุม้ครองก่ีปี 
�  ไม่ท า    �  ท า 

�  1-5 ปี   �  6-10 ปี    
�  11-15 ปี   �  16-20 ปีข้ึนไป 

10. หากท่านท าประกนัชีวิต ก่อนการตดัสินใจในการท าประกนัท่านคิดวา่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นผล 
      ตอบแทนและความคุม้ครองของประกนัชีวติระดบัใด 

�  ไม่ท า    �  ท า 
�  ระดบัต ่า   �  ระดบัปานกลาง      
�  ระดบัสูง 

11.  หากท่านท าประกนัชีวิต ผูท่ี้มีผลต่อการท าประกนัชีวิตมากท่ีสุดคือ 
�  ไม่ท า  �  ท า 

�  ท่าน              �  บิดา / มารดา  �  บุตร    
�  สามี / ภรรยา �  ญาติ พี่นอ้ง   �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............ 

12.  หากท่านท าประกนัชีวิต ท่านท าประกนักบับริษทัใด ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ) 
�  ไม่ท า  �  ท า 

�  เอไอ เอ  �  ไทยประกนัชีวติ �  อยธุยา อลิอนัซ์  
�  กรุงเทพประกนัชีวิต  �  เมืองไทยประกนัชีวิต �  ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต

 �  ไอเอ็นจี ประกนัชีวต �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................ 
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ส่วนที ่3 ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีเ่หมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการท าประกนัชีวติ
........................................................................................................................................................................
.................................. 

 
ขอ้ 

 
ปัจจยัท่ีเห็นวา่มีอิทธิพลต่อการท าประกนัชีวติ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย ปานกลาง มาก 
(1) (2) (3) 

1 
 

ท่านคิดวา่การท ากรมธรรมป์ระกนัชีวติคือการสร้างความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บัตนเองและครอบครัว 

   

2 การมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติก่อน
ตดัสินใจท าประกนัชีวติ 

   

3 เงินปันผล และเงินคืนระหวา่งปีท่ีไดรั้บจากการท าประกนัชีวติ 
สามารถเป็นตวัช้ีชวนใหท่้านตดัสินใจท าประกนัชีวติ 

   

4 ระยะเวลาในการคุม้ครอง และระยะเวลาจ่ายค่าเบ้ียสามารถเป็น
ตวัช้ีชวนใหท่้านตดัสินใจท าประกนัชีวติ 

   

5 จ านวนเบ้ียประกนัท่ีจ่ายต่องวด    
6 ช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีความสะดวกสบายในการติดต่อผา่น

ทางธนาคารมากกวา่ผา่นตวัแทนบริษทัประกนั 
   

7 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริษทัผา่นส่ือต่างๆ    
8 ตวัแทนบริษทัประกนัชีวติไดอ้ธิบายรายละเอียดและเง่ือนไข 

ก่อนการตดัสินใจท ากรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
   

9 ท่านมีความรู้สึกไม่พอใจและจะปฏิเสธทุกคร้ัง เม่ือมีตวัแทนขาย
มาเสนอขายประกนัชีวติใหก้บัท่าน 

   

10 ท่านอยากใหต้วัแทนขายประกนัเสนอขายหรือแนะน ากรมธรรม์
ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยแ์ละแบบบ านาญท่ีเหมาะสมกบั
ก าลงัการส่งเบ้ียประกนัของลูกคา้ 

   

11 ในการท่ีจะตดัสินใจเลือกท าประกนัชีวติท่านค านึงถึงช่ือเสียง
ของบริษทัประกนัชีวติเป็นอนัดบัแรก 

   

12 ความสะดวกในการใชบ้ริการเรียกร้องสินไหม    



ประวตัิการศึกษา  และการท างาน 

 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวอรุโณทยั ยวงวภิกัด์ิ 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ วนัท่ี 12 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2527  
สถานทีเ่กดิ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ประวตัิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน เจา้หนา้ท่ีการธนาคารอาวุโส 
 ฝ่ายบริการลูกคา้ 
สถานทีท่ างาน บมจ.ธนาคารยโูอบี สาขาตลาดส่ีมุมเมือง 


