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ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ การทําประกันชีวิต
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั;งนี; มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อกทําประกันชี วิตกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซา จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ งเป็ นประเภทการวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชากรทีมีอายุต; งั แต่ 20 – 60 ปี ทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 90,649 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของ Krejcie และ Morgan ได้จาํ นวนตัวอย่าง 384 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
สถิ ติทีใช้ได้แก่ สถิ ติร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเที ยบปั จจัยที มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั รายได้เฉลียต่อเดือนและประวัติการมีโรคประจําตัว
เพือนําไปสู่ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และ F-test และเมือพบความแตกต่างจึงนําไป
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe พบว่า
1. ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา
จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯ ในด้านผลิตภัณฑ์(รู ปแบบ
กรมธรรม์)

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน ด้านชื อเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การตัวแทน
ขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบี;ยประกัน กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2. เพศ อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน และประวัติการมีโรคประจําตัวทีแตกต่างกัน มีปัจจัย
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05
ส่ วนวุฒิการศึกษา และอาชีพทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันโดย
ภาพรวมทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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Abstract
The purpose of this study were to investigate and analyze the decision making and
those factors which influenced on a selection to the Thailand AXA Life Insurance Public
Company Limited (Thailand) in Hat Yai, Songkhla Province. The quantitative research is used for
this study. The population consists of 384 people who 20-60 years of age where dwelling in Hat
Yai municipality, Songkhla. The numbers of sample size in this study are assigned by using the
Table of Krejcie and Morgan and employed Simple Random Sampling. The instrument for data
collection in this study was a questionnaire. The statistical procedures of percentage,
mean,standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method were employed to analyze the
obtained data. The findings are as follows:
I. Respondents’ decision making toward overall influential factors to select the
Thailand AXA Insurance Company Limited (Thailand) in Hat Yai City Municipality appeared at
a high level. The results by factorial aspects were shown namely. The decision making on
product package (insurance package),benefit of insurances, company’s reputation and stability,
service’s of sales agents, and channel of payment exhibited at high level.

II. Respondents’ decision making who differed in demographical of age, monthly
income, and congenital diseases exhibited statistically insignificantly difference level of .05 in
factors affect decision making. Whereas, respondents’ decision making who differed in
demographical of level of education and career were found at a statistically significant at the .05
level.

บทที 1
บทนํา
ปัญหาและความเป็ นมาของปัญหา
ในปั จจุ บ นั การดํา รงชี วิต ของมนุ ษ ย์ ล้วนแต่ ต้องเผชิ ญ กับ ความเสี# ย งและความไม่
แน่ นอน เนื# องจากปั จจุบนั เป็ นยุคที#มีการแข่งขันสู ง และมีเทคโนโลยีที#ทนั สมัย ประกอบกับนิ สัย
ของมนุษย์ที#มกั จะทําทุกอย่างเพื#อสนองความต้องการของตัวเอง และความอยากรู ้อยากเห็นในเรื# อง
ต่างๆเพื#อให้บรรลุเป้ าหมายในสิ# งที#ตนเองปรารถนาและพวกพ้อง พี#นอ้ ง คนในครอบครัวปรารถนา
จึ ง มี ปั ญหาต่า งๆเกิ ดขึ0 นตามมา ไม่ว่าจะเป็ นภัย อันตรายที# เกิ ดจากการกระทํา ของตนเองและภัย
อันตรายที#เกิดขึ0นเองตามธรรมชาติ เช่ น นํ0าท่วม การเกิดโรคระบาด การก่อการร้ าย อุบตั ิเหตุต่างๆ
ซึ# งในบางครั0งอาจจะมีการป้ องกันไว้หรื อสามารถหลบเลี#ยงได้ แต่บางครั0งก็ไม่สามารถที#จะป้ องกัน
หรื อ หลี ก เลี# ย งได้ ซึ# ง เหตุ ก ารณ์ ต่า งๆดัง กล่ า วนั0น ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้เลยว่า เหตุ ก ารณ์ ร้า ย
ดังกล่าวจะเกิดขึ0นเมื#อได้และจะจบลงในเวลาใด ดังนั0นมนุ ษย์จึงได้หาหนทางที#จะมาแบ่งเบาภาระ
ในปั ญหาที#อาจจะเกิดขึ0น ซึ# งเมื#อมีเหตุการณ์ที#ไม่คาดคิดเกิดขึ0นก็จะสามารถหาทางแก้ไขหรื อแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ไม่มากก็น้อย ซึ# งหากไม่มีหนทางแก้ไขก็อาจจะทําให้ครอบครั วเกิ ด
ปั ญหาเดือดร้อน หรื อทําให้ครอบครัวขาดแคลนรายได้ในส่ วนที#พึงจะได้รับไป ดังนั0น จึงได้มีกลุ่ม
บุคคลกลุ่มหนึ#งได้รวมตัวกันเพื#อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ เมื#อมีบุคคลใดบุคคลหนึ# งได้เกิดเหตุการณ์
ที#คิดคาดต่างๆเกิดขึ0น จึงได้ก่อให้เกิด “ธุ รกิจประกันภัย” ขึ0นมา
ธุ รกิ จประกันภัย (ความรู ้เกี# ยวกับประกันชี วิต.2554:1-5) เป็ นธุ รกิ จที#รับประกันความ
เสี# ยงภัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภัยที#เกิดจากอุบตั ิเหตุ ทําให้ได้รับอันตรายทางด้านร่ างกาย หรื อภัยที#เกิ ด
การการระบาดของโรค หรื อภัยที#เกิดจากธรรมชาติ ที#อาจก่อให้เกิดการสู ญเสี ยชี วิตและทรัพย์สินได้
โดยการถือหลักกระจายความเสี# ยงซึ# งต้องมีการบริ หารความเสี# ยงให้เหมาะสม ธุ รกิจประกันภัยเป็ น
ธุ รกิจที#มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมาก และยังถือเป็ นสถาบันการเงินที#มีศกั ยภาพ
สู งในการระดมเงิ นออมภายในภาคครั วเรื อนในประเทศ และธุ รกิ จประกันภัยยังช่ วยสร้ างความ
มัน# คงพื0นฐาน แก่บุคคล ครอบครัวและธุ รกิจ รัฐบาลจึงได้มีการส่ งเสริ มและใช้เป็ นเครื# องมือในการ
เสริ มสร้างคุณภาพชี วิตที#ดีข0 ึนให้กบั ประชาชน ธุ รกิจประกันภัยจึงถื อเป็ นเครื# องมือในการวางแผน
ความไม่นอนของชีวติ อย่างหนึ#งได้ ปั จจุบนั สังคมโลกมีการเปลี#ยนแปลงไปมาก จึงส่ งผลกระทบต่อ
ธุ รกิจประกันภัยจึงทําให้พบกับสภาวะการแข่งขันที#รุนแรงขึ0น ได้มีนกั ลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่ วม

ลงทุนในประเทศมากขึ0น จึงทําให้ธุรกิ จประกันภัยของประเทศ ต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาทั0ง
ด้านของทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีและกรมธรรม์ใหม่ๆที#เข้ากับยุคและสมัยในปั จจุบนั เพื#อให้ตรง
และ เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสภาวะเศรษฐกิ จ รวมทั0งยังต้องเปลี# ยนกลยุทธ์
เพื#อที#จะสามารถให้บริ การได้ท0 งั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื#อเป็ นการยกระดับธุ รกิจประกันภัย
ก้าวเข้าสู่ มาตรฐานสากล และเป็ นที#ยอมรับจากสาธารณชนมากขึ0น
ตามที#มีบนั ทึกสถิติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกี#ยวกับบริ ษทั ประกันชี วิตต่างประเทศได้เข้า
มาดําเนินกิจการในประเทศไทย ตั0งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ# งพระองค์ได้
มีรับสั#งเมื#อครั0งติดต่อซื0 อเครื# องพิมพ์ดีดจากต่างประเทศว่าควรประกันการขนส่ งระหว่างเดินทาง ใน
เรื อด้วยนอกจากนั0นยังมีเอกสารและหนังสื อพิมพ์ในสมัยรัชกาลที# 5 ปรากฏอยูท่ ว#ั ไปในขณะนั0น ทํา
ให้ทราบว่า “การประกันชีวติ ” ได้เป็ นที#รู้จกั กันแล้วเช่นกัน โดยมีการยืนยันว่าหลังจากที#รัชกาลที# 5
เสด็จกลับจากการเสด็จประพาสประเทศอินเดียไม่นานนัก ทางอังกฤษได้จดั ส่ งคณะฑูตการพาณิ ชย์
ประเทศไทยเพื#อเข้าเฝ้ าขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตขยายกิ จการค้าบางประเภท ในการ
พาณิ ชย์ให้แน่นแฟ้ นยิ#งขึ0น ในครั0งนี0 สมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรี สุริยวงศ์ เอกอัครราชมหาเสนาบดี
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที#คอยต้อนรับคณะทูต ในระยะเวลาเดียวกันนัน# เอง “บริ ษทั อีสเอเชี ยติค จํากัด” ซึ# ง
ได้รับแต่งตั0งให้เป็ นตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั เอควิคตาเบิ ล ประกันภัยแห่ งกรุ งลอนดอน
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั อีสเอเชี ยติค จํากัด จึงได้ขอร้องให้คณะทูต นําเรื# องขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุ ญาตประกอบธุ รกิจในประเทศไทย โดยรับประกันชี วิตคนไทยและคนต่างชาติที#เข้ามาพึ#งพระ
บรมโพธิ สมภาร
ดังนั0น จึงถือได้วา่ การประกันชีวติ ในประเทศไทย ได้เริ# มขึ0นในสมัยแผ่นดินของสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว โดยมี ส มเด็จเจ้า พระยามหาศรี สุ ริย วงศ์เป็ นคนแรกที# ท าํ ประกันชี วิต
ต่อจากนั0นก็มีบริ ษทั ประกันชี วิต ประกันภัย ของต่างประเทศเข้ามาประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย
อี ก หลายบริ ษ ทั จนกระทัง# สงครามโลกครั0 ง ที# 2 เกิ ดขึ0 น บริ ษ ทั ต่ างๆ ของชาวต่า งประเทศก็เลิ ก
กิจการไป ทั0งนี0เนื#องจากประเทศไทยเข้าร่ วมกับประเทศญี#ปุ่นเพื#อทําสงครามโลก ในขณะนั0นบริ ษทั
ที#เข้าตั0งในประเทศไทยส่ วนใหญ่ก็เป็ นประเทศคู่สงคราม จึงได้เลิกกิจการไปประชาชนต้องสู ญเสี ย
เงิ นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั0งนี0 เป็ นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสงครามระหว่างประเทศนิ ติ
กรรมที#ทาํ ไว้จึงตกเป็ น “โมฆียะ” ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็ นจํานวนมาก
บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า ประกัน ชี วิต จํา กัด (มหาชน) (ความรู ้ เกี# ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ .
2554:7-9) ก่อตั0งเมื#อ 12 มิถุนายน 2540 มีทุนจดทะเบียนเริ# มต้น 500 ล้านบาท ที#เกิดจากการร่ วม
ทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุ งไทย และได้มีการเติบโตอย่างยอดเยี#ยมและการบริ หารจัดการทาง
การเงินอย่างแข็งแกร่ ง ทําให้บริ ษทั สามารถชําระหนี0สินที#มีอยูม่ ากกว่า 1 พันล้านบาท ได้ท0 งั หมดใน

ปี 2551 อีกทั0งสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2552 ด้วย สําหรับยอดขายภายใน 2 ปี ที#ผา่ น
มา บริ ษ ัท ฯ สามารถทํา ยอดขายได้เ ป็ นสองเท่ า และมี มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ เพิ# ม สู ง ขึ0 น เป็ น 4 เท่ า ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี และต่อมาผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในปี 2554 นั0นตํ#ากว่าผลตอบแทนที#ทาํ ได้
ในปี 2553 เนื# องจากอัตราดอกเบี0ยโดยรวมอยู่ในระดับตํ#าส่ งผลให้อตั ราดอกเบี0ยที#ได้รับจากการ
ลงทุนในตราสารหนี0ในปี 2554 ตํ#ากว่าปี ก่อนหน้า ในทางตรงกันข้าม การลดลงของอัตราดอกเบี0ย
ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรจากมูลค่าที#เพิ#มขึ0นของพันธบัตร ส่ งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
พันธบัตรอยู่ที#ร้อยละ 6.5 ตามที#ตลาดหุ ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี 2554 โดยดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปรับลดลงร้อยละ 0.7 อย่างไรก็ตามผล ตอบแทนของกรุ งไทย-แอกซ่ า
จากการลงทุนในหุ น้ สําหรับปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ซึ# งส่ วนใหญ่แล้วมาจากเงินปั นผลรับเงินสด
และเงินฝากระยะสั0น ให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.9 ซึ# งใกล้เคียงกับอัตรา ดอกเบี0ยเงินฝากประจําของ
ธนาคาร แต่การลงทุนในส่ วนนี0 เป็ นสิ นทรัพย์ส่วนน้อย ของกรุ งไทย-แอกซ่ า แต่ตอ้ งดํารงไว้เพื#อ
สภาพคล่องในการดําเนินงาน ธุ รกิจประกันชี วิตมีการเติบโตค่อนข้างสู งขึ0นกว่าเมื#อก่อน แต่จาํ นวน
ประชากรที#ทาํ ประกันชี วิตยังน้อย คิดเป็ น 28% ของจํานวนประชากรทั0งหมด จากตัวเลขตรงนี0 จึง
เห็นว่า ธุ รกิจประกันชีวติ มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ในประเทศไทย มีช่องทางการจัดจําหน่ายหลาย
ทาง แต่ช่องทางที#ถือว่าเป็ นจุดแข็งที#สุดคือในเรื# องตัวแทนประกันชี วิต ที#มีความเข้าใจสภาพตลาด
และผูบ้ ริ โภค สามารถเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าได้เป็ นอย่างดี และ ยังได้รับการสนับสนุ นจากทางรัฐบาล
เพื#อให้การประกันชี วิตเป็ นหลักประกันความมัน# คงให้กบั ชี วิต และทรัพย์สินของประชาชนวันนี0
ทางจึงได้จดั ทําอันดับ ส่ วนแบ่งทางการตลาด ประกันชี วิต ปี 2554 มาเพื#อประกอบการตัดสิ นใจ
สําหรับผูท้ ี#สนใจทําประกันชีวติ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (2555: 59)
ได้จาํ แนก ธุ รกิจประกันชี วิตไว้ ทั0งหมด 4 ประเภทคือ 1.ประเภทสามัญ 2.ประเภทอุตสาหกรรม 3.
ประเภทกลุ่ ม 4.ประเภทกัน อุ บ ัติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล จากข้อ มู ล ของฝ่ ายวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ และสถิ ติ
สํานักงาน คปภ. ข้อมูล ณ วันที# 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ระบุวา่ บริ ษทั ประกันชี วิตในประเทศไทย มี
ทั0งหมด 24 บริ ษทั Top 10 อันดับส่ วนมากจะรักษาตําแหน่งเดิมเอาไว้ได้ โดย อันดับที# 1 คือเจ้าเดิม
บริ ษทั เอ.ไอ.เอ ด้วยเบี0 ยประกัน 84,705,142,000 บาท (แปดหมื# นสี# พนั ล้าน) ถื อครองส่ วนแบ่ง
30.29 % อันดับที# 2 คือ บริ ษทั ไทยประกันชีวติ ด้วยเบี0ยประกัน 36,100,680,000 บาท (สามหมื#นหก
พันล้าน) ถือครองส่ วนแบ่ง 12.91 % อันดับที# 3 คือ บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต ด้วยเบี0ยประกัน
32,944,241,000 บาท (สามหมื#นสองพันล้าน) ถือครองส่ วนแบ่ง 11.78 % และมีการขยับตําแหน่ง
เพียง 2 บริ ษทั เท่านั0น คือ อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี. กับ กรุ งไทย-แอกซ่ า ปี 2553 อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี.
อันดับ 6 ล่วงจากเดิ มมา 1 อันดับ ปี 2554 เลยมาอยูใ่ นอันดับที# 7 ส่ วนปี 2553 กรุ งไทย-แอกซ่ า

อันดับ 7 ขยับขึ0นมาแทนที# อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี ซึ# งมีเบี0ยประกันส่ วนต่างถึง 600,036,000 บาท (หก
ร้อยล้านบาท)
ดังนั0นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที#จะศึกษาถึงปั จจัยที#มีผลต่อการทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื#อให้ทราบถึ งปั จจัยที#ทาํ ให้ลูกค้า
หรื อกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มหรื อมีการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิต กับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซา จํากัด(มหาชน) ว่าปั จจัยใดที# ทาํ ให้ลูกค้าเลื อกตัดสิ นใจทําประกันชี วิตได้ง่ายขึ0นหรื อ มีความ
สนใจในการเลือกทําประกันชี วิตเพิ#มมากขึ0น ซึ# งการศึกษาดังกล่าวจะทําให้ผปู ้ ระกอบการประกัน
ชีวติ บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า และบริ ษทั อื#นๆ สามารถนําข้อมูลไปใช้เพื#อประกอบการตัดสิ นใจใน
การกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของธุ รกิ จ และตัวแทนประกันชี วิตยังสามารถนําไปพัฒนารู ปแบบการ
นําเสนอสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคก็จะได้รับผลประโยชน์จากการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต
ตามแนวทางที#ตนเองต้องการ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื#อศึกษาปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื#อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจ ในการเลือกทําประกันชี วิตกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามสถานภาพส่ วนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยที#มีต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยูใ่ นระดับมาก
2. สถานภาพส่ วนบุคคลที#ต่างกัน มีปัจจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการทําประกันชี วิต
กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ทําให้ทราบถึ งปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า

2. ทําให้ทราบผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกัน
ชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ตามสถานภาพส่ วนบุคคล
3. เพื#อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประกันชีวติ ของบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
1.1 ประชากร คือ ประชาชนที#อาศัยอยูใ่ นพื0นที# เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จํานวนทั0งหมด 90,649 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที#ใช้ในการศึกษาครั0งนี0 คือ ประชากรที#อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะกําหนดกลุ่ มตัวอย่างจากการคํานวณ ด้วยสู ตร Krejcie and
Morgan จํานวน 384 คน
2. ขอบเขตด้ านเนือ* หา
ศึกษาปั จจัยที#ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่ า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ รู ปแบบของกรมธรรม์ ความคุม้ ครองของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนที#จะได้รับในแต่ละผลิตภัณฑ์
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.4 อาชีพ
3.1.5 รายได้
3.1.6 ปั ญหาด้านสุ ขภาพ
3.2 ตัวแปรตาม

3.2.1 การตัดสิ นใจเลื อกที#จะทําประกันชี วิตกับ บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่ า ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพิจารณาจาก
- รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
- ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ที#จะได้รับ
- ชื#อเสี ยงและความมัน# คงของบริ ษทั
- การให้บริ การก่อนและหลังของพนักงานและตัวแทน
- ค่าใช้จ่ายในการชําระเบี0ยประกัน
4. ขอบเขตด้ านพืน* ที
คือ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
5. ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษาวิจยั ในครั0งนี0 เริ# มดําเนิ นการเก็บรวบรวมระหว่าง เดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี0
ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ

ตัวแปรตาม
ปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกที#จะทําประกันชีวติ กับ บริ ษทั
กรุ งไทย-แอกซ่า ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย
พิจารณาจาก
- รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
- ความคุม้ ครองและผลประโยชน์ที#จะได้รับ
- ชื#อเสี ยงและความมัน# คงของบริ ษทั
- การให้บริ การก่อนและหลังของพนักงานและตัวแทน
- ค่าใช้จ่ายในการชําระเบี0ยประกัน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การศึกษา ปั จจัยที#มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา ดังต่อไปนี0
1. การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ของประชากรที#อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. การประกันชี วิต หมายถึง วิธีการที#คนกลุ่มหนึ# งรวมตัวกันเพื#อร่ วมกันเฉลี#ยภัย หรื อ
เป็ นวิธีการทดแทนการสู ญเสี ยรายได้อนั เนื# องมาจากการประสบภัย เมื# อคนใดต้องพบกับ ภัยจะ
ได้รับเงินก้อนหนึ#งจากบริ ษทั ประกันชี วิตเพื#อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเอง และครอบครัว โดย
เงิ นก้อนนี0 เป็ นเงิ นเฉลี# ยเก็บจากผูส้ มัครทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน)
ซึ# งเงินส่ วนนี0เรี ยกว่า “เบี0ยประกันชีวติ ”
3. เบี*ยประกันชี วิต หมายถึง จํานวนเงิ นที#ผเู ้ อาประกันต้องจ่ายให้กบั บริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่า จํากัด (มหาชน) เพื#อซื0อความคุม้ ครองจากบริ ษทั ประกันภัย
4. ผู้เอาประกัน หมายถึ ง บุคคลที#ได้รับการคุ ม้ ครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ในการ
ประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษั ท หมายถึ ง บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า ประกันชี วิต จํา กัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6. รู ปแบบของผลิต ภั ณฑ์ หมายถึ ง รู ป แบบกรมธรรม์ป ระกันชี วิต ของ บริ ษ ทั
กรุ งไทยแอกซ่า จํากัด (มหาชน)
7. ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ทีจะได้ รับ หมายถึง ผลประโยชน์ หรื อ เงินปั นผล
หรื อ ความคุ ม้ ครอง ที#ผูเ้ อาประกันจะได้รับหลังจากที# ทาํ ประกันชี วิต กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า
จํากัด (มหาชน)
8. ชื อเสี ยงและความมันคงของบริ ษัท หมายถึง การเป็ นที#รู้จกั การได้รับความเชื# อถือ
และระยะเวลาการก่อตั0ง หรื อมีความมัน# คงทางการบริ หาร และทางการเงิน ของบริ ษทั กรุ งไทยแอก
ซ่า จํากัด (มหาชน)
9. การให้ บริ การก่ อนและหลังของพนักงานและตัวแทน หมายถึง การให้บริ การกับผู ้
เอาประกัน ทั0งก่อนและหลัง เช่นในเรื# องการตามเอกสาร การให้คาํ แนะนําปรึ กษา การให้ขอ้ มูลที#มี
ประโยชน์แก่ผเู ้ อาประกัน ของตัวแทนหรื อพนักงาน ของบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน)
10. ค่ าใช้ จ่ายในการชํ าระเบีย* ประกัน หมายถึง วิธีการหรื อช่องทางการชําระเบี0ยประกันภัย
ของผูเ้ อาประกัน ที#บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ได้มีไว้ให้บริ การ

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตกับ บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่ า ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องในประเด็น
ดังต่อไปนี1. แนวความคิดเกียวกับการตัดสิ นใจ
2. แนวคิดเกียวกับการประกันชีวติ
2.1 ความหมายของการประกันชีวติ
2.2 รู ปแบบการประกันชีวติ
2.3 ตัวแทนประกันชีวติ
2.4 ขั-นตอนการทําประกันชีวติ
2.5 ประโยชน์ของการประกันชีวติ
3. บริ ษทั ประกันชีวติ ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4. ความเป็ นมาและข้อมูลทัวไปของบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวความคิดเกียวกับการตัดสิ นใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543:160-166) ได้กล่าวแนวคิดเกียวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผู ้
ซื- อว่าการซื- อสิ นค้านั-นประกอบไปด้วยขั-นตอนต่าง ๆ หลายขั-นตอน ผูซ้ -ื อจะต้องผ่านขั-นตอนต่าง ๆ
ดังกล่าว อันจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื- อ ขั-นตอนเหล่านี- มีท- งั หมด 5 ขั-นตอน ดังภาพประกอบที 2-3
กระบวนการซื- อเริ มต้นก่ อนที การซื- อจริ งจะเกิ ดขึ- นนานที เดี ยว และก็เกิ ดติ ดต่อกันไปอี ก นาน
ผูบ้ ริ โภคอาจจะดําเนินกิจกรรมทั-ง 5 ขั-นตอน ถ้าเป็ นเช่นนั-นเราเรี ยกการดําเนิ นกิจกรรมในทํานองนีว่า“ทุ่มเทความพยายามสู ง” แต่ทว่าในการซื- อชนิ ดเป็ น “กิจวัตร” ผูบ้ ริ โภคมักข้ามบางขั-นตอน
หรื อไม่ก็สลับขั-นตอน เช่น ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซื- อสิ นค้าก่อนประเมินทีหลัง รี บเร่ งซื- อ
ไม่หาข่าวสาร และไม่ประเมินสิ นค้า เป็ นต้น บางทีอาจเป็ นเพราะเป็ นสิ นค้าทีใช้การทุ่มเทความ
พยายามตํา ซึ งผูซ้ -ือจึงข้ามขั-นตอนบางตอนไปทําการซื-อเลย
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ -ือมีองค์ประกอบดังนี-

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) จุดเริ มต้นของกระบวนการ
ซื- อ คือการตระหนักถึงความต้องการ ซึ งผูซ้ -ือตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผูซ้ -ื อมีความรู ้สึก
ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะทีผูซ้ -ื อ เป็ นอยูจ่ ริ งกับสภาวะทีเขาปรารถนา ความต้องการอาจถูก
กระตุน้ โดยตัวกระตุน้ จากภายใน (กระตุน้ ความต้องการทีมีอยูป่ กติ เช่น ความหิ วกระหาย เพศ) ใน
ระดับสู งพอที จะกลายเป็ นแรงขับดัน นอกจากนั-นความต้องการอาจถู กกระตุ น้ จากตัวกระตุ ้น
ภายนอก เช่นนาย ก. เดินผ่านร้านอาหาร และการมองเห็นเป็ ดย่างทีแขวนอยูใ่ นร้านกระตุน้ ความหิ ว
หรื อนาย ก.ชมเชยรถคันใหม่ของเพือนบ้าน หรื อเขาดูโฆษณาทางโทรทัศน์เกียวกับการพักผ่อนใน
แคนาดา
2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคทีถูกกระตุน้ อาจจะ
หรื ออาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ-น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ งและสิ นค้าที
ตอบสนองอยูใ่ กล้ ผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื- อมัน มิฉะนั-นแล้วผูบ้ ริ โภคอาจเก็บความต้องกานนั-นไว้
ในความทรงจําหรื อไม่ก็ทาํ การเสาะแสวงหาข่าวสารทีเกียวข้องกับความต้องการดังกล่าว
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) แนวความคิดเบื-องต้นทีจะ
ช่วยอธิ บายกระบวนการประเมินผูบ้ ริ โภค มีดงั นีประการแรก เรามีสมมุติฐานว่าผูบ้ ริ โภคแต่ละรายมองผลิตภัณฑ์วา่ เป็ นมวล
รวมของลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ในกรณี กล้องถ่ายรู ป ลักษณะของผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพ
ของรู ปถ่ายง่ายต่อการใช้ ขนาดของกล้อง ราคา และลักษณะอืน ๆ ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันในการมอง
ลักษณะเหล่านี- วา่ เกียวข้องกับตนเพียงใด และเขาจะให้ความสนใจมากทีสุ ดกับลักษณะทีเกียวพัน
กับความต้องการของเขา
ประการทีสอง ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ใน
ระดับแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของเขา
ประการที สาม ผูบ้ ริ โภคจะสร้ างความเชื อในตรายีห้อขึ-นชุ ดหนึ งเกี ยวกับ
ลักษณะแต่ละอย่างของตรายีห้อ ความเชื อชุ ดทีผูบ้ ริ โภคมีกบั ตราใดตราหนึ งนั-นเรี ยกว่า “ภาพพจน์
ของตรายีห้อ (Brand Image)” โดยการมีประสบการณ์และผลทีได้รับจากการมีการเลือกรับรู ้ เลือก
บิดเบือนและเลือกเก็บรักษา ความเชือของผูบ้ ริ โภคจึงแตกต่างไปจากลักษณะจริ งของผลิตภัณฑ์
ประการทีสี ความพอใจในตัวผลิ ตภัณฑ์ท- งั หมดทีผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะได้รับ
แตกต่างกันไปตามความแตกต่างของลักษณะตัวสิ นค้า
ประการทีห้า ผูบ้ ริ โภคเกิดมีทศั นคติต่อตราทั-งหลายโดยวิธีการประเมินบางวิธี
ผูบ้ ริ โภคมักใช้วธิ ี การประเมินบางวิธีข- ึนอยูก่ บั ตัวผูบ้ ริ โภค และการตัดสิ นใจซื-อของเขา
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ -ือมีองค์ประกอบดังนี-

1. การตัดสิ นใจซื- อ (Purchase Decision) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543:164) ในขั-นตอนการ
ประเมินผูบ้ ริ โภคจะสร้างความตั-งใจซื- อขึ-น โดยทัวไปการตัดสิ นใจซื- อของผูบ้ ริ โภคมักจะทําการซื- อ
ตราทีชอบมากทีสุ ด แต่ทว่า มีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามาขวางระหว่างความตั-งใจซื- อกับการ
ตัดสิ นใจซื-อ
ปั จจัยแรก คือ ทัศนคติของผูอ้ ืน เช่น ถ้าภรรยานาย ก. เห็นว่าควรจะซื- อกล้องราคา
ถูกทีสุ ดโอกาสทีนาย ก. จะซื-อกล้องราคาแพงก็จะลดน้อยลง
ปั จจัยทีสอง คือ ปั จจัยทางสถานการณ์ทีคาดไม่ถึง ผูบ้ ริ โภคอาจสร้างความตั-งใจ
ซื- อขึ-นมา โดยอิงปั จจัยต่าง ๆ เช่น รายได้ทีคาดว่าจะได้รับราคาทีคาดหมาย และคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ทีคาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ทีคาดไม่ถึงอาจเปลียนความตั-งใจซื- อได้
การตัดสิ นใจซื- อ ผูบ้ ริ โภคอาจต้องทําการตัดสิ นใจย่อย 5 ประการ เพือการซื- อ
สิ นค้าได้แก่การตัดสิ นใจเลือกตรา ตัดสิ นใจเลือกผูข้ าย ตัดสิ นใจเลือกจํานวน ตัดสิ นเลือกจังหวะ
เวลาและการตัดสิ นใจเกียวกับวิธีการจ่ายเงิน แต่การซื- อสิ นค้าทีใช้ทุกวันเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
ซื- อน้อยกว่านี-เช่น การซื- อนํ-าปลา นาย ก. อาจคิดนิดหน่อยในเรื องของผูข้ าย และวิธีการจ่ายเงิน
2. พฤติกรรมหลังการซื- อ (Post Purchase Behavior) หลังจากทีมีการซื- อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภค
จะเกิ ดความพอใจหรื อไม่พอใจ และจะก่ อพฤติ กรรมหลังการซื- อขึ-น ปั ญหาอยู่ทีว่าอะไรเป็ น
ตัวกําหนดว่าผูซ้ -ื อพอใจหรื อไม่พอใจในการซื- อ คําตอบก็คือขึ-นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหมายของผูบ้ ริ โภคกับการปฏิบตั ิการของสิ นค้า ถ้าสิ นค้าน้อยกว่าความคาดหมาย ผูบ้ ริ โภคจะ
ผิดหวัง ถ้าตรงกับความคาดหมายผูบ้ ริ โภคจะพอใจ ถ้าดี เกินความคาดหมายผูบ้ ริ โภคจะปลื-มและ
ยินดีมากผูบ้ ริ โภคอิงความคาดหมายไว้กบั ข่าวสารทีได้รับ ถ้าผูข้ ายอ้างการปฏิบตั ิงานของสิ นค้าเกิน
ความเป็ นจริ ง ผลก็คือ ผูบ้ ริ โภคจะไม่พอใจ ดังนั-น ผูข้ ายจะต้องซื อสัตย์ในการเสนอข้ออ้างของ
สิ นค้าของเขา ถ้าผูบ้ ริ โภคเกิดความพอใจเขาก็จะสร้างความซื อสัตย์ต่อตรายีห้อ ถ้าไม่พอใจก็อาจจะ
เลิกเป็ นลูกค้าหรื อทําการคืนสิ นค้า ดังนั-น จะเป็ นการฉลาดถ้าบริ ษทั จะทําการวัดความพอใจของ
ลูกค้าอย่างสมําเสมอ สรุ ปได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจต่าง ๆ ของผูซ้ -ื อ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5
ขั-นตอนได้แก่
1) การตระหนักถึงความต้องการ
2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร
3) การประเมินทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื-อ
5) พฤติกรรมหลังการซื- อ

จากแนวคิดของ นักวิชาการทีได้กล่ าวถึ ง ข้างต้นได้มีการพัฒนาทฤษฎี เกี ยวกับการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Making Theory) (Schiffman & Kanuk.1994:560-580)ได้กล่าวถึง
ตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer Decision Making) ตัวแบบนี- จะรวม
ความคิดเกียวกับการตัดสิ นใจซื-อและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ งมีส่วนสําคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การนําเข้าข้อมูล (Input) เป็ นอิทธิ พลจากภายนอก ทีมีผลต่อค่านิ ยมทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีศกั ยภาพ ซึ งแยกเป็ น
1.1 กิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเข้าถึงกําหนดและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ-ื อหรื อใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้หีบห่อ ขนาด การรับประกันและนโยบายด้านราคา เป็ นต้น
1.2 ปั จจัยนําเข้าด้านสังคมวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยทีไม่เกียวข้องกับการค้า เช่น ความ
คิดเห็นของเพือน บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชั-นทางสังคม ซึ งเป็ นอิทธิ พลภายในของ
บุคคล ทีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (Process) เพือให้เข้าใจถึงกระบวนการนี- เราจะพิจารณาถึงอิทธิ พลของ
ปั จจัยทางจิตวิทยาซึ งจะเป็ นอิทธิ พลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ หรื อทัศนคติ) ทีมีผลต่อ
กระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึงปั จจัยอีก 2 ประการ คือ
2.1 การรับรู ้ถึงความเสี ยง (Perceived Risk) คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ ริ โภคเผชิ ญ
เขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ทีเกิดจากการตัดสิ นใจซื- อ ดังนั-น ผูบ้ ริ โภคมักซื- อสิ นค้าหรื อบริ การใน
ทีเดิม ๆ เพือหลีกเลียงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ-น ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชื อถือใน
ชือเสี ยงของร้านค้า นั-น ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซื-อของแพงไว้ก่อน เพือลดความเสี ยงเพราะ
เขาคิดว่าของแพงต้องเป็ นของดี
2.2 กลุ่มทียอมรับได้ (Evoked Set) หมายถึง ตราสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคเลือกซื- อซึ ง
ประกอบด้วยสิ นค้า จํา นวนน้อ ยที ผูบ้ ริ โภคคุ ้น เคยจํา ได้และยอมรั บ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1. ขั-นความรับรู ้ความต้องการ (Need Recognition) ขั-นรับรู ้ความต้องการจะ
เกิดขึ-นเมือผูบ้ ริ โภคเผชิ ญกับปั ญหา เช่น การซื- อของจากเครื องขายอัตโนมัติกบั ปั ญหาซับซ้อน คือ
ปั ญหาทีมีการพัฒนาให้ซบั ซ้อนขึ-น เช่ น เมือใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดทีจะเปลียนรถใหม่เพือ
หลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็ นต้น
2. การค้นหาข้อมูลก่อนการซื- อ (Repurchase Search) ขั-นตอนนี- จะเริ มต้นเมือ
ผูบ้ ริ โภครู ้วา่ จะได้รับความพอใจจากการซื-อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะต้องการข้อมูลเพือใช้
เป็ นพื-นฐานในการเลือก (ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่มีก็ตอ้ งค้นหา)

3. การประเมิ นทางเลื อก (Evaluation of Alternative) เป็ นขั-นตอนใน
กระบวนการตัดสิ นใจซื- อซึ งผูบ้ ริ โภคประเมิ นผลประโยชน์ ที จะได้รับ จากแต่ ล ะทางเลื อกของ
ผลิตภัณฑ์ ทีกําลังพิจารณาจะใช้ 2 รู ปแบบ คือ 1) ใช้รายชื อตราทีเลือกไว้แล้ว 2) เลือกเอาจาก
ทั-งหมดทีมีในตลาดกฎการตัดสิ นใจ (Affect Referral Decision Rules) หมายถึง กฎการตัดสิ นใจที
ง่ า ยที สุ ด ซึ งผูบ้ ริ โ ภคเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ค ะแนนตราสิ นค้า จากประสบการณ์ ที ผ่า นมามากกว่า
คุณสมบัติดา้ นอืน ๆ การแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภคโดยอาศัยกฎการเลือกซื-อมี 4 แบบ
1. การปฏิบตั ิดว้ ยความซื อสัตย์ (Practical Loyalists) ซื- อตราทีซื- อเป็ นตรา
ประจํา
2. ผูซ้ -ื อทีนิ ยมราคาตําสุ ด (Bottom Line Price Shoppers) ซื- อราคาตําสุ ด
โดยไม่สนใจตรา
3. ผูซ้ -ื อ ที เปลี ยนการซื- อ ตามโอกาสหรื อผูฉ้ วยโอกาส(Opportunistic
Switchers)ใช้คูปองแลกซื-อหรื อซื- อทีลดราคา
4. นักล่าอย่างแท้จริ ง (Deal Hunters) ซื- อทีมีเงือนไขทีดีทีสุ ด ไม่มีความ
ภักดีในตราสิ นค้า
การแสดงผลหรื อพฤติกรรมทีแสดงออก (Output) คื อ พฤติกรรมการซื- อและการ
ประเมินหลังการซื- อวัตถุ ประสงค์ท- งั สองกิ จกรรมนี- เพือทีจะเพิมความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซื-อของพวกเขา
1. พฤติกรรมการซื- อ (Purchase Behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื- ออยู่ 2 ประเภท
คือทดลองซื- อ (Trail Purchase) และซื- อซํ-า (Repeat Purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื- อสิ นค้าชนิ ดหนึ งหรื อ
ตราหนึงเป็ นครั-งแรก และซื- อในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซื- อนี- จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการทดลองซื- อ
นันคือการทดลองคือรู ปแบบพฤติกรรมการซื- อทีผูบ้ ริ โภคพยายามทีจะประเมินสิ นค้าโดยผ่านการ
ใช้ตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกับสิ นค้าทีมีอยูแ่ ล้วถูกค้นพบจากการทดลองใช้วา่ ทําให้
เกิ ดความพึงพอใจมากกว่าตราสิ นค้าอื นหรื อตราเดิ มทีใช้อยู่ผูบ้ ริ โภคก็จะทําการซื- อซํ-าพฤติกรรม
การซื- อซํ-านี- ใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดีในตราสิ นค้ามาก (Brand Loyalty) ซึ งทุกบริ ษทั จะ
ให้มีข- ึนกับตราสิ นค้าของตนเองการซื-อซํ-านั-นเป็ นการบ่งชี-วา่ ผูบ้ ริ โภคพอใจในสิ นค้า
2. การประเมินหลังการซื- อ (Post Purchase Evaluation) เมือผูบ้ ริ โภคใช้ผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิงในระหว่างการทดลองใช้พวกเขาก็จะทําการประเมิ นในด้านของสิ งที พวกเขา
คาดหวังซึ งผลจากการประเมินนั-นเป็ นไปได้ทีจะออกมาใน 3 รู ปแบบ ดังนี2.1 สิ นค้านั-นตรงกับความคาดหมายหวังนําไปสู่ ความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติ
2.2 สิ นค้านั-นดีเกินความคาดหมาย ซึ งทําให้เกิดความรู ้สึกทีเป็ นบวก

2.3 สิ นค้านั-นไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึ งทําให้เกิดความรู ้สึกทีเป็ นลบ
สําหรับผลทีจะออกมาในแต่ละข้อของ 3 ข้อนี- แสดงถึงความคาดหวังและความ
พอใจของผูบ้ ริ โภคเกียวข้องกับการทีผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มทีจะ ตัดสิ นประสบการณ์ของเขาเทียบกับ
ความคาดหวังเมือพวกเขาทําการประเมินหลังการซื- อประเภทของ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื- อของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื- อทีมีความสลับซับซ้อน พฤติกรรมการซื- อเพือลดความ
สงสัย พฤติกรรมการซื- อทีติดเป็ นนิสัยและพฤติกรรมการซื-อ โดยการแสวงหาความหลากหลาย
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 157- 159) ได้กล่าวประเภทของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื- อว่า
พฤติกรรมการซื- อแตกต่างกันตามประเภทของสิ นค้า เช่น การซื- อแปรงสี ฟันกับรถยนต์แตกต่างกัน
โดยปกติการตัดสิ นใจทีมีความสลับซับซ้อนมากมักเกียวข้องกับผูร้ ่ วมในการซื- อมากรายขึ-น และมี
ความละเอียดรอบคอบมากขึ-น ดังภาพประกอบที 2-6 แสดงประเภทพฤติกรรมการซื- อของผูบ้ ริ โภค
ทีอิงระดับการทุ่มเทความพยายามของผูซ้ -ือ และระดับความแตกต่างระหว่างตรายีห้อต่าง ๆ
พฤติกรรมการซื- อแบ่งได้ออกเป็ น 4 ประเภทดังนี1. พฤติกรรมการซื- อทีมีความสลับซับซ้อน (Complex Buying Behavior) ผูบ้ ริ โภคใช้
พฤติกรรมแบบนี- เมือเขาทุ่มเทความพยายามสู ง (ดําเนิ นการตามขั-นตอนของการตัดสิ นใจหลาย
ขั-นตอน) ในการซื-อ และมีการรับรู ้ความแตกต่างทีสําคัญระหว่างตรายีห้อต่าง ๆ สถานการณ์ชนิ ดนีเกิดขึ-นเมือสิ นค้าราคาแพง สิ นค้าเกียวข้องกับการเสี ยงภัย สิ นค้าทีซื- อไม่บ่อยครั-งนัก และสิ นค้าที
เกียวข้องกับการแสดงออกตัวผูใ้ ช้
2. พฤติกรรมการซื- อเพือลดความสงสัย (Dissonance-reducing Buying Behavior)
เกิดขึ-นเมือผูบ้ ริ โภคมีการเกียวข้อง และทุ่มเทความพยายามสู งกับการซื- อสิ นค้าทีมีราคาแพง ซื- อไม่
บ่อยหรื อมีความเสี ยงมาก แต่ผบู ้ ริ โภคดังกล่าวก็พบด้วยว่า ความแตกต่างระหว่างตรายีห้อต่าง ๆ มี
น้อยมาก เช่น ผูบ้ ริ โภคซื- อผ้าม่านสําหรับห้องรับแขก จะพบว่า เป็ นการตัดสิ นใจทีต้องทุ่มเทความ
พยายามสู ง เพราะผ้าม่านแพง และเป็ นการแสดงงานออกมาให้คนเห็ น ผูซ้ -ื ออาจพิจารณาได้ว่า
ผ้าม่านตรายีห้อต่าง ๆ และร้านต่าง ๆ มีราคาใกล้เคียงกับ ในกรณี น- ี เนื องจากความแตกต่างของตรา
ยีห้อทีผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้มีไม่มากนัก ผูซ้ -ื ออาจจับจ่ายไปตามร้านต่าง ๆ เพือเรี ยนรู ้วา่ แต่ละร้านขาย
ผ้าม่านอย่างไหนบ้าง มีอะไรเสนอขาย แต่ผซู ้ -ื อก็จะซื- อค่อนข้างรวดเร็ วมาก เขาอาจสนใจทีจะซื- อ
เพราะราคาดี หรื อมีความสะดวกในการซื-อ
3. พฤติกรรมการซื- อทีติดเป็ นนิ สัย (Habitual Buying Behavior) เกิดขึ-นในสถานการณ์
ทีผูบ้ ริ โภคมีการทุ่มเทความพยายามน้อย และความแตกต่างระหว่างตรายีห้อมีนอ้ ย เช่น การซื- อ
นํ-าเปล่าสิ นค้าประเภทนี- ผบู ้ ริ โภคทุ่มเทความพยายามน้อยเพียงแต่ไปทีร้านใกล้บา้ นก็จะเห็ นตราที

ต้องการถ้าเขาจะซื- อตราเดิมมันก็เป็ นเพราะนิ สัย ไม่ใช่เพราะความซื อสัตย์ต่อตรายีห้อสู งผูบ้ ริ โภค
มักจะทุ่มเทความพยายามตํากับสิ นค้าทีราคาตําและมักจะซื-อบ่อยมาก
4. พฤติ ก รรมการซื- อ โดยการแสวงหาความหลากหลาย(Variety Seeking
BuyingBehavior) ผูบ้ ริ โภคก่ อพฤติกรรมแบบนี- ในสถานการณ์ ทีมีการทุ่มเทความพยายามตําแต่
ความแตกต่างของตรายีห้อทีเขารับรู ้ได้มีมากในกรณี เช่นนี- ผบู ้ ริ โภคมักจะเปลียนตรายีห้อ เช่น เมือ
ผูบ้ ริ โภคซื- อช็อกโกแลต ผูบ้ ริ โภคจะมีความเชื อบางอย่างเลือกช็อกโกแลต โดยไม่ตอ้ งประเมินมาก
จากนั-นก็ประเมินตรายีห้อทีมีการบริ โภค แต่ครั-งต่อไปผูบ้ ริ โภคอาจซื- อตราอืน การเปลียนตรายีห้อ
เกิดขึ-นเพราะความต้องการความหลากหลายมากกว่าเพราะความไม่พอใจ
กล่าวสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจของผูซ้ -ื อ (Buyer’s Decision) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจ
ในประเด็นต่าง ๆ คือ
1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product)
2. การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice)
3. การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซื- อ (Purchase Timing)
5. การเลือกปริ มาณการซื- อ (Purchase Amount)
จากทฤษฎีการตัดสิ นใจสรุ ปได้วา่ เกิดจากอิทธิ พลจากภายนอก เช่น ค่านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอิ ทธิ พลภายใน เช่ น แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ที มี ผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
แนวความคิดเกียวกับการประกันชี วติ
ความหมายและความเป็ นมาของการประกันชีวติ
การประกันชีวติ หมายถึง วิธีการทีคนกลุ่มหนึงรวมตัวกันเพือร่ วมกันเฉลียภัย หรื อเป็ น
วิธีการทดแทนการสู ญเสี ยรายได้อนั เนืองมาจากการประสบภัย เมือคนใดต้องพบกับภัยจะได้รับเงิน
ก้อนหนึงจากบริ ษทั ประกันชีวติ เพือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเอง และครอบครัว โดยเงินก้อนนีเป็ นเงินเฉลียเก็บจากผูส้ มัครทําประกันชีวติ กับบริ ษทั ประกันชีวติ ซึ งเงินส่ วนนี- เรี ยกว่า “เบี-ยประกัน
ชีวติ ”
ตามทีมีบนั ทึกสถิติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกียวกับบริ ษทั ประกันชี วิตต่างประเทศได้เข้า
มาดําเนินกิจการในประเทศไทย ตั-งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ งพระองค์ได้
มีรับสังเมือครั-งติดต่อซื- อเครื องพิมพ์ดีดจากต่างประเทศว่าควรประกันการ ขนส่ งระหว่างเดินทางใน

เรื อด้วย นอกจากนั-นยังมีเอกสารและหนังสื อพิมพ์ในสมัยรัชกาลที 5 ปรากฏอยู่ทวไปในขณะนั
ั
-น
ทําให้ทราบว่า “การประกันชีวติ ” ได้เป็ นทีรู ้จกั กันแล้วเช่นกัน โดยมีการยืนยันว่าหลังจากทีรัชกาลที
5 เสด็ จกลับ จากการเสด็จประพาสประเทศอิ นเดี ยไม่ นานนัก ทางอัง กฤษได้จดั ส่ งคณะฑู ตการ
พาณิ ชย์ประเทศไทยเพือเข้าเฝ้ าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขยายกิจการค้าบางประเภทใน
การพาณิ ช ย์ใ ห้ แน่ นแฟ้ นยิ งขึ- น ในครั- งนี- สมเด็ จเจ้า พระบรมมหาศรี สุ ริ ย วงศ์ เอกอัค รราชมหา
เสนาบดี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีคอยต้อนรับคณะทูต ในระยะเวลาเดียวกันนันเอง “บริ ษทั อีสเอเชี ยติค
จํากัด” ซึ งได้รับแต่งตั-งให้เป็ นตัวแทนประกันชี วิตของ บริ ษทั เอควิคตาเบิล ประกันภัยแห่ งกรุ ง
ลอนดอน ผูจ้ ดั การของบริ ษทั อีสเอเชี ยติค จํากัด จึงได้ขอร้องให้คณะทูต นําเรื องขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตประกอบธุ รกิจในประเทศไทย โดยรับประกันชีวติ คนไทยและคนต่างชาติทีเข้า
มาพึงพระบรมโพธิ สมภาร
ดังนั-น จึงถือได้วา่ การประกันชีวติ ในประเทศไทย ได้เริ มขึ-นในสมัยแผ่นดินของสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว โดยมี ส มเด็จเจ้า พระยามหาศรี สุ ริย วงศ์เป็ นคนแรกที ทําประกันชี วิต
ต่อจากนั-นก็มีบริ ษทั ประกันชี วิต ประกันภัย ของต่างประเทศเข้ามาประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย
อี ก หลายบริ ษ ทั จนกระทังสงครามโลกครั- ง ที 2 เกิ ดขึ- น บริ ษ ทั ต่ างๆ ของชาวต่า งประเทศก็เลิ ก
กิจการไป ทั-งนี-เนืองจากประเทศไทยเข้าร่ วมกับประเทศญีปุ่ นเพือทําสงครามโลก ในขณะนั-นบริ ษทั
ทีเข้าตั-งในประเทศไทยส่ วนใหญ่ก็เป็ นประเทศคู่สงคราม จึงได้เลิกกิจการไปประชาชนต้องสู ญเสี ย
เงิ นโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั-งนี- เป็ นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสงครามระหว่างประเทศนิ ติ
กรรมทีทําไว้จึงตกเป็ น “โมฆียะ” ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็ นจํานวนมาก
รู ปแบบของการประกันชีวติ
รู ปแบบของการประกันชี วิต มี 2 ชนิ ดคือ ชนิ ดทีมีเงินปั นผล คือเงินปั นผลมาจากส่ วน
เงิ นจากค่าดําเนิ นงานของบริ ษทั ซึ งจะจ่ายให้กบั กรมธรรม์ที ระบุไว้ตามเงื อนไขกรมธรรม์เท่านั-น
และอีกชนิดหนึงคือ ชนิดทีไม่มีเงินปั นผล ลักษณะพื-นฐานของการประกันชีวติ มี 3 ประเภท คือ
ประเภทที 1 ประเภทสามัญ คือ เป็ นการประกันชี วิตรายบุคคล จํานวนทุนประกัน ปลา
นกลาง – สู ง อาจจะมีหรื อไม่มีการตรวจสุ ขภาพก็ได้ ชําระเบี-ยประกันเป็ นรายปี เสมอ มีระยะเวลา
ผ่อนผันได้ 30 วัน (หากเสี ยชี วิตในระยะเวลาผ่อนผัน จ่ายเงินเอาประกันหักเบี-ยประกันทีค้างออก
จากทุนประกันก่อน)
ประเภทที 2 ประเภทอุตสาหกรรม คือ จํานวนทุนประกันตํา เหมาะกับผูเ้ อาประกันทีมี
รายได้นอ้ ย การชําระเบี-ยประกัน ถือเกณฑ์เป็ นรายเดือนเสมอและไม่มีการตรวจสุ ขภาพ มีระยะเวลา
รอคอย 180 วันซึ งเป็ นระยะเวลาทียังไม่คุม้ ครองการเสี ยชีวติ จากโรคภัยไข้เจ็บ (หากเสี ยชี วิต บริ ษทั

ประกันจะคืนเบี-ยประกันแก่ผรู ้ ับประโยชน์เท่านั-น) แต่ยงั คุม้ ครองการเสี ยชี วิตเนื องจากอุบตั ิเหตุซึง
จ่ายทุนประกัน มีระยะเวลาผ่อนผันการชําระเบี-ย 60 วัน
ประเภทที 3 ประเภทกลุ่ม คือ ส่ วนใหญ่จะเป็ นสวัสดิการทีนายจ้างทําให้ลูกจ้าง บริ ษทั
ออกใบสํ า คัญ ประกัน ชี วิ ต ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนภายใต้ก รมธรรม์ ห ลัก นายจ้า งเป็ นผู ้เ รี ยกร้ อ ง
ผลประโยชน์ในกรณี เกิดเหตุ ไม่มีการตรวจสุ ขภาพ กรณี นายจ้างชําระเบี-ยประกันให้ลูกจ้างทั-งหมด
ต้องมีจาํ นวนลูกจ้างร่ วมทําประกันชี วิตเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 75% ของลูกจ้างทีมีสิทธิ ทาํ ประกัน
ชีวติ ทั-งหมด ลักษณะพื-นฐานของการประกันชีวติ มี 4 แบบ คือ
แบบที 1 แบบชัวระยะเวลา (แบบเฉพาะกาล) คือ แบบประกันทีมีลกั ษณะคล้ายกับการ
ประกันวินาศภัยมากทีสุ ด คือ มีแต่ความคุม้ ครองมรณกรรมแต่ไม่มีการออมทรัพย์ บริ ษทั จะจ่ายเงิน
เอาประกันภัยให้ผรู ้ ับประโยชน์ ก็ต่อเมือผูเ้ อาประกันชี วิตเสี ยชี วิตภายในกําหนดระยะเวลา (ความ
คุม้ ครองสั-นๆ เช่น 1 ปี , 3 ปี , 5ปี หรื อ 10 ปี )ของสัญญาเท่านั-น หากมีชีวิตอยูจ่ นครบกําหนดสัญญา
จะไม่ได้เงิ นคืนใดๆ แบบชัวระยะเวลานี- ให้ประโยชน์ในด้านความคุม้ ครองมากทีสุ ด โดยเสี ยเบี-ย
ประกันต่อปี ตําทีสุ ดหรื อเบี-ยถูกทีสุ ด(เมือเปรี ยบเทียบกับแบบอืนๆ) เพราะว่า กรมธรรม์คุม้ ครอง
เฉพาะกรณี ผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตเท่านั-น ดังนั-นจึ งไม่มีมูลค่า กรมธรรม์หรื อไม่ มีมูลค่าเงิ นสด จึ ง
เหมาะสําหรั บผูท้ ี ต้องการความคุ ม้ ครองสู งโดยชําระเบี-ยตํา เช่ นการคุ ม้ ครองหนี- สินชัวคราว,หนีจํานองบ้าน
แบบที 2 แบบตลอดชีพ เป็ นการประกันชี วิตทีมีระยะเวลาคุม้ ครองตลอดชี วิตของผูเ้ อา
ประกัน กล่ าวคื อ บริ ษ ทั จะจ่า ยเงิ นเอาประกันภัยให้ผูร้ ั บประโยชน์ เมื อผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตใน
ระหว่างสัญญามีผลบังคับ หรื อมีชีวติ อยูจ่ นผูเ้ อาประกันมีอายุครบ 99 หรื อ 100 ปี จึงเหมาะสําหรับผู ้
ทีต้องการความคุม้ ครองระยะยาว เช่นการสร้างกองทุนมรดก หรื อการปลดเปลื-องภาระหนี- สินครั-ง
สุ ดท้าย การชําระเบี-ยประกันภัยผูเ้ อาประกันสามารถเลือกชําระได้ 3 วิธี คือ ชําระเบี-ยประกันเพียง
ครั-งเดี ยว ชําระเบี-ยประกันเฉพาะทีกําหนด เช่น 10, 15, 20 ปี หรื อชําระเบี-ยฯจนผูเ้ อาประกันอายุ
ครบ 60 ปี หรื อชําระเบี-ยประกันตลอดชีพ
แบบที 3 แบบสะสมทรั พ ย์ เป็ นการประกัน ชี วิ ต ที บริ ษัท จะจ่ า ยจํา นวนเงิ น เอา
ประกันภัยให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยเมื อมี ชีวิตอยู่รอดจนครบกําหนดสัญญา หรื อจ่ายจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยให้ผูร้ ั บประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตในระหว่างสั ญญา ดังนั-นจึ ง ให้ท- งั ความ
คุ ม้ ครองและการออมทรัพย์ ในขณะเดี ยวกัน เพราะการประกันแบบนี- มาจากแบบประกันชี วิต 2
แบบรวมกัน คือ แบบชัวระยะเวลา และแบบสะสมทรัพย์แท้จริ ง (แบบสะสมทรัพย์แท้จริ งคือการ
ประกันชี วิตทีบริ ษทั จะจ่ายจํานวนเงิ นเอาประกันเมือผูเ้ อาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกําหนดสัญญา
เท่านั-น) กรมธรรม์แบบนี-หากชําระเบี-ยมา 2, 3 ปี จะมีมูลค่ากรมธรรม์เกิดขึ-น (เช่นมูลค่าเวนคืนเงิน

สด,มู ล ค่ า ใช้เงิ นสํา เร็ จ หรื อมู ล ค่ า ขยายเวลา) เมื อกรมธรรม์มี มู ล ค่ า เวนคื นเงิ นสดผูเ้ อาประกัน
สามารถกูเงินโดยเอากรมธรรม์เป็ นประกัน และกูไ้ ด้ไม่เกินมูลค่าเงินสด แบบประกันสะสมทรัพย์น- ี
จึงเหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการสร้ างเป็ นกองทุนการศึกษาให้บุตร หรื อการเก็บออมเพือสร้างกองทุน
ในอนาคต
แบบที 4 แบบเงินได้ประจํา (แบบบํานาญ) เป็ นการประกันชี วิตทีผูเ้ อาประกันต้องการ
รายได้ไว้ใช้ยามชราภาพ โดยบริ ษทั จะจ่ายเงิ นเอาประกันเป็ นรายงวดเท่ากันทุกปี อย่างสมําเสมอ
ให้แก่ผเู ้ อาประกันนับตั-งแต่สัญญาครบกําหนด ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็รับต่อไปเรื อยๆ ทุกปี จะเห็นได้ว่า
การประกันชีวติ แบบอืนๆนั-น อาจจ่ายเงินเอาประกันทีเกิดจากการมรณะของผูเ้ อาประกัน ส่ วนแบบ
เงิ นได้ป ระจํา จะจ่ า ยเงิ นเอาประกันก็ ต่อเมื อผูเ้ อาประกันมี ชี วิตอยู่ (เบี- ย เลี- ยงชี พ ) โดยจะจ่า ยไป
ตลอดจนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ จึงจะหยุดจ่าย
ตัวแทนประกันชีวติ
ธุ รกิ จการประกันชี วิต ส่ วนใหญ่จะดําเนิ นการขายประกันชี วิต ผ่า นช่ องทางการจัด
จําหน่ายโดยตัวแทนประกันชีวติ ซึ งทําหน้าทีเป็ นตัวกลางระหว่าง ผูเ้ อาประกันชีวิต กับ ผูร้ ับประกัน
ชี วิต โดยมีบทบาทหน้าทีสําคัญต่อการชี- ชวนชักนําให้คนทัวไปเข้ามาทําประกันชี วิต ผูร้ ับประกัน
ชี วิตจึ งมี ค วามจํา เป็ นที จะต้องมี ขอ้ พึ ง ปฏิ บ ตั ิ สํา หรั บ การขายประกันชี วิตขึ- น เพื อไว้ใ ช้ส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการขายประกันชีวติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คุณลักษณะของตัวแทนประกันชีวติ ทีดี
1. มีความรู ้ เกี ยวกับการประกันชี วิตเป็ นอย่างดี เป็ นคนขยันขวนขวายหาความรู ้
เพิมเติมอยูเ่ สมอ
2. มีความสามารถในการขาย และขยายตลาดด้วยการแสวงหาผูม้ ุ่งหวังจากตลาด
ให้ต่อยอดรายชือและปรับปรุ ง แก้ไขเทคนิคการขาย การขยายตลาดจะทําให้เป็ นนักขายทีดี
3. มีนิสัยในการทํางานทีดี มีการวางแผนในการทํางานอย่างมีระบบ ขยันขันแข่งมี
ระเบียบวินยั
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีในการ
- ขายอย่างมีคุณภาพ ขายตามการต้องการของลูกค้า
- ให้บริ การลู กค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพือให้ลูกค้ามี ความเชื อถื อและ
เข้าใจ
- ต้องมี จรรยาบรรณในวิชาชี พในธุ รกิ จนี- ตอ้ งอาศัยความเชื อถื อศรั ทธาและ
ความเป็ นกันเองสู งทั-งของผูเ้ อาประกันและผูร้ ับประกันโดยผ่านทางตัวแทน

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวติ ประกอบด้วย 10 ประการดังนี1. มีความซื อสัตย์ต่อผูเ้ อาประกันภัย บริ ษทั และเพือนร่ วมอาชีพ
2. ให้บริ การที ดี อย่างสมําเสมอและชี- แจงให้ผูเ้ อาประกันภัยทราบถึ งสิ ทธิ และ
หน้าทีเพือรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
3. รักษาความลับมิควรเปิ ดเผยข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยและข้อมูลของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก
4. เปิ ดเผยข้อความจริ ง ของผูเ้ อาประกันภัยในส่ วนที เป็ นสาระสําคัญเพือการ
พิจารณารับประกัน หรื อเพือความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5. ไม่เสนอแนะให้ผขู ้ อเอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระ
เบี-ยประกันภัย หรื อ เสนอขายนอกเหนือเงือนไขแห่งกรมธรรม์
6. ไม่ลดหรื อเสนอทีจะลดค่าเบี-ยประกันเพือเป็ นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
7. ไม่แนะนําให้ผูเ้ อาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพือทําสัญญาใหม่หากทําให้ผู ้
เอาประกันภัยเสี ยประโยชน์
8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนหรื อบริ ษทั อืน
9. หมันศึกษาหาความรู ้ในวิชาชีพเพิมเติมอยูเ่ สมอ
10. ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรม ประเพณี อนั ดีงาม รวมทั-งดํารงไว้ ซึ งเกียรติและ
ศักดิ•ศรี
คุ ณธรรมแห่ งอาชี วะปฏิ ญาณ ซึ งหมายถึ ง การที ผูป้ ระกอบวิชีพตัวแทนประกันชี วิต
ต้องปฏิญาณ สําหรับจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวติ ทีเกียวข้องกับบุคคล 3 กลุ่มได้แก่
จรรยาบรรณต่อผูเ้ อาประกันชีวติ
1. ซื อสัตย์ต่อผูเ้ อาประกันชีวติ ให้บริ การและรักษาประโยชน์ต่อผูเ้ อาประกันชีวติ
2. รักษาความลับต่อผูเ้ อาประกัน โดยเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลซึ งเป็ นข้อกําหนดทีจะต้อง
แถลงข้อความจริ งเพือการพิจารณารับประกันของบริ ษทั เท่านั-น
3. ไม่เสนอขายนอกเงือนไขกรมธรรม์
4. ไม่ยใุ ห้สละกรมธรรม์เพือทําใหม่
5. ไม่ลดหรื อเสนอทีจะลดค่าบําเหน็จจากการประกันชีวติ ให้กบั ผูเ้ อาประกันเพราะเป็ น
การผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณต่อบริ ษทั ประกันชีวติ
1. ซื อสัตย์ต่อบริ ษทั ประกัน
2. รักษาความลับต่อบริ ษทั ของบุคคลภายนอก

3. เปิ ดเผยข้อความจริ งของผูเ้ อาประกันชีวติ ต่อบริ ษทั เพือประกอบการพิจารณา
4. ไม่ให้ร้ายทับถมบริ ษทั อืนเพือรักษาภาพพจน์ทีดีของธุ รกิจ
จรรยาบรรณต่อเพือนร่ วมอาชีพ
1. ซื อสัตย์ต่อเพือนร่ วมอาชีพ
2. ไม่ให้ร้ายทับถมซึ งกันและกัน
3. เป็ นผูท้ ีหมันศึกษาเพิมเติมอย่างสมําเสมอ
4. ธํารงไว้ซึงศักดิ•ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวะปฏิญาณ ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
งาม
การสร้ า งความเชื อมันต่ อธุ รกิ จประกันชี วิต เพื อให้ป ระชาชนทัวไปได้มี ก ารสร้ า ง
หลักประกันให้แก่ครอบครัวอย่างกว้างขวาง และการประกันชี วิตมีการพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้องจะต้องช่วยกันสร้างความเชือถือให้เกิดขึ-น ดังนี1. สร้ างความเข้าใจเกี ยวกับการประกันชี วิต ซึ งเป็ นหน้าทีของตัวแทนทีจะถ่ายทอด
ข้อมูลของการประกันชี วิต ให้กบั ประชาชนได้ทราบดังนั-นตัวแทนจะ ต้องมี ความรู ้ เกี ยวกับการ
ประกันชีวติ ทีดีเพือสร้างภาพพจน์ทีดีให้กบั ธุ รกิจ
2. สร้างศรัทธาต่อการประกันชี วิต ซึ งตัวแทนจะต้องมีความรู ้เกียวกับการประกันชี วิต
เป็ นอย่างดีเพือชี- แจงรายละเอียดเกียวกับเงือนไขของกรมธรรม์ผลประโยชน์ขอ้ ยกเว้นบางประการ
เพือว่าผูเ้ อาประกันจะได้เข้าใจในเรื องของการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน เพือจะช่ วยสร้ างสร้ าง
ความมันใจความศรัทธาในการบริ การทีดีและเชื อว่าการประกันชี วิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของเขาได้
3. สร้ างศรัทธาให้แก่อาชี พตัวแทนประกันชี วิต ตัวแทนทุกคนจะต้องพัฒนาตนเอง
เทคนิ คการขายการบริ การอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ปลู กฝั งทัศนคติ ทีดี อาชี พตัวแทนนั-นมี เกี ย รติ• มี
ศักดิ•ศรี มีความมันคง บังเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที มีจรรยาบรรณนําความเชื อถือศรัทธาต่องาน
อาชีพตัวแทนประกันชีวติ
ดังนั-น สรุ ปได้ว่า ตัวแทนประกันชี วิต คื อ ความสําคัญในการสร้ างภาพพจน์ ทีดี ใ น
ธุ รกิจประกันชี วิตเพราะเกียวข้องกับบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผูเ้ อาประกันบริ ษทั รับประกันและเพือนร่ วม
อาชี พ ที สํา คัญการพัฒนาตนเองให้มี คุ ณลัก ษณะที ดี ข องการเป็ นตัวแทนประกันชี วิตจึ ง เป็ นสิ ง
สําคัญทีทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ

ขั-นตอนการประกันชีวติ
การทํา ประกันชี วิ ต ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายและได้รับ ประโยชน์ สู ง สุ ด นั-นควรทํา อย่า ง
รอบคอบเพราะการทําประกันชี วิตเป็ นการสร้ างความมันคงให้กบั ตนเองและครอบครัวโดยผูเ้ อา
ประกันภัยมี หน้าที หลักในการชําระเบี-ยประกันภัยอย่างสมําเสมอเป็ นระยะเวลานานดังนั-นจึ ง มี
หลักเกณฑ์เบื-องต้นในการพิจารณารับประกันชีวติ ได้แก่
1. การจําแนกระดับความเสี ยงภัย ในการประเมินความเสี ยงภัยของผูเ้ อาประกันภัยจาก
ข้อมูลปั จจัยต่างๆ แล้วสามารถจําแนกออกเป็ นกลุ่มๆ 3 กลุ่มด้วยกันคือ
1.1 กลุ่มความเสี ยงภัยมาตรฐาน เป็ นกลุ่มของผูข้ อเอาประกันภัยทีมีความเสี ยงภัย
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั-งทางด้านสุ ขภาพ และมีอาชี พที ไม่เสี ยงภัยสามารถรับประกันได้ในอัตราเบี-ย
ประกันภัยปกติ
1.2 กลุ่มความเสี ยงภัยตํากว่ามาตรฐานเป็ นกลุ่มของผูเ้ อาประกันภัยทีมีความเสี ยง
ภัยสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานอันเนื องมาจากปั ญหาด้านสุ ขภาพไม่เกี ยวทางด้านสุ ขภาพหรื อทั-งสอง
ด้านรวมกันผูข้ อเอาประกันจะต้องเสี ยเบี-ยประกันภัยเพิมพิเศษหรื อมีเงือนไขพิเศษเพิมอย่างใดอย่าง
หนึงซึ งจะมากน้อยเพียงใดขึ-นอยูก่ บั ระดับความเสี ยงภัยของผูเ้ อาประกัน
1.3 กลุ่ ม ความเสี ยงภัย ที ไม่ ส ามารถเอาประกันภัย ได้ เป็ นกลุ่ ม ของผูข้ อเอา
ประกัน ภัย ที มี ค วามเสี ยงสู ง มากจนบริ ษ ัท ไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ ซึ งบริ ษ ัท จะปฏิ เ สธการ
รับประกัน
2. ปั จจัยและแนวทางในการพิจารณารับประกันชี วิต ในการทําประกันชี วิตควรเกิดขึ-น
จากความต้องการทําประกันชีวติ หรื อเห็นประโยชน์ทีจะได้รับจากการทําประกันชี วิต แต่บ่อยครั-งที
พบว่าผูเ้ อาประกันภัยทําประกันชี วิตด้วยความเกรงใจหรื อเกิดจากการชักชวนของตัวแทนประกัน
ชีวติ มีผเู ้ อาประกันภัยไม่นอ้ ยทีทําประกันชีวติ โดยไม่รู้วา่ เงือนไขสัญญา และลักษณะของกรมธรรม์
เป็ นอย่างไร ดังนั-นเมือจะตัดสิ นใจทําประกันชี วิตไม่วา่ ผูท้ ีมาเสนอขายจะเป็ นญาติ เพือนสนิ ทหรื อ
ใครก็ตามสิ งสําคัญทีต้องพิจารณา
2.1 แบบการประกันชีวติ ควรเลือกกรมธรรม์ทีให้ความคุม้ ครองและมีเงือนไขการ
จ่ายเงินและผลประโยชน์ทีตรงตามความต้องการของตนเองมากทีสุ ด
2.2 ความสามารถในการชําระเบี-ยประกันภัย ต้องประมาณจํานวนเงินทีพอจะชําระ
เบี-ยประกันภัยได้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เพราะถ้าขาดชําระจะทําให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ
และสิ- นสุ ดความคุม้ ครองทําให้เสี ยประโยชน์อนั พึงจะได้รับ
2.3 กรอกใบคําขอเอาประกันภัยตามความเป็ นจริ งทุกประการด้วยตนเอง หรื อหาก
ผูอ้ ืนกรอกให้ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชือ

2.4 เมือกรอกใบคําขอเอาประกันภัยเรี ยบร้อยแล้วและชําระเบี-ยประกันภัยงวดแรก
แล้วต้องเรี ยกใบเสร็ จรับเงินชําระเบี-ยประกันภัยชัวคราวจากตัวแทนประกันชี วิตเพือเก็บเอาไว้เป็ น
หลักฐาน
2.5 เมื อได้รับกรมธรรม์ พร้ อมกับในเสร็ จรับเงิ นแล้วให้ตรวจสอบรายละเอียด
โดยเฉพาะข้อมูลทีระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์วา่ ถูกต้องตรงกับความประสงค์ทีแจ้งไว้ในใบคําขอ
เอาประกันภัยหรื อไม่หากพบความผิดพลาดให้รีบแจ้งบริ ษทั เพือแก้ไข
2.6 อ่านกรมธรรม์โดยละเอียด เพือทีจะทําการศึกษาเงือนไขกรมธรรม์ ทั-งหน้าที
และสิ ทธิ พึงประโยชน์ทีจะได้รับ
3. วิธีการชําระเบี-ยประกันภัยมีหลายวิธีแล้วแต่ความสะดวกของผูเ้ อาประกันภัยได้แก่
3.1 การชําระโดยหักจากยอดเงินฝากบัญชีธนาคาร
3.2 การชําระผ่านทีทําการของธนาคาร
3.3 การชําระทางธนาณัติ
3.4 การชําระด้วยตนเองหรื อสาขาของบริ ษทั
3.5 การชําระผ่านตัวแทนประกันชีวติ
หากมีปัญหาด้านการเงินเพือการชําระเบี-ยประกันภัยมีวธิ ี แก้ปัญหา ดังต่อไปนี- การลดจํานวนเงินเอาประกันภัย
- การขอเปลียนแบบการประกันชีวติ
- การขอยกเลิกสัญญาเพิมเติมกรมธรรม์ประกันภัย
- การขอเปลียนงวดการชําระเบี-ยประกันภัย
- การขอเปลียนกรมธรรม์เป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็ จหรื อขายเวลา
- การขอกูย้ มื เงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
บริ ษทั ปฏิเสธการจ่ายเงินจากการทําประกันชีวติ ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี- การปกปิ ดข้อความจริ งและแถลงข้อความเท็จ
- ฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี
- ผูร้ ับประโยชน์ฆ่าผูเ้ อาประกันภัยโดยเจตนา
- การเสี ยชีวติ โดยธรรมชาติในระยะเวลารอคอย
- การปกปิ ดอายุจริ งของผูเ้ อาประกันภัยอยูน่ อกจํากัดอัตราการค้าปกติของบริ ษทั
4. การขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ งผูเ้ อาประกันภัยจะสามารถขอรับเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากกรณี ใดกรณี หนึ ง ได้แก่ กรณี ผเู ้ อาประกันเสี ยชี วิตและกรณี
เรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลทุพพลภาพและสู ญเสี ยอวัยวะส่ วนสิ ทธิ เกี ยวกับการขอรับเงิ นปั นผลใน

กรณี ทีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นชนิ ดมีเงิ นปั นผล ผูเ้ อาประกันภัยมีสิทธิ ขอเลือกรับเงินปั นผลในใบ
คําขอเอาประกันภัยได้ 4 วิธี คือ
4.1 ขอรับเป็ นเงินสด
4.2 นําไปชําระเบี-ยประกันภัย
4.3 ฝากไว้กบั บริ ษทั โดยทีบริ ษทั จะจ่ายดอกเบี-ยสําหรับเงิ นปั นผลทีฝากไว้กบั
บริ ษทั ในทุกปี ในอัตราดอกเบี-ยทบต้นตามทีนายทะเบียนประกาศกําหนด
4.4 ขอเพิมจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ งจะมีสิทธิ• ได้รับเมือกรมธรรม์ประกันภัย
ครบกําหนด หรื อเมือผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวติ
5. การเลิกสัญญาประกันภัย ผูเ้ อาประกันสามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัยเมือใดก็ได้
โดยวิธีการดังนี5.1 การคืนเบี-ยกรณี ทีผูข้ อเอาประกันภัยต้องการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ภายใน
15 วันนับตั-งแต่วนั ทีได้รับกรมธรรม์ บริ ษทั จะคืนเบี-ยตามทีจ่ายจริ งหักด้วยค่าธรรมเนี ยม 500 บาท
และค่าตรวจสุ ขภาพ (ถ้ามี)
5.2 มูลค่าเวนคื น กรณี ทีผูข้ อเอาประกันภัยต้องการบอกเลิ กสัญญาประกันภัย
หลังจากเกินระยะเวลา Free Look Period และกรมธรรม์ทีมีมูลค่าเวนคืนแล้วก็จะได้รับเงินคืนตาม
จํานวนดังกล่าว
ดังนั-นนั-นสรุ ปได้ว่า ขั-นตอนการประกันชี วิตนั-นประกอบด้วย การจําแนกระดับความ
เสี ยงปั จจัยและแนวทางการพิจารณารับประกันวิธีการชําระเบี-ยประกันการขอรับเงินตามกรมธรรม์
ภัยและการบอกเลิกสัญญาประกันภัย
ประโยชน์และประเภทของการประกันชีวติ
ประโยชน์ของการประกันชีวติ ประโยชน์ของการประกันชี วิตอาจแยกออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ
1. การให้ความคุม้ ครอง
การให้ความคุ ม้ ครองประโยชน์ของการทําประกันชี วิตสําหรั บในด้านการให้ความ
คุม้ ครอง จะเป็ นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวและสังคมดังนีเพือบรรเทาความเดื อดร้ อนของครอบครัว เมือหัวหน้าครอบครัวเสี ยชี วิต รายได้ทีเคย
มอบให้แก่ ครอบครั วเป็ นประจําย่อมสิ- นสุ ด แต่ค่าใช้จ่ายประจํายังคงมี อยู่ต่อไป เช่ น ค่าเช่ าบ้าน
ค่าอาหาร ค่าเสื- อผ้าเครื องนุ่งห่ม เงินจากการทําประกันชีวติ จึงเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนนี- ซึ งจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว

เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ความรับผิดชอบทีบิดามารดามีต่อบุตร คือ การ
ให้การศึกษาแก่บุตร หากบิ ดามารดาจากไปก่อนวัยอันสมควร ความหวังของบุ ตรทีจะได้รับการ
สนับสนุ นทางการเงิ นให้เล่ า เรี ยนชั-นสู ง ขึ- นอาจเลื อนราง หรื ออาจสลายไป ด้วยเหตุ น- ี ค นเราจึ ง
วางแผนทางการเงินด้วยการทําประกันชีวติ ไว้เพือเป็ นทุนการศึกษาของบุตร
เพือใช้จ่ายการรักษาพยาบาล เมือเกิดการเจ็บป่ วยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็ นผล
ให้เงิ นออมทีมีอยู่ตอ้ งลดลง หากการเจ็บป่ วยยืดเยื-อเป็ นเวลานานอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ของ
ครอบครัวหรื อถึงขั-นวิกฤตทางการเงินได้ การประกันสุ ขภาพจึงเป็ นวิธีหนึ งทีสามารถลดความวิตก
กังวลในเรื องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
เพือสร้างหลักประกันเมือเกิดการทุพพลภาพ ถ้าได้ทาํ ประกันชี วิตพร้ อมทั-งซื- อสัญญา
เพิมเติมเพือให้ความคุม้ ครองทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชี พได้ หากผูเ้ อาประกันตกเป็ น
บุคคลทุพพลภาพก็จะได้รับเงินเพือเป็ นหลักประกัน
เพือเป็ นหลักประกันคุ ม้ ครองภาระหนี- สิน ในภาวะทีผูเ้ อาประกันมีหนี- สินอยู่หากวัน
หนึงต้องประสบภัยจนต้องสู ญเสี ยชี วิตหรื อตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ ภาระหนี- สินนี- จะตกอยูก่ บั คน
ในครอบครัว ถ้าได้ทาํ ประกันชี วิตไว้ครอบครัวสามารถทําเงินทีได้จากการทําประกันชี วิตไปชําระ
หนี-สินเหล่านั-นได้
เพือเป็ นเงิ นสํารองยามฉุ ก เฉิ น ในสังคมที เจริ ญทางวัตถุ โอกาสที จะหวังพึงผูอ้ ื นลด
น้อยลงทางทีดีทีสุ ด คือการเตรี ยมการรองรับหากเกิดปั ญหาทางด้านการเงินในอนาคต เมือมีความ
จําเป็ นฉุ กเฉิ นก็สามารถจะนําเงินส่ วนนั-นมาใช้ได้ทนั ที การประกันชี วิตเมือทําไป 2-3 ปี ขึ-นไปจะมี
มูลค่าเงินสดทีเพิมขึ-นทุกปี จึงเป็ นแหล่งเงินสํารองยามต้องการเงินสดฉุ กเฉิ นโดยการนํากรมธรรม์
ประกันชีวติ ไปกูเ้ งินกับบริ ษทั ได้
เพือคุ ม้ ครองบุคคลสําคัญทางธุ รกิ จ โดยการนําธุ รกิ จย่อมมีบุคคลสําคัญต่อธุ รกิ จและ
นําความเจริ ญมาสู่ ธุรกิ จ ถ้าสู ญเสี ยบุ คคลเหล่ านี- ไปจะทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อธุ รกิ จได้ การทํา
ประกันชี วิตบุคคลสําคัญนี-เป็ นการชดเชยการสู ญเสี ยของธุ รกิจ หากว่าเกิดการสู ญเสี ยบุคคลเหล่านีไป โดยธุ รกิจนั-นของครอบครัวผูเ้ อาประกันและเป็ นผูร้ ับประโยชน์
เพือความคุ ม้ ครองเจ้าหนี- และลู กหนี- ในการให้กู้ยืมเงิ นเจ้าหนี- คาํ นึ งถึ งการจะได้รับ
ชําระหนี- คืนจากลูกหนี- จึงมีการประกันชี วิตของลูกหนี- โดยยกผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี- เมือลูกหนีเสี ยชีวติ หรื อตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ

2. การออมทรัพย์
การออมทรัพย์ การประกันชี วิตเป็ นการสร้างหลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว
โดยไม่จาํ เป็ นว่าผูร้ ับประโยชน์จะได้รับเงินหลังจากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตเท่านั-น ผูเ้ อาประกันภัย
สามารถเลื อกทําประกันชี วิตเพือให้มีความมันคงทางด้านการเงินให้กบั ตัวเองได้ โดยการประกัน
ชี วิตบางแบบที เป็ นสะสมทรั พ ย์ ถ้า ผูเ้ อาประกันมี ชี วิตจนครบกํา หนดสัญญาก็ จะได้รับ เงิ นเอา
ประกันภัยทีทําไว้ หรื อ หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชี วิตในระหว่างสัญญามีผลบังคับ ผูร้ ับประโยชน์ก็
จะได้รับจํานวนเงินเอาประกันภัย
กล่ า วได้ว่า “เสี ย ชี วิตก็ ไ ด้รับ เงิ น เอาประกันภัย อยู่ก็ ไ ด้รับ เงิ นเอาประกันภัย ” เป็ น
จํานวนเงินทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์จะเห็นได้วา่ การประกันชี วิตถือเป็ นวิธีการหรื อประดิษฐกรรม
หนึงทีคนเราคิดค้นขึ-นมาเพือรับมือกับภัยทีจะทําให้คนเราสู ญเสี ยรายได้ จากภัยทีกล่าวข้างต้น เพือ
ช่วยให้ความรัก ความรับผิดชอบของบุคคลทีมีต่อครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบและดํารงอยูท่ - งั ใน
ยามที เขามี ชี วิตอยู่ หรื อเมื อเขาจากไปด้วยเหตุ น- ี จึง เรี ยก การประกันชี วิตว่า การประกันค่า ทาง
เศรษฐกิจของมนุษย์ ซึ งเป็ นสิ งทีมีค่าสู งสุ ดในโลก
ในปั จจุบนั นี-การประกันชี วิตได้มีบทบาทในทางเสริ มสร้างความมันคงทางสังคม ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ซึ งเบี-ยประกันทีบริ ษทั ประกันชี วิตได้รับมาจากผูเ้ อาประกันนั-นได้มี
ส่ วนทีบริ ษทั ประกันชี วิตได้นาํ ไปลงทุน และเงิ นให้กยู้ ืมในระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันส่ งผล
ให้มีการขยายตัวทางธุ รกิจซึ งจะส่ งผลให้มีการจ้างงานเพิมขึ-นและเพิมภาษีเงินได้แก่รัฐโดยทางอ้อม
ลักษณะพื-นฐานของการประกันชีวติ
ลักษณะพื-นฐานของการประกันชี วิต มี 2 ชนิ ดคือ ชนิ ดทีมีเงินปั นผล คือเงินปั นผลมา
จากส่ วนเงินจากค่าดําเนิ นงานของบริ ษทั ซึ งจะจ่ายให้กบั กรมธรรม์ทีระบุไว้ตามเงื อนไขกรมธรรม์
เท่านั-นและอีกชนิดหนึงคือ ชนิดทีไม่มีเงินปั นผล
ลักษณะพื-นฐานของการประกันชี วิต มี 3 ประเภท คือ ประเภทที 1 ประเภทสามัญ คือ
เป็ นการประกันชี วิตรายบุ ค คล จํา นวนทุ นประกัน ปลานกลาง สู ง อาจจะมี หรื อไม่มี ก ารตรวจ
สุ ข ภาพก็ ไ ด้ ชํา ระเบี- ย ประกันเป็ นรายปี เสมอ มี ร ะยะเวลาผ่อ นผันได้ 30 วัน (หากเสี ย ชี วิ ตใน
ระยะเวลาผ่อนผัน จ่ายเงิ นเอาประกันหักเบี- ยประกันทีค้างออกจากทุ นประกันก่อน) ประเภทที 2
ประเภทอุตสาหกรรม คือ จํานวนทุนประกันตํา เหมาะกับผูเ้ อาประกันทีมีรายได้นอ้ ย การชําระเบี-ย
ประกัน ถื อเกณฑ์เป็ นรายเดือนเสมอและไม่มีการตรวจสุ ขภาพ มีระยะเวลารอคอย 180 วันซึ งเป็ น
ระยะเวลาที ยังไม่คุม้ ครองการเสี ยชี วิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (หากเสี ยชี วิต บริ ษทั ประกันจะคื นเบี- ย
ประกันแก่ผรู ้ ับประโยชน์เท่านั-น) แต่ยงั คุม้ ครองการเสี ยชี วิตเนื องจากอุบตั ิเหตุซึงจ่ายทุนประกัน มี
ระยะเวลาผ่อนผันการชํา ระเบี- ย 60 วัน และ ประเภทที 3 ประเภทกลุ่ ม คื อ ส่ วนใหญ่จะเป็ น

สวัสดิการทีนายจ้างทําให้ลูกจ้าง บริ ษทั ออกใบสําคัญประกันชีวติ ให้สมาชิ กทุกคนภายใต้กรมธรรม์
หลัก นายจ้างเป็ นผูเ้ รี ยกร้องผลประโยชน์ในกรณี เกิดเหตุ ไม่มีการตรวจสุ ขภาพ กรณี นายจ้างชําระ
เบี-ยประกันให้ลูกจ้างทั-งหมด ต้องมีจาํ นวนลูกจ้างร่ วมทําประกันชี วิตเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 75%
ของลูกจ้างทีมีสิทธิ ทาํ ประกันชีวติ ทั-งหมด
ลักษณะพื-นฐานของการประกันชี วิต มี 4 แบบ คือ แบบที 1 แบบชัวระยะเวลา (แบบ
เฉพาะกาล) คื อ แบบประกันที มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ การประกันวินาศภัย มากที สุ ด คื อ มี แต่ ค วาม
คุม้ ครองมรณกรรมแต่ไม่มีการออมทรัพย์ บริ ษทั จะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผรู ้ ับประโยชน์ ก็ต่อเมือ
ผูเ้ อาประกันชีวติ เสี ยชีวติ ภายในกําหนดระยะเวลา (ความคุม้ ครองสั-นๆ เช่น 1 ปี , 3 ปี , 5ปี หรื อ 10 ปี
)ของสัญญาเท่านั-น หากมีชีวิตอยูจ่ นครบกําหนดสัญญาจะไม่ได้เงินคืนใดๆ แบบชัวระยะเวลานี- ให้
ประโยชน์ในด้านความคุ ม้ ครองมากที สุ ด โดยเสี ยเบี-ยประกันต่อปี ตําที สุ ดหรื อเบี-ยถู กที สุ ด(เมื อ
เปรี ยบเที ยบกับแบบอื นๆ) เพราะว่า กรมธรรม์คุม้ ครองเฉพาะกรณี ผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตเท่านั-น
ดังนั-นจึงไม่มีมูลค่ากรมธรรม์หรื อไม่มีมูลค่าเงินสด จึงเหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการความคุ ม้ ครองสู ง
โดยชําระเบี-ยตํา เช่นการคุม้ ครองหนี- สินชัวคราว,หนี- จาํ นองบ้าน แบบที 2 แบบตลอดชี พ เป็ นการ
ประกัน ชี วิต ที มี ระยะเวลาคุ ้ม ครองตลอดชี วิ ตของผูเ้ อาประกัน กล่ า วคื อ บริ ษ ัท จะจ่ า ยเงิ น เอา
ประกันภัยให้ผรู ้ ับประโยชน์ เมือผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ ในระหว่างสัญญามีผลบังคับ หรื อมีชีวิตอยูจ่ น
ผูเ้ อาประกันมีอายุครบ 99 หรื อ 100 ปี จึงเหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการความคุม้ ครองระยะยาว เช่นการ
สร้ า งกองทุ นมรดก หรื อการปลดเปลื- องภาระหนี- สิ นครั- งสุ ดท้า ย การชํา ระเบี- ย ประกันภัย ผูเ้ อา
ประกันสามารถเลื อกชําระได้ 3 วิธี คือ ชําระเบี-ยประกันเพียงครั-งเดี ยว ชําระเบี-ยประกันเฉพาะที
กําหนด เช่น 10, 15, 20 ปี หรื อชําระเบี-ยฯจนผูเ้ อาประกันอายุครบ 60 ปี หรื อชําระเบี-ยประกันตลอด
ชีพ แบบที 3 แบบสะสมทรัพย์ เป็ นการประกันชี วิตทีบริ ษทั จะจ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู ้
เอาประกันภัยเมื อมี ชีวิตอยู่รอดจนครบกําหนดสัญญา หรื อจ่ายจํานวนเงิ นเอาประกันภัยให้ผูร้ ั บ
ประโยชน์ หากผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิตในระหว่างสัญญา ดังนั-นจึงให้ท- งั ความคุ ม้ ครองและการออม
ทรัพย์ ในขณะเดียวกัน เพราะการประกันแบบนี- มาจากแบบประกันชี วิต 2 แบบรวมกัน คือ แบบชัว
ระยะเวลา และแบบสะสมทรัพย์แท้จริ ง (แบบสะสมทรัพย์แท้จริ งคือการประกันชี วิตทีบริ ษทั จะจ่าย
จํานวนเงินเอาประกันเมือผูเ้ อาประกันมีชีวติ อยูจ่ นครบกําหนดสัญญาเท่านั-น) กรมธรรม์แบบนี-หาก
ชําระเบี-ยมา 2, 3 ปี จะมีมูลค่ากรมธรรม์เกิ ดขึ-น (เช่นมูลค่าเวนคืนเงิ นสด,มูลค่าใช้เงิ นสําเร็ จ หรื อ
มูลค่าขยายเวลา) เมือกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนเงิ นสดผูเ้ อาประกันสามารถกูเงิ นโดยเอากรมธรรม์
เป็ นประกัน และกูไ้ ด้ไม่เกิ นมูลค่าเงิ นสด แบบประกันสะสมทรัพย์น- ี จึงเหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการ
สร้างเป็ นกองทุนการศึกษาให้บุตร หรื อการเก็บออมเพือสร้างกองทุนในอนาคต แบบที 4 แบบเงิน
ได้ประจํา (แบบบํานาญ) เป็ นการประกันชี วิตทีผูเ้ อาประกันต้องการรายได้ไว้ใช้ยามชราภาพ โดย

บริ ษทั จะจ่ายเงิ นเอาประกันเป็ นรายงวดเท่ากันทุกปี อย่างสมําเสมอ ให้แก่ผูเ้ อาประกันนับตั-งแต่
สัญญาครบกําหนด ถ้ายังมีชีวติ อยูก่ ็รับต่อไปเรื อยๆ ทุกปี จะเห็นได้วา่ การประกันชี วิตแบบอืนๆนั-น
อาจจ่ายเงิ นเอาประกันทีเกิ ดจากการมรณะของผูเ้ อาประกัน ส่ วนแบบเงิ นได้ประจําจะจ่ายเงิ นเอา
ประกันก็ต่อเมือผูเ้ อาประกันมีชีวติ อยู่ (เบี-ยเลี-ยงชีพ) โดยจะจ่ายไปตลอดจนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต
จึงจะหยุดจ่าย
จะเห็ นได้ว่า จากข้อมูลข้างต้นการประกันชี วิตนั-นมีหลายรู ปแบบหลายชนิ ด และใน
ปั จจุบนั นี- ยงั มีหลายบริ ษทั ทีมีการขายประกันชี วิตเข้ามาให้ประชาชนส่ วนใหญ่เลือกหรื อตัดสิ นใจ
ในการทีจะทําประกันชี วิตทั-งเรื องของกรมธรรม์ค่าใช้จ่าย เบี-ยประกันทีจะได้รับหรื อที ต้องชําระ
ให้กบั บริ ษทั ความคุม้ ครองต่างๆ ทีมีมากมายแตกต่างกันไป ตามแต่ละผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริ ษทั
ซึ งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผคู ้ นอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั-งตากเพศ ต่างวัย ต่างอาชี พ ต่างเชื- อ
ชาติ ต่างศาสนา ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ความต้องการหรื อความสนใจของแต่ละบุคคลนั-นก็มี
เหตุจูงใจแตกต่างกันออกไป จึงเป็ นสาเหตุให้ผวู ้ ิจยั ต้องศึกษา พฤติกรรม ความคิดเห็ น เพือจะได้
ทราบ เหตุผล หรื อปั จจัยในการที แต่ละบุ คคล จะตัดสิ นใจทําประกันกับ บริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่ า
เพือทีจะได้ระบุกลุ่มเป้ าหมาย ระบุอาชี พ หน่ วยงาน ทีจะเข้าเสนอขายผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตของ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ให้ถูกต้อง เหมาะสม และได้รับการตอบสนอง หรื อการตัดสิ นใจในการทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า ของคนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัยให้ได้มากขึ-น
บริษัทประกันชี วติ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สําหรับบริ ษทั ประกันชีวติ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 29 บริ ษทั 29
สาขา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี1. บริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 21,23,25,27 ถ.
จุติอุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-346670-2 แฟกซ์. 074-346670-1 (ต่อ106)
2. บริ ษทั ไอโออิ กรุ งเทพประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 25 ซ.10 ถ.เพชรเกษม อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-345741-7 แฟกซ์ 074-345748
3. บริ ษทั สิ นทรัพย์ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 24/10 ถ.สุ วรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทร. 074-346670-2 แฟกซ์ 074-346670-1 (ต่อ106)
4. บริ ษทั ศรี อยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 70,72 ถ.โชติวิทยกุล 3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-428746-9 แฟกซ์ 074-428750

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 830 ถ.เพชรเกษม ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-220961 แฟกซ์. 074-232576
6. บริ ษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา (หาดใหญ่) 455/4 ถ.เพชร
เกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-367528-30 แฟกซ์. 074-367531
7. บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 41,43 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074345301-4 แฟกซ์ 074-345307
8. บริ ษทั เอราวัณ ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 25 ถ.จุติอนุ สรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-346085-7
9. บริ ษทั เจนเนอลารี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด สาขาหาดใหญ่ 198-198/1 ถ.
นิพทั ธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-355561 แฟกซ์ 074-355562
10. บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 61/11 ถ.ราษฎร์ อุทิศ ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-253058-9 แฟกซ์.074-253057
11. บริ ษทั กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 25,27 ถ.โชติวทิ ยกุล3 ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-465229-30 แฟกซ์. 074-465188
12. บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 17-19 ซ.10 ถ.เพชรเกษม ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-345313 แฟกซ์. 074-345314
13. บริ ษทั คูเนีย ประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด สาขาหาดใหญ่ 33/2 ถ.ราษฎร์ ยินดี ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร./แฟกซ์. 074-263337
14. บริ ษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 77,79 ถ.โชติวิทยกุล3 ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-428036-8 แฟกซ์. 074-233375
15. บริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต จํา กัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 592/1 อาคาร
เมืองไทยประกันชี วิต ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-345134-7
แฟกซ์.074-345709
16. บริ ษทั นําสิ นประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 500/5-6 ม.4 ถ.สงขลารา
เมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-261333 แฟกซ์.074-262759
17. บริ ษทั นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2/4-5 ถ.ราษฎร์ ยินดี ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-230640-1 แฟกซ์.074-220771
18. บริ ษทั ประกันคุม้ ภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 36/60 ถ.นิ พทั ธ์สงเคราะห์ 1
ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-234138-9 แฟกซ์. 074-367307

19. บริ ษทั สยามซิ ต- ีประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 28 ซ.15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-365376-8 แฟกซ์.074-365382
20. บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย (2000) จํากัด สาขาหาดใหญ่ 24-26 ถ.ราษฎร์ ยินดี ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-232768 แฟกซ์.074-342618
21. บริ ษทั สิ นมันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 374 ถ.สามชัย ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-343650-9 แฟกซ์.074-322775
22. บริ ษ ทั ส่ งเสริ ม ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 23 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-223624
23. บริ ษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 27 ถ.จุติอุทิศ 4 ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-231089 แฟกซ์.074-346154
24. บริ ษทั ไทยพัฒนา ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 84/101-102 ศรี ภูวนารถ
คอนโดมิเนี ยม ถ.ป.ณัฐพล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-420339- 40 แฟกซ์.
074-420340
25. บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 1333 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-423860-4 แฟกซ์.074-258963
26. บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา 218 ม.4 ถ.นิ พทั ธ์
สงเคราะห์1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-427221-2 แฟกซ์.074-4277664
27. บริ ษทั ธนชาติ ประกันภัย จํากัด สาขาสงขลา 145,147,149 ถ.นิ พทั ธ์ อุทิศ2 ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-355044 แฟกซ์.074-355045
28. บริ ษทั ไทยพาณิ ชสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 596 ถ.ศุภสาร
รังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-364782-3 แฟกซ์.074-364784
29. บริ ษทั วิริยะประกันภัย จํากัด สาขาหาดใหญ่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-555161-70 แฟกซ์.074-235660
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท กรุ งไทย – แอกซ่ า
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ทีตั-ง 2034/116-119, 136, 138143 อาคารอิ ตลั ไทยทาวเวอร์ ชั-น 27, 32-33 ถ.เพชรบุ รีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-7234000 โทรสาร 02-7234032-4033 ก่อตั-งเมือ วันที 12
มิถุนายน 2540 มีทุนจดทะเบียนเริ มต้น 500 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนปั จจุบนั 1,355 ล้านบาท มีผู ้

ถื อหุ ้นหลัก ธนาคารกรุ ง ไทยจํา กัด (มหาชน) และกลุ่ ม แอกซ่ า เอเชี ยแปซิ ฟิก โฮลดิ- ง มี จาํ นวน
พนักงาน 566 คน ตัวแทน 7,260 คน จํานวนกรมธรรม์ 788,450 กรมธรรม์ จํานวนสาขา 5 แห่ ง
จํานวนสํานักงานตัวแทน 67 แห่ง
บริ ษทั กรุ งไทย – แอกซ่ า ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันชั-นนําของ
ไทย ก่ อตั-ง ตั-ง แต่ ปี 2540 ที เกิ ดจากการร่ วมทุ นระหว่า ง บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ซึ งเป็ นธนาคาร
พาณิ ชย์ช- นั นําทีมีรัฐบาลไทยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ และกลุ่มแอกซ่ า กลุ่มธุ รกิจประกันชี วิต สุ ขภาพและ
บริ หารสิ นทรัพย์ขนาดใหญ่ซึงได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์ จูน โกลบอล 500 ประจําปี 2005
ให้เป็ นบริ ษทั ประกันชีวติ และประกันสุ ขภาพใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของโลก ส่ งผลให้ กรุ งไทย แอกซ่ า
ประกันชี วิตฯ เป็ นบริ ษทั ประกันชี วิตทีมีสถานะทางการเงิ นที แข็งแกร่ ง และมีความเชี ยวชาญใน
ด้านการรับประกันชีวติ
จากการเติบโตอย่างยอดเยียมและการบริ หารจัดการทางการเงิ นอย่างแข็งแกร่ ง ทําให้
บริ ษทั สามารถชําระหนี- สินทีมีอยู่มากกว่า 1 พันล้านบาท ได้ท- งั หมดในปี 2551 อี กทั-งสามารถ
จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในปี 2552 ด้วย สําหรับยอดขายภายใน 2 ปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ สามารถ
ทํายอดขายได้เป็ นสองเท่าและมีมูลค่าธุ รกิจเพิมสู งขึ-นเป็ น 4 เท่าภายในระยะเวลา 2 ปี
บริ ษทั ฯได้ใ ห้บริ การลู ก ค้าผ่านสํานักงานสาขาและสํานักงานตัวแทนที มี มาตรฐาน
และเพือสนองตอบความต้องการของลูกค้า เพือก้าวไปสู่ อีกระดับคุณภาพชีวติ คนไทย กรุ งไทย แอก
ซ่ า คํานึ งถึ งการดูแลลูกค้าด้วยความใส่ ใจ ไว้ใจได้ และพร้ อมให้บริ การ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ การทําให้บริ ษทั ฯ ก้าวขึ-นเป็ นบริ ษทั อันดับ 1 ในใจของคนไทยภายในปี 2555
พันธกิจ ของบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) มีปฏิธานในการดําเนิ นธุ รกิจด้วย
ความรับผิดชอบ และสร้างสายสัมพันธ์ทีเหมาะสมกับพันธมิตรของเราทุกฝ่ าย
ต่อสัง คม (The community) การเป็ นองค์กรที มี ความรั บผิดชอบต่อสั งคม คื อ การ
แบ่งปั นทักษะ ความรู ้ ความชํานาญกับชุ มชน รวมถึงการสร้างงานและการสนับสนุ นโครงการการ
กุศล
ต่อผูถ้ ือหุ น้ (Our shareholders) คือ การบรรลุเป้ าหมายผลการดําเนินงานเพือเป็ นทีหนึ ง
ในธุ รกิ จซึ งนําไปสู่ การสร้ างคุ ณ ค่าและการเติ บโตที มันคง รวมถึ งการเสนอข้อมูลทางการเงิ นที
ถูกต้องแม่นยํา
ต่อลูกค้า (Our clients) คือ ยึดมันกับบริ การมาตรฐานสู งสุ ดระดับมืออาชี พ และมุ่งมัน
ให้บริ การทีตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง

ภาพประกอบ 2 สัดส่ วนการลงทุนรวมของบริ ษทั ปี 2553
สั ดส่ วนการลงทุนรวมของบริษัท ปี 2553
3.3 1.3
7.8

พันธบัตรรัฐบาล 74.5

13.2

หุ้นกู้เอกชน 13.2
หุ้น 7.8
เงินฝากระยะสั6 น,เงินสด 3.3

74.5

เงินกู้ยืมตากกรมธรรม์ 1.3

ภาพประกอบ 3 สัดส่ วนการลงทุนรวมของบริ ษทั ปี 2554
สั ดส่ วนการลงทุนรวมของบริษัท ปี 2554
1.4
6.1

พันธบัตรรัฐบาล 57.8

8.4

หุ้นกู้เอกชน 26.3
หุ้น 8.4
26.3

57.8

เงินฝากระยะสั6 น,เงินสด 6.1
เงินกู้ยืมตากกรมธรรม์ 1.4

ตารางที 1 ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีสาํ หรับปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 6.1
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
ผลตอบแทน
เฉลีย (ต่อปี )
ผลตอบแทนตามราคา 11.5%
12.9%
(1.5%)
10.5%
6.1%
7.8%
ตลาด

ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทบริษัทกรุ งไทยแอกซ่ า
สมาร์ ทโปร 12PL
ลักษณะแบบประกัน เป็ นแบบตลอดชีพ มีระยะเวลาคุม้ ครองจนผูเ้ อาประกันมีอายุครบ
85 ปี มี ระยะเวลาในการชําระเบี-ยประกัน 12 ปี และจะได้รับการคุ ม้ ครองตามจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยหรื อมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้วแต่จาํ นวนใดสู งกว่า กฎเกณฑ์ในการรับประกันภัยคือ ผูข้ อ
เอาประกันภัยมีอายุ 1 เดื อน – 60 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัยขั-นตํา 100,000 บาท ซึ งสามารถซื- อ
สัญญาเพิมเติมได้ตามเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิมเติมนั-นๆ และหลังจากสิ- นสุ ดระยะเวลา
ชําระเบี-ยประกันแล้ว สามารถชําระเบี-ยประกันในส่ วนของสัญญาเพิมเติมต่อไป ตามเงือนไขของ
สัญญาเพิมเติมแต่ละตัว ซึ งสามารถนําเบี-ยประกันภัยหลักของแบบประกันภัยนี- ตามทีจ่ายจริ ง มาหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงือนไขของกรมสรรพากร จุดขายคือ ได้รับความคุม้ ครองที
ยาวนานจนถึงอายุ 85 ปี (ชําระเบี-ยประกันเพียง 12 ปี ) เบี-ยประกันภัยตํา แต่ได้รับความคุม้ ครองทีสู ง
เงินจ่ายคืนประจําปี ตั-งแต่สิ-นปี กรมธรรม์ที 2 มีโอกาสได้มากกว่าทีรับรอง กรณี ชาํ ระเบี-ยหลักครบ
แล้วยังสามารถซื-อสัญญาเพิมเติมต่อไปได้อีก เงินจ่ายคืนประจําปี ฝากสะสมต่อรับดอกเบี-ยทบต้นสู ง
ถึง 4% กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ผูท้ ีต้องการความคุม้ ครองระยะยาว ผูท้ ีต้องการความคุม้ ครองภาระ
หนี- สิน ผูท้ ีมีความต้องการส่ วนลดหย่อนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา ผูท้ ีต้องการสร้ างหลักประกัน
รายได้ให้ครอบครัวระยะยาว และต้องการสวัสดิการจากสัญญาเพิมเติมควบคู่ดว้ ยในระยะยาวนาน
หลายปี และผูท้ ีต้องการสร้างหลักประกันคุม้ ครองความสามารถของตนเอง
สมาร์ ท โพรเทคเตอร์ 25PL
ลักษณะแบบประกัน เป็ นแบบตลอดชี วิต คุม้ ครองจนมีอายุครบ 90 ปี ระยะเวลาชําระ
เบี-ยประกัน 25 ปี และจะได้รับความคุ ม้ ครองตามจํานวนเงิ นทีเอาประกันภัย กฎเกณฑ์ในการรั บ
ประกันภัยคื อ ผูเ้ อาประกันภัยมี อายุต- งั แต่ 1 เดื อนจนถึ ง 65 ปี จํานวนเงิ นเอาประกันภัยขั-นตํา
150,000 บาท สามารถซื- อสัญญาเพิมเติมได้ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิมเติมนั-นๆ
และหลัง จากสิ- นสุ ดระยะเวลาชําระเบี-ย สามารถชําระเบี-ย ประกันภัยในส่ วนของสัญญาเพิมเติ ม
ต่อไป ตามเงื อนไขของสั ญญาเพิมเติ ม แต่ ล ะตัว แต่ จะไม่ ส ามารถนํา เบี- ย ประกันภัย หลัก ไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ จุดขาย คือ จะได้รับความคุม้ ครองทียาวนาน จนถึ งอายุ 90 ปี มีเบี-ยประกันภัยตํา
แต่ได้รับความคุ ม้ ครองที สู ง และมีเงิ นจ่ายประจําปี ตั-งแต่สิ-นกรมธรรม์ปีที 2 และเพิมขึ- นทุ กๆ ปี
จนถึ ง สิ- น ปี กรมธรรม์ที 16 ซึ งกรณี ช ํา ระเบี- ย ประกันสั ญญาหลัก ครบแล้วยัง สามารถซื- อสั ญญา
เพิมเติมต่อไปอีกได้ และมีเงินคืนรายปี สะสมต่อเพือรับดอกเบี-ยทบต้นสู ง 6% กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

คือ ผูท้ ี ต้องการความคุ ม้ ครองระยะยาว ผูท้ ี ต้องการความคุ ม้ ครองภาระหนี- สิน ผูท้ ี ต้องการสร้ าง
หลักประกันคุ ม้ ครองความสามารถของตนเอง และผูท้ ีอยูใ่ นวัยทํางาน กําลังสร้ างชี วิต สร้างธุ รกิ จ
สร้างครอบครัว
อีซี แคช 10EC
ลักษณะแบบประกัน เป็ นแบบสะสมทรัพย์ ระยะเวลาคุ ม้ ครอง 10 ปี ระยะเวลาชําระ
เบี-ยประกัน 6 ปี และจะได้รับความคุม้ ครอง ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย หรื อมูลค่าเวนคืนเงินสด
หรื อเบี- ย ประกัน ภัย ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หลัก ที ชํา ระมาแล้วทั-ง หมด แล้ว แต่ จ าํ นวนใดจะ
มากกว่า กฎเกณฑ์การรับประกัน มีอายุต- งั แต่ 1เดือน – 70 ปี จํานวนเงินทีเอาประกันขั-นตํา 100,000
บาท สามารถซื- อสั ญญาเพิมเติ มได้ตามกฎเกณฑ์การพิ จารณารั บประกันของสั ญญาเพิมเติ มนั-น
หลังจากสิ- นสุ ดระยะเวลาชําระเบี-ยประกัน สามารถชําระเบี-ยประกันภัยในส่ วนของสัญญาเพิมเติม
ต่อจนสิ- นสุ ดระยะเวลาคุม้ ครองได้ตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ จุดขาย คือ อุ่นใจมีเงินใช้ทุกปี รวมรับ
ผลประโยชน์ข- นั ตํา 200% พิเศษเงินปั นผล และมีหลักประกันชี วิตทีมันคง โดยได้รับความคุม้ ครอง
ชี วิตตลอดสัญญาตามจํานวนเงิ นเอาประกันภัย หรื อมูลค่าเวนคืนเงิ นสด หรื อเบี-ยประกันภัยของ
สัญญาหลักทีชําระมา และแต่จาํ นวนใดจะมากกว่า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ผูท้ ีต้องการออมระยะ
สั-น ที ให้ผลตอบแทนทีดี ผูท้ ีประสบปั ญหาดอกเบี-ยเงิ นฝากธนาคารลดลงจนมีความต้องการการ
ออมรู ปแบบอืนทีได้รับผลตอบแทนทีดี และมีความต้องการในเรื องของส่ วนลดหย่อนภาษีเงิ นได้
บุคคลธรรมดา
สมาร์ ท เซฟเวอร์ 20SS
ลักษณะแบบประกัน เป็ นแบบสะสมทรัพย์ ระยะเวลาคุ ม้ ครอง 20 ปี ระยะเวลาชําระ
เบี-ยประกัน 20 ปี และมีความคุม้ ครอง ตามจํานวนเงิ นเอาประกันภัย หรื อมูลค่าเวนคืนเงินสดและ
แต่จาํ นวนใดจะมากกว่า กฎเกณฑ์ในการรั บประกัน คื อ มี อายุ 1 เดื อน – 65 ปี จํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยขั-นตํา 100,000 บาท และไม่เกิน 10 ล้านบาท และได้รับความคุม้ ครองจากสัญญาเพิมเติม
คุม้ ครองโรคร้ายแรงประเภทจ่ายเงินเอาประกันของกรมธรรม์หลักล่วงหน้า 12 โรคร้ายแรง ฟรี แต่
ไม่สามารถนําเบี-ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ จุดขายคือ มีเงินคืนทีสามารถใช้
เสริ มสภาพคล่องระหว่างการออม ให้ผลตองแทนสู ง 320% เป็ นการกระจายการลงทุน และยังได้รับ
ความคุ ม้ ครองการเจ็บป่ วยจากโรคร้ ายแรง 12 โรค ฟรี กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมาย คื อ ผูท้ ี ต้องการออม
ระยะปานกลาง 20 ปี ทีให้ผลตอบแทนตามระยะเวลาทีแน่นอน และผูท้ ีประสบปั ญหาดอกเบี-ยเงิน

ฝากธนาคารลดลงจนมีความต้องการการออมรู ปแบบใหม่ทีได้ผลตอบแทนทีดีกว่า และผูท้ ีมีความ
ต้องการความคุม้ ครองการเจ็บป่ วยจากโรคร้ายแรง 12 โรค
กรุ งไทย – แอกซ่า บํานาญสุ ข SI85
ลัก ษณะแบบประกัน เป็ นแบบ บํา นาญ ที เน้นการรั บ ผลประโยชน์ ในลัก ษณะของ
รายได้ต่อปี หลังเกษียณอายุ และรับผลประโยชน์ทางภาษีทีเพิมขึ-นอีก 200,000 บาท ระยะเวลาใน
หารคุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันอายุครบ 60 ปี ระยะเวลาชําระเบี-ยประกัน จนผูเ้ อาประกันมีอายุครบ 60 ปี
มีความคุ ม้ ครอง ในกรณี เสี ยชี วิตก่อนรับเงินบํานาญคือ จํานวนเงิ นทีสู งสุ ดระหว่างจํานวนเงิ นเอา
ประกันภัยหรื อมูลค่าเวนคืนเงินสด และในกรณี ทีเสี ยชี วิต ในช่วงทีรับเงิน บํานาญ จะได้รับประกัน
การจ่ายเงินบํานาญ 15 งวด โดยลูกค้าสามารถเลือกรับผลประโยชน์กรณี เสี ยชี วิตได้ 2 วิธี คือ เลือก
รับเป็ นเงิ นก้อน คื อมูลค่าปั จจุบนั ของเงิ นบํานาญงวดเหลื อทียังไม่ครบ 15 งวด หรื อ เลื อกรั บเงิ น
บํานาญเป็ นรายงวดให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์จนครบ 15 งวดตามการรับรองการจ่าย กฎเกณฑ์ในการ
รับประกัน ผูเ้ อาประกันมีอายุต- งั แต่ 20 ปี จนถึง 55 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัยขั-นตํา 100,000 บาท
และสามารถซื- อสัญญาเพิมเติ มแนบได้ จุ ดขายคื อ เป็ นการเก็บออมเงิ นบํานาญในวัยเกษี ยณของ
ตัวเอง ที สามารถการั นตี จาํ นวนเงิ นที ได้รับในแต่ละครั- งและจํานวนครั-งและจํานวนเงิ นที รั บได้
สบายใจกับ เงิ น ออมที เลื อ กได้เ องตามกํา ลัง รายได้ข องเราเองในช่ ว งวัย ทํา งานหาเงิ น ถึ ง ช่ ว ง
เกษี ย ณอายุทีครบ 60 ปี และเป็ นการเก็ บ เงิ นด้วยเงิ นก้อนเล็ ก แต่ส ามารถรั บรองเงิ นรายได้ใ น
อนาคตสําหรับครอบครัว ควบคู่ไปด้วยตลอดสัญญา หากจําเป็ นด้านการเงินฉุ กเฉิ นหรื อติดขัดด้าน
การเงิน สามารถหยิบยืมมาใช้หรื อหยุดชําระเบี-ยและขอแปรสภาพกรมธรรม์เพือรับความคุ ม้ ครอง
ต่อได้ และยังมีเงินเบี-ยประกันทีออมแต่ละปี สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้จนอายุครบ 60 ปี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ผูท้ ีอยูใ่ นช่วงวัยทํางาน ต้องการเก็บออมเงินเพือความ
พร้ อมในการเกษียณอายุของตัวเองในอนาคต กลุ่มลูกค้าทีต้องการออมเงิ นทีปลอดภัยไม่เสี ยงต่อ
การขาดทุ นและได้รับดอกผลสู งกว่าการฝากเงิ นในรู ปแบบทัวๆไป และกลุ่มลูกค้าทีต้องการเก็บ
ออมเงินและสามารถซื-อสัญญาเพิมเติมเพือเป็ นสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆควบคู่ดว้ ย
โพรเทคชันไลฟ์
ลักษณะแบบประกันเป็ นแบบ ชัวระยะเวลา ระยะเวลาในการคุ ม้ ครอง และระยะเวลา
ในการชําระเบี-ยประกัน คือ 5,10,12,15 ปี ตามทีเลือกซื- อ จะได้รับความคุม้ ครอง 100% ของจํานวน
เงิ น เอาประกัน ภัย กฎเกณฑ์ ใ นการรั บ ประกัน มี อายุ 20-59 ปี จํา นวนเงิ น เอาประกัน ภัย ขั-น ตํา
300,000 บาท สามารถเลื อกซื- อสัญญาเพิมเติ มได้ตามกฎเกณฑ์การรั บประกันของสัญญาเพิมเติ ม

นั-นๆ จุดขาย คือ มีเบี-ยประกันภัยตํา แต่ได้รับความคุม้ ครองสู ง มีระยะเวลาความคุ ม้ ครองให้เลือก
ตามความต้องการของผูเ้ อาประกันเอง กลุ่ ม ลู กค้า เป้ าหมาย คื อ ผูท้ ี ต้องการความคุ ้ม ครองตาม
ระยะเวลาทีต้องการ ผูท้ ีต้องการเพิมความคุม้ ครองจากสัญญาหลักอืนๆ โดยชําระเบี-ยเพิมขึ-นไม่สูง
นัก และมีความต้องการส่ วนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สัญญาเพิมเติมทีน่าสนใจ
สัญญาเพิมผลประโยชน์ยกเว้นเบี-ยประกันภัย สัญญาเพิมเติมผลประโยชน์มรณกรรมผู ้
ชําระเบี-ยประกันภัย สัญญาเพิมเติมผลประโยชน์ผชู ้ าํ ระเบี-ยประกันภัย สัญญาเพิมเติมการประกันภัย
อุบตั ิเหตุ คุม้ ครองการเสี ยชี วิต และสู ญเสี ยอวัยวะ สัญญาเพิมเติมการประกันภัยอุบตั ิเหตุ คุม้ ครอง
การเสี ยชี วิต สู ญเสี ย อวัยวะและค่า รั ก ษาพยาบาล สัญญาเพิมเติ ม ค่า รั ก ษาพยาบาลพิเศษ สั ญญา
เพิมเติมค่าชดเชยรายวัน สัญญาเพิมเติมคุม้ ครองโรคร้ายแรง และ สัญญาเพิมเติมแบบชัวระยะเวลา
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
สุ มิตตรา เวียงสงค์. (2548:68-72) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชี วิตของลูกค้า บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ในเขต นนทบุรี พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 31 -40 ปี จบการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 10,000 – 15,000 บาท ปั จจัยลูกค้าทีให้ความสําคัญเป็ นอันดับที 1 พบว่า เป็ นด้าน
เบี- ย ประกัน เนื องจาก ระบบการชําระเบี-ย ประกันมี นโยบายการชํา ระด้า ยบัตรเครดิ ต หรื อผ่า น
ตัวแทน ด้านการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าสอนไหมทดแทน
ทีจ่ายตรงตามเวลา ด้านภาพลักษณ์ของบริ ษทั พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื องชื อเสี ยงของบริ ษทั
อายุการดําเนิ นงาน อาคารและสถานทีตั-ง ระเบียบกฎเกณฑ์ และกิ จกรรมช่วยเหลือสังคม ด้านการ
ให้บริ การ พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื องการจัดพนักงานทีให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน รวดเร็ ว
ถูกต้อง แม่นยํา ต่อเนืองด้วยความเต็มใจ
ประไพ คงสมบู รณ์ . (2550:74-77)ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื อง ปั จจัย ในการตัด สิ นใจการซื- อ
ประกันชีวติ และความพึงพอใจของลูกค้าทีซื-อประกันชีวติ บริ ษทั อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี .พี. ผ่านธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา บางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ได้
เงินเดือนเฉลียไม่เกิน เดือนละ 10,000 บาท ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื- อ พบว่า ส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบ

ประกันชีวติ เบี-ยประกันภัยต่อเดือน เดือนละ 10,000 บาทขึ-นไป ระยะเวลานานประมาณ 3-5 ปี และ
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ส่ วนใหญ่เลือกแบบให้ความมันคงในอนาคต
ศัน สนี ย ์ รวี วงศ์อ โนทัย . (2550:72-79) ได้ศึ ก ษาวิ จยั เรื อง ปั จจัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื- อและไม่ซ-ื อกรมธรรม์ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลอุบลราชธานี พบว่า แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนทีซื- อกรมธรรม์กบั ส่ วนทีไม่ซ-ื อกรมธรรม์ประกันชีวติ ส่ วนทีซื- อกรมธรรม์
ประกันชีวติ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 35 -49 ปี แต่งงานแล้ว จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ประกอบอาชี พรับราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท สําหรับพฤติกรรม
ของผูท้ ีซื- อกรมธรรม์ประกันชี วิต พบว่า ส่ วนใหญ่ซ-ื อ 1 กรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์ บริ ษทั ทีเลือก
ทํา ส่ ว นใหญ่ เป็ นบริ ษ ัท เอ ไอ เอ ส่ วนใหญ่ ที เลื อ กซื- อประกัน ชี วิ ตเพราะ บริ ษ ัท มี ค วามมันคง
น่าเชือถือ ระยะเวลานานประมาณ 5 ปี ซึ งส่ วนใหญ่คิดว่าจะไม่ซ-ื อประกันเพิม ส่ วนใหญ่จะเลือกซื- อ
ประกันชี วิตกับตัวแทนทีสนิ ทสนม คุ น้ เคย และส่ วนที ไม่ซ-ื อกรมธรรม์ประกันชี วิต พบว่า ส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ ไ ม่ เ กิ น 34 ปี สถานภาพโสด แต่ จ บการศึ ก ษาตํากว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชี พพนักงานเอกชนหรื อลูกจ้างทัวไป และมีรายได้ตากว่
ํ า 10,000 บาทต่อเดือน สําหรับ
พฤติกรรมของผูท้ ีไม่ซ-ื อกรมธรรม์ประกันชี วิต พบว่า เคยศึกษาเกียวกับการประกันชี วิต ส่ วนใหญ่
เห็ นว่าการประกันชี วิตสําคัญต่อตนเองและคนในครอบครัว เคยได้รับการติดต่อจากตัวแทน และ
เหตุผลส่ วนใหญ่ทีไม่ซ-ื อกรมธรรม์ประกันชี วิต คือ รายได้นอ้ ยไม่พอต่อการทําประกันชี วิต และใน
อนาคตส่ วนใหญ่พ บว่า อาจจะซื- อประกันชี วิต ส่ วนใหญ่เลื อกทํา กับ บริ ษ ทั เอ ไอ เอ เพราะเป็ น
บริ ษทั ทีมีความมันคงและน่าเชือถือ และส่ วนใหญ่จะเลือกทําประกันชีวติ กับตัวแทนทีรู ้จกั และสนิ ท
สนม
ชวลิ ต หาเรื อนพืชน์. (2551:63-70) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจทํา
ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ของ บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ เนชันแนล แอสชัวรันด์ จํากัด สํานักงาน
ตัวแทน คุณสงพงษ์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 46 ปี ขึ-นไป แต่งงานแล้ว จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ข- ึ นไป อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดื อน 10,000 – 20,000 บาท เลื อกซื- อ
ประกันชีวติ แบบชําระเบี-ยประกันแบบรายเดือน ทุนประกันชี วิต 100,000 – 200,000 บาท ปั จจัยทีมี
ผลต่ อการตัดสิ นใจ ในด้านกรมธรรม์ประกันชี วิต พบว่า ชื อเสี ย ง ประวัติ และความมันคงของ
บริ ษทั เป็ นทีน่ าเชื อถื อและยอมรับของลูกค้า ส่ วนใหญ่เลื อกเพราะแบบประกันมีลกั ษณะเด่นและ
เข้าใจได้ง่าย ด้านราคา พบว่า สามารถเลือกชําระเบี-ยประกันได้หลายวิธี แจ้งอัตราเบี-ยประกันชี วิตที
ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ต้องมีทาํ เลทีตั-งทีมองเห็นได้ง่าย ความสะดวกและความ

รวดเร็ วในการติดต่อตัวแทน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีการแนะนําและการเสนอขายของ
ตัวแทน การจัดกิ จกรรมบริ การสังคม และการแจ้งข่าวสารต่างๆให้กบั ผูท้ าํ ประกันชี วิต ด้านการ
บริ การ พบว่า ได้รับบริ การจากตัวแทนอย่างสมําเสมอ ความรวดเร็ วใจการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน
ความน่าเชือถือและความไว้วางใจได้ ด้านผลตอบแทน พบว่า สามารถกูย้ ืมได้โดยมีโดยมีกรมธรรม์
ประกันชีวติ เป็ นประกัน
ธัญญ์รภัส สุ ขเกษม. (2555:86-93) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การทําประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสระบุรี พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 30 -45 ปี จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี แต่งงานแล้ว มีบุตร 1-2 คน อยูใ่ นกลุ่มอาชี พทีไม่มีความเสี ยง รายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาท ประเด็นในการตัดสิ นใจทําประกันชี วิต พบว่า มีกรมธรรม์ประกันชี วิต
คนละ 1 ฉบับ บริ ษทั ทีมีกรมธรรม์คือ บริ ษทั เอ ไอ เอ เลือกทําประกันชี วิตให้กบั ตนเอง เหตุผลใน
การเลื อกทําประกันชี วิต คื อมี โครงการคุ ม้ ครองชี วิต ปั จจัยด้านการเลื อกตราสิ นค้า พบว่า ความ
มันคงของบริ ษ ทั ประกันชี วิต ปั จจัย ด้า นการเลื อกตัวแทนจํา หน่ า ย พบว่า ตัวแทนประกันชี วิ ต
ให้บริ การที รวดเร็ วและสมําเสมอ ปั จจัยด้านปริ มาณในการซื- อ พบว่า ซื- อประกันชี วิตตามความ
จําเป็ นทีแท้จริ ง ปั จจัยด้านระยะเวลาในการได้รับความคุ ม้ ครอง พบว่า ระยะเวลาในการคุ ม้ ครอง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปั จจัยด้านวิธีการชําระเงิน พบว่า ความสะดวกในการชําระเงินด้วย
วิธีชาํ ระเป็ นเงินสด
นพินดา หาญจริ ง . (2549:71-88) ได้ศึ กษาวิจยั เรื อง ปั จจัยที มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื- อ
กรมธรรม์ประกันชี วิตของผูท้ ีอยู่ในวัยทํางาน ในเขต กรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษา อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
ตํากว่า 10,000 บาท ส่ วนใหญ่ ทําประกันกับ บริ ษทั ไทยประกันชี วิต แบบสะสมทรัพย์ ชําระเบี-ย
ประกัน 10,000 – 20,000 บาทต่อปี ระยะเวลาในการทํามากกว่า 15 ปี ผูร้ ับประโยชน์คือ พ่อและแม่
ส่ วนใหญ่ซ-ื อกรมธรรม์เอง ชําระเบี-ยประกันแบบรายปี สาเหตุทีเลื อกทําประกันชี วิต พบว่า ส่ วน
ใหญ่เพือเป็ นหลักประกันแก่ ครอบครั ว ส่ วนใหญ่คิดจะทําประกันชี วิตเพิม เงิ นปั นผลทีต้องการ
ประมาณ 100,000 -200,000 บาท ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ทีผูบ้ ริ โภคเลือกทําประกันมากทีสุ ด คือ เป็ น
บริ ษทั ที มีฐานะมันคง ปั จจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการเลื อกทําประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภค พบว่า
อัตราการจ่ายค่าเบี-ยประกันเป็ นตัวกําหนดทีสําคัญของอุปสงค์ ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื องการ
ออกแบบประกันทีมีอตั ราเบี-ยประกันอย่างเหมาะสม กับความคุม้ ครองทีทําให้ลูกค้า ด้านการจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทน พบว่า ต้องการบริ ษทั ประกันชีวติ ทีใช้การติดต่อกับโรงพยาบาลในการจ่ายสิ นไหม

ทดแทน โดยที ลู ก ค้า ไม่ ต้องสํา รองจ่ า ยไปก่ อน ด้า นการให้บ ริ ก าร พบว่า ส่ วนใหญ่ ก ารจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลของบริ ษทั โดยใช้วธิ ี ติดต่อกับโรงพยาบาลเครื อข่ายทําให้ลูกค้าได้รับบริ การทีสะดวก
และรวดเร็ ว ด้านผลตอบแทน พบว่า ส่ วนใหญ่คิดว่าการฝากเงินในรู ปแบบของการประกันชี วิตเป็ น
การฝากระยะยาว ด้านภาพลักษณ์ ของบริ ษทั พบว่า ส่ วนใหญ่คิดว่าบริ ษทั ประกันชี วิตต้องดําเนิ น
ธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม

บทที 3
วิธีการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั งนี ผูว้ ิ จ ัย มุ่ ง ที จะศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในการเลื อ กทํา
ประกันชี วิตกับ บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ งผูว้ ิจยั มี
ขันตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี
1. ประเภทการวิจยั
2. แบบแผนการวิจยั
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
5. วิธีการสร้างเครื องมือ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเภทการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยอาศัยข้อมูลดังนี
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสื อ ตํารา งานวิจยั
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ แบบสอบถาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีผูว้ ิจยั ใช้ในการวิจยั ในการศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ ง

ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประชากรทีใช้ในการวิเคราะห์วิจยั ภาคสนามได้แก่ ประชาชนทังชายและหญิง ทีมี
อายุ 20 – 60 ปี ทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 90,649 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนทังหญิงและชาย ทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จํานวน 90,649 คน ซึ งใช้จาํ นวนประชากรในช่วงอายุตงแต่
ั 20 – 60 ปี เป็ นเกณฑ์ใน
การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ Krejcie & Morgan ทีระดับ
ความเชือมัน 95%โดยประชากรทีของกลุ่มตัวอย่าง คือ 90,649 คน จํานวน 384 คน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple Random sampling )
เครืองมือในการวิจัย
เครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีเกี ยวกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ ง
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําขึนโดยอาศัยแนวคิดตามระเบียบวิธีวจิ ยั ดังต่อไปนี
ชุดแบบสอบถาม ซึ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (แบบตัวเลือก)
ตอนที 2 ปั จจัยและระดับความสําคัญทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกทําประกันชี วิตของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม (เป็ นมาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert Scale) ซึ งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
2. ด้านผลประโยชน์ทีได้จากการประกันชีวติ
3. ด้านชือเสี ยงและความเชือมัน
4. ด้านการให้บริ การของตัวแทนขาย ขายประกัน
5. ด้านวิธีการชําระเบียประกัน
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ (คําถามปลายเปิ ด)
สําหรับแบบสอบถามในส่ วนทีเลือกใช้มาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert Scale ซึ งได้
กําหนดระดับคะแนน ไว้ตงั ต่อไปนี
5 หมายถึง ตัดสิ นใจระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง ตัดสิ นใจระดับมาก
3 หมายถึง ตัดสิ นใจระดับปานกลาง
2 หมายถึง ตัดสิ นใจระดับน้อย
1 หมายถึง ตัดสิ นใจระดับน้อยทีสุ ด

วิธีสร้ างเครืองมือ
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการประกันชี วิตเพือเป็ นแนวทาง
ในการทําเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นําความรู ้จากข้อที 1 มาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื องปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ น
ในการเลือกทําประกันชีวติ เพือสร้างแบบสอบถาม
3. สร้ า งแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิ ด ที กํา หนดไว้ใ นการวิ จ ัย โดย
แบบสอบถามมี 3 ตอน
ตอนที 1 เป็ นข้อมูลสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีทงสิ
ั น 6 คําถาม
ตอนที 2 เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจทํา ประกันชี วิตกับ บริ ษ ทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) 5 ด้าน 24 ข้อ โดยแบ่งเป็ น
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
4 ข้อ
ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
7 ข้อ
ด้านชือเสี ยงและความเชือมัน
4 ข้อ
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขาย ขายประกัน
4 ข้อ
ด้านวิธีการชําระเบียประกัน
5 ข้อ
3. นําแบบสอบถามที สร้ างเสนออาจารย์ทีปรึ กษาเพือพิจารณาดู ความถู กต้องและ
ข้อผิดพลาด
4. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน เพือหาค่าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า
สัมประสิ ทธิd แอลฟ่ า ของ Cronbach ดังปรากฏรายละเอี ยดความเชื อมันรายด้านและทังฉบับ ดัง
ปรากฏตามตาราง 2
ตารางที 2 ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามเป็ นรายด้านและทังฉบับเกี ยวกับปั จจัยทีมีผลต่อการ
เลือกทําประกันชีวติ ของบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ลําดับที
1
2
3

ความคิดเห็นในแต่ละด้าน
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม)
ด้านผลประโยชน์ทีได้จากการประกันชีวิต
ด้านชือเสี ยงและความมันคง

ค่าความเชือมัน
.79
.87
.84

ตาราง 2 (ต่อ)
ลําดับที ความคิดเห็นในแต่ละด้าน
ค่าความเชือมัน
4
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
.96
5
ด้านวิธีการชําระเบียประกัน
.86
รวม
.82
5. นําแบบทดสอบทีสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามทีกําหนดต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังต่อไปนี
1. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ผสู ้ อนไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล เป็ นต้น เป็ นเวลา 1
สัปดาห์
2. ตรวจสอบความถูกต้องและจํานวนของแบบสอบถามให้ได้ครบตามทีต้องการ
3. นําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม ดังนี
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่า จํากัด (มหาชน) ทัง 5 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิติ จากการคํานวณหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และให้ความหมายในการใช้เกณฑ์ ดังนี
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมากทีสุ ด
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการตัดสิ นใจน้อยทีสุ ด

3. เปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่ า จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่อ
เดือน และความมีโรคประจําตัว โดยใช้สถิติ แบบ t-Test และ F-Test
4. เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นความเรี ยงผสมกับตาราง

บทที 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า
จํากัด (มหาชน) ของประชากรที อาศัยอยู่ในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูว้ ิจยั ได้เสนอ
ดังต่อไปนีสั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาตามหัวข้อข้างต้นได้มีการกําหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีความหมายดังต่อไปนีn
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
Χ
แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig
แทน ความน่าจะเป็ นสําหรับการบอกนัยสําคัญทางสถิติ (Probability)
t
แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน t – distribution
F
แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน F – distribution
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
***
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษานี- ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3
ตอนดังนีตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จําแนกจากตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อ
เดือน และการมีโรคประจําตัว

ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซา จํากัด (มหาชน) ทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจในการเลื อกทํา
ประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ที อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จัง หวัดสงขลา จํา แนกตาม เพศ อายุ วุ ฒิก ารศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน และการมี โรค
ประจําตัว
ตอนที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูก้ รอกแบบสอบถาม
ตาราง 3 ระดับเพศ ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
171
213
384

ร้อยละ
44.50
55.50
100.00

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.5 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 44.5
ตาราง 4 ระดับอายุ ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
อายุ
อายุ 20-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51-60 ปี
รวม

จํานวน
132
118
90
44
384

ร้อยละ
34.40
30.70
23.40
11.50
100.00

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.4 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 30.7 และอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.40 ตามลําดับ

ตาราง 5 ระดับวุฒิการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
วุฒิการศึกษา
ประถม-มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสู งกว่า
รวม

จํานวน
86
88
193
17
384

ร้อยละ
22.40
22.90
50.30
4.40
100.00

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ มี ก ารศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.3 รองลงมามี ระดับการศึ ก ษาระดับ
อนุ ปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตร คิดเป็ นร้ อยละ 22.90 และระดับประถม-มัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ
22.40 ตามลําดับ
ตาราง 6 ระดับอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
ค้าขาย/รับจ้างทัวไป
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
อืนๆ
รวม

จํานวน
77
84
120
77
26
384

ร้อยละ
20.10
21.90
31.30
20.10
6.60
100.00

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ จะประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 รองลงมา ประกอบอาชี พ
รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และประกอบชี พค้าขาย/รับจ้างทัวไป คิด
เป็ นร้อยละ 20.10 ตามลําดับ

ตาราง 7 ระดับรายได้เฉลียต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
ระดับรายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001- 35,000 บาท
35,001 บาทขึ-นไป
รวม

จํานวน
142
158
56
28
384

ร้อยละ
37.00
41.10
14.60
7.30
100.00

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ มีรายได้เฉลี ยเดื อนละ 15,000-25,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 รองลงมา มีรายได้เฉลี ย
เดือนละ ตํากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.0 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 25,000-35,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 14.60 ตามลําดับ
ตาราง 8 ระดับการมีโรคประจําตัว ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีตอบแบบสอบถาม
การมีโรคประจําตัว
ไม่มี
มี
รวม

จํานวน
355
29
384

ร้อยละ
92.40
7.60
100.00

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ส่ วนใหญ่ ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ 92.4 ตามลําดับ

ตอนที 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชี วิตกับบริ ษัท กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตาราง 9

ที
1
2
3
4
5

ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมและรายด้าน
n = 384
ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจในการเลื อ กทํา Χ
SD
การแปล
ประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า
ความหมาย
ด้านผลิตภัณฑ์(รู ปแบบผลิตภัณฑ์)
3.57
0.66
มาก
ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกันชีวติ
3.99
0.69
มาก
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
3.70
0.62
มาก
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
3.75
0.75
มาก
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
3.34
0.81
ปานกลาง
รวม
3.70
0.48
มาก

จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.70 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ น
ในเลื อกทําประกันฯของกลุ่มตัวอย่าง ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ชีวติ ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน ด้านชือเสี ยงและความมันคง ด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัย
ในการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.99 3.75 3.70 และ 3.57 ส่ วนด้านวิธีการชําระเบี-ย
ประกัน มี ปัจจัยที มี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับ บริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด
(มหาชน) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ

ตาราง 10 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
n =384
ที
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับ Χ
SD
ระดับ
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่าด้านผลิตภัณฑ์(รู ปแบบผลิตภัณฑ์)
ความ
ต้องการ
1
กรมธรรม์แบบชัวระยะเวลา:คุ ้มครองกรณี เสี ย ชี วิตเพีย ง 3.43 0.92 มาก
อย่างเดียวและจ่ายเบี-ยประกันต่อปี ตํา
2
กรมธรรม์แบบตลอดชี พ:คุม้ ครองตลอดชี วิตและมีเงินปั น 3.87 0.84 มาก
ผลระหว่างสัญญา
3
กรมธรรม์แบบสะสมทรั พย์:จ่ายเงิ นประกันเมื อครบตาม 3.46 0.99 มาก
กําหนดสัญญา และไม่มีเงินปั นผลระหว่างสัญญา
4
กรมธรรม์แบบบํานาญ:จ่ายเงินประกันเป็ นรายงวดเท่าๆกัน 3.51 0.93 มาก
ทุ ก ปี ตั-ง แต่ ปี ครบกํา หนดสั ญ ญา จนกว่ า ผู ้เ อาประกั น
เสี ยชีวติ
รวม
3.57 0.66 มาก
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัด
สงขลา มี ปั จ จัย ที มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.57 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ กรมธรรม์แบบตลอดชี พ:คุม้ ครองตลอด
ชีวติ และมีเงินปั นผลระหว่างสัญญา กรมธรรม์แบบบํานาญ:จ่ายเงินประกันเป็ นรายงวดเท่าๆกันทุก
ปี ตั-งแต่ปีครบกําหนดสัญญา จนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต และ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์:จ่ายเงิ น
ประกันเมือครบตามกําหนดสัญญา และไม่มีเงินปั นผลระหว่างสัญญา มีค่าเฉลีย 3.87 3.51 และ
3.46 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย น้อยทีสุ ด ได้แก่ กรมธรรม์แบบชัวระยะเวลา:
คุม้ ครองกรณี เสี ยชี วิตเพียงอย่างเดียวและจ่ายเบี-ยประกันต่อปี ตํา มีค่าเฉลีย 3.43 มีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ

ตาราง 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) โดยจากรายด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการ
ทําประกัน
n =384
SD
ระดับ
ที ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกัน
Χ
ชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า
ความ
ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ต้องการ
1 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
3.95
0.85
มาก
2 สามารถออมเงินไว้ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของ 3.98
0.89
มาก
บุตรในอนาคต
4.14
0.87
มาก
3 สามารถช่วยเรื องค่ารักษาพยาบาล
4 สามารถสร้างหลักประกันเมือเกิดการทุพพลภาพ
3.99
0.94
มาก
3.75
0.90
มาก
5 เป็ นการประกันในหลักคุม้ ครองภาระหนี-สิน
6 สามารถใช้เป็ นเงินสํารองยามฉุ กเฉิ น
4.05
0.92
มาก
7 สามารถสร้างหลักประกันให้กบั ตนเองและ
4.07
0.92
มาก
ครอบครัว
รวม
3.99
0.69
มาก
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัด
สงขลา มี ปั จ จัย ที มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกันอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี ย เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ สามารถช่ วย
เรื องค่ารักษาพยาบาล สามารถสร้างหลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัว และสามารถใช้เป็ นเงิน
สํารองฉุ กเฉิ น โดยมีค่าเฉลีย 4.14 4.07 และ 4.05 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย
น้อยทีสุ ด ได้แก่ สามารถเป็ นการประกันในหลักคุม้ ครองภาระหนี-สิน มีค่าเฉลีย 3.75 มีปัจจัยทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก

ตาราง 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) โดยจากรายด้านชือเสี ยงและความมันคง
n =384
ที ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจในการเลื อ กทํ า Χ
SD
ระดับ
ประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า
ความต้องการ
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
1 บริ ษทั มีการก่อตั-งขึ-นมาเป็ นเวลานาน
3.65
0.71
มาก
2 บริ ษทั มีชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับ
3.69
0.72
มาก
3 บริ ษทั มีสถานะทางการเงินทีเข้มแข็ง
3.79
0.78
มาก
4 บริ ษทั มีความเชียวชาญในด้านการทําประกันชีวติ 3.69
0.89
มาก
รวม
3.70
0.69
มาก
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัด
สงขลา มี ปั จ จัย ที มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ด้านชื อเสี ยงและความมันคงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 3.70 เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ บริ ษทั มีสถานะทาง
การเงินทีเข้มแข็ง บริ ษทั มีความเชียวชาญในด้านการทําประกันชีวิต และ บริ ษทั มีชือเสี ยงและเป็ นที
ยอมรับ โดยมีค่าเฉลีย 3.79 3.69 และ 3.69 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลีย น้อยทีสุ ด
ได้แก่ บริ ษทั มีการก่อตั-งมาขึ-นมาเป็ นเวลานาน มีค่าเฉลีย 3.65 มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ น
ระดับมาก

ตาราง 13 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) โดยจากรายด้านการให้บริ การของตัวแทนขาย
ขายประกัน
n =384
ที ปั จจัยที มี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกัน Χ
SD
ระดับ
ชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า
ความ
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
ต้องการ
1 ตัวแทนมีความซื อสัตย์ต่อลูกค้า
3.81
0.83
มาก
2 ตัวแทนสามารถให้บ ริ ก ารและรั ก ษาผลประโยชน์ 3.74
0.83
มาก
ของลูกค้าได้
3 ตัวแทนมีความซื อสัตย์ สุ จริ ต เช่น ไม่เสนอขายนอก 3.69
0.89
มาก
กรมธรรม์
4 ตัวแทนสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้
3.76
0.84
มาก
รวม
3.75
0.74
มาก
จากตาราง 13 พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งที อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มี ปั จ จัย ที มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกันอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี ย 3.75 เมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ตัวแทนมี
ความซื อสัตย์ต่อลูกค้า ตัวแทนสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้ และตัวแทนสามารถให้บริ การ
และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ โดยมีค่าเฉลีย 3.81 3.76 และ 3.74 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจฯที มี ค่ า เฉลี ย น้อ ยที สุ ด ได้แ ก่ ตัว แทนมี ค วามซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต เช่ น ไม่ เ สนอขายนอก
กรมธรรม์ มีค่าเฉลีย 3.69 มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก

ตาราง 14 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยในการตัดสิ นเลือกทําประกันชีวติ กับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) โดยจากรายด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
n =384
SD
ระดับ
ที ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิต Χ
กับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า
ความ
ด้านวิธีการชําระเงิน
ต้องกา
ร
1 บริ ษทั มี ระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงิ นด้วยตนเองที 3.43
0.96
มาก
สาขา
2 บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ 3.58
0.99
มาก
ธนาคารหรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ
1.01
มาก
3 บริ ษ ทั มี ระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงิ นผ่านตัวแทน 3.40
ประกันชีวติ
4 บริ ษ ทั มี ร ะบบให้ลู ก ค้า สามารถชํา ระเงิ นโดยหัก จาก 3.46
1.03
มาก
ยอดเงินฝากบัญชีธนาคาร
5 บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถชํ า ระเงิ น ผ่ า นทาง 2.86
1.12
ปาน
ธนาณัติ
กลาง
รวม
3.34
0.81
มาก
จากตาราง 14 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัด
สงขลา มี ปั จ จัย ที มี ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กทํา ประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด
(มหาชน) ด้านวิชาการชําระเงิ น อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี ย 3.34 เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจฯที มี ค่ า เฉลี ยมากที สุ ด 3 ลํา ดับ แรก ได้แก่ บริ ษ ทั มี ระบบให้ลู ก ค้า
สามารถชําระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารหรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถ
ชําระเงิ นโดยหักจากยอดเงิ นฝากบัญชี ธนาคาร และบริ ษทั มี ระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงิ นด้วย
ตนเองทีสาขา โดยมีค่าเฉลีย 3.58 3.46 และ 3.43 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย
น้อยทีสุ ด ได้แก่ บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านทางธนาณัติ มีค่าเฉลีย 2.86 มีปัจจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก

ตอนที 3 วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษัท กรุ งไทย
แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตาราง 15 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม เพศ
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่ า จํากัด (มหาชน)

ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ด้านชือเสียงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

เพศ
ชาย
Χ
3.62

t-Value

Sig

หญิง
SD

SD

0.67

Χ
3.52

0.66

1.452

.147

4.01

0.71

3.98

0.68

0.365

.716

3.74

0.65

3.67

0.60

1.138

.256

3.79

0.73

3.72

0.76

0.854

.394

3.33

0.78

3.36

0.83

-0.335

.738

3.72

0.48

3.69

0.48

0.733

0.464

จากตารางที 15 พบว่า โดยภาพรวม เพศ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกทํา ประกันกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า เพศ
ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในทุ กด้านมี ความแตกต่างกันอย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทีระดับ .05

ตาราง 16 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม อายุ
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบ
กรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทํา
ประกัน
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทน
ขายประกัน
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

อายุ
20-30
Χ
3.47

SD

31-40

0.63

Χ
3.60

3.91

0.72

3.72

SD

41-50

0.66

Χ
3.63

4.03

0.63

0.64

3.69

3.79

0.81

3.44
3.69

SD

F-Value

Sig

51-60
SD

0.73

Χ
3.65

0.63

1.629

.182

4.15

0.62

3.86

0.83

2.822*

.039

0.63

3.72

0.58

3.67

0.67

0.083

.965

3.72

0.68

3.79

0.77

3.66

0.68

0.484

.693

0.80

3.29

0.78

3.20

0.87

3.50

0.71

2.437

.064

0.51

3.70

0.45

3.73

0.44

3.69

0.53

0.155

.926

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
จากตารางที 16 พบว่า โดยภาพรวม อายุ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกทํา ประกันกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า อายุ
ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้าน
ชือเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ดังนั-นจึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe
ดังแสดงตาราง 17

ตาราง 17 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
อายุ กับ ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ช่วงอายุ 20-30 ปี
ช่วงอายุ 31-40 ปี
ช่วงอายุ 41-50 ปี
ช่วงอายุ 51-60 ปี

อายุ

Χ

3.91
4.03
4.15

20-30

31-40

41-50

51-60

-

-.12092
-

-.23911
-.11819
-

.04654
.16746
.28564
-

3.86

จากตาราง 17 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างอายุ และ ด้านผลประโยชน์
ทีได้รับจากการทําประกัน ในทุกช่ วงอายุ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับ
บริ ษ ัท กรุ ง ไทย แอกซา จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัดสงขลามี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05

ตาราง 18 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม วุฒิการศึกษา
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกทําประกันชีวิตกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน

วุฒิการศึกษา
ประถมมัธยมศึกษา
SD
Χ

อนุปริ ญญาประกาศนียบัตร
SD
Χ

ปริ ญญาตรี

F-Value

Sig

SD

ปริ ญญาโท
และสู งกว่า
SD
Χ

0.69

3.73

0.64

1.208

.307

ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบ
กรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการ
ทําประกัน
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทน
ขายประกัน

3.62

0.66

3.62

0.62

Χ
3.51

4.00

0.76

3.94

0.68

3.99

0.68

4.25

0.46

.946

.418

3.68

0.64

3.64

0.58

3.70

0.63

4.16

0.56

3.408*

.018

3.62

0.73

3.70

0.67

3.78

0.77

4.41

0.60

5.742***

.001

ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

3.19

0.81

3.39

0.73

3.38

0.85

3.58

0.66

1.715

.163

3.65

0.54

3.68

0.46

3.71

0.45

4.04

0.36

3.223*

.023

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคํยทีระดับสถิติ .05
*** มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .001
จากตารางที 18 พบว่า โดยภาพรวม วุฒิการศึกษา ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน
พบว่า วุฒิการศึ กษาที แตกต่างกันมี ปัจจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิ ตภัณฑ์
(รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน และด้านวิธีการชําระเงิ น มี ความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านชือเสี ยงและความมันคง และด้านการให้บริ การ
ของตัวแทนขายประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ ดังนั-น
จึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe ดังแสดงตาราง 19,20 และ 21

ตาราง 19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
วุฒิการศึกษา กับ ด้านชือเสี ยงและความมันคง ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ประถม-มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสู งกว่า

วุฒิการศึกษา

Χ

3.68
3.64
3.70

ประถมมัธยมศึกษา

อนุปริ ญญา/
ประกาศนียบัตร

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
และสู งกว่า

-

.03244
-

-.02734
-.05978
-

-.48444*
-.51688*
-.45710*
-

4.16

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .05
จากตาราง 19 พบว่า การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยรายคู่ระหว่างวุฒิการศึ กษา และด้าน
ชื อเสี ยงและความมันคง พบว่า วุฒิการศึกษาประถม-มัธยมศึกษา อนุ ปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตรและ
ปริ ญญาตรี กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท และสู งกว่า มีการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ด้านชือเสี ยงและความมันคง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05

ตาราง 20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
วุฒิการศึกษา กับ ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
ประถม-มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสู งกว่า

วุฒิการศึกษา

Χ

3.62
3.70
3.78

ประถมมัธยมศึกษา

อนุปริ ญญา/
ประกาศนียบัตร

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
และสู งกว่า

-

-.08252
-

-.16206
-.07955
-

-.79258*
-.71006*
-.63051*
-

4.41

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .05
จากตาราง 20 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างวุฒิการศึกษา และด้านการ
ให้ บ ริ การของตัว แทนขายประกั น พบว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประถม-มัธ ยมศึ ก ษา อนุ ป ริ ญญา/
ประกาศนียบัตรและปริ ญญาตรี กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท และสู งกว่า มีการตัดสิ นใจในการเลือก
ทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

ตาราง 21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
วุฒิการศึกษา กับ ภาพรวมของทุกด้าน ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ภาพรวมทุกด้าน
ประถม-มัธยมศึกษา

วุฒิการศึกษา

Χ

3.65

อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

3.68

ปริ ญญาตรี

3.71

ปริ ญญาโทและสู งกว่า

4.04

ประถมมัธยมศึกษา

อนุปริ ญญา/
ประกาศนียบัตร

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท
และสู งกว่า

-

-.03401

-.05736

-.38754*

-

-.02335

-.35353*

-

-.33018

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .05
จากตาราง 21 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างวุฒิการศึกษา และ ภาพรวม
ของทุ กด้าน ในช่ วง ระดับการศึ กษา พบว่า วุฒิการศึ กษา ประถม-มัธยมศึ กษา และอนุ ปริ ญญา/
ประกาศนียบัตร กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโทและสู งกว่า มีการตัดสิ นในในการเลือกทําประกันชี วิต
กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมทีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05

-

ตาราง 22 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม อาชีพ
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกทําประกันชีวิตกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบ
กรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการ
ทําประกัน
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทน
ขายประกัน
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

อาชีพ
ค้าขาย-รับจ้าง
ทัวไป

รับราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน

ประกอบธุรกิจ
ส่ วนตัว

F-Value

Sig

อืน ๆ

Χ

SD

Χ

SD

Χ

SD

Χ

SD

Χ

SD

3.42

0.64

3.73

0.62

3.52

0.69

3.61

0.68

3.54

0.67

2.400

.050

3.88

0.80

4.20

0.56

3.92

0.70

3.98

0.62

4.04

0.79

2.807*

.026

3.65
3.67

0.67
0.75

3.76
3.84

0.55
0.66

3.68
3.76

0.63
0.76

3.76
3.68

0.66
0.80

5.62
3.90

0.59
0.77

.579
.971

.678
.423

3.14
3.58

0.79
0.51

3.35
3.82

0.76
0.36

3.44
3.69

0.83
0.48

3.41
3.71

0.82
0.53

3.31
3.71

0.73
0.48

1.750
2.607*

.137
.035

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .05
จากตารางที 22 พบว่า โดยภาพรวม อาชี พ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า อาชี พที
แตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้าน
ชือเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วน ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ดังนั-นจึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe
ดังตาราง 23 และ 24 ตามลําดับ

ตาราง 23 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
อาชีพ กับ ประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทํา
ประกัน
ค้าขาย/รับจ้างทัวไป

อาชีพ

Χ

3.88

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4.20

พนักงานบริ ษทั เอกชน

3.92

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

3.98

อืนๆ

4.04

ค้าขาย/รับจ้าง
ทัวไป

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน

ประกอบ
ธุ รกิจ
ส่ วนตัว

อืนๆ

-

-.31756

-.03593

-.10019

-.16084

-

.28163

.21738

.15672

-

-.06425

-.12491

-

-.06065

จากตาราง 23 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่าง อาชีพ และ ด้านประโยชน์ที
ได้รับจากการทําประกัน ในทุกอาชี พ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05

-

ตาราง 24 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
อาชีพ กับ ภาพรวมของทุกด้าน ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพรวมของทุกด้าน
ค้าขาย/รับจ้างทัวไป

อาชีพ

Χ

3.58

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.82

พนักงานบริ ษทั เอกชน

3.69

ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

3.71

อืนๆ

3.71

ค้าขาย/รับจ้าง
ทัวไป

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
บริ ษทั เอกชน

ประกอบ
ธุ รกิจ
ส่ วนตัว

อืนๆ

-

-.24132*

-.11411

-.13582

-.13468

-

.12720

.10549

.10664

-

-.02171

-.02056

-

.00114

จากตาราง 24 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่าง อาชี พ และ ภาพรวมของทุก
ด้านพบว่า อาชีพค้าขาย/รับจ้างทัวไป กับ อาชี พราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสิ นใจใน
การเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

-

ตาราง 25 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม รายได้เฉลียต่อเดือน
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลือกทําประกันชีวิตกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบ
กรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการ
ทําประกัน
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทน
ขายประกัน
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

รายได้

F-Value

Sig

ตํากว่า
15,000 บาท
SD
Χ

15,00025,000 บาท
SD
Χ

25,00135,000 บาท
SD
Χ

สู งกว่า 35,000
บาท
SD
Χ

3.45

0.69

3.57

0.62

3.80

0.68

3.64

0.63

3.976**

.008

3.91

0.76

4.01

0.64

4.13

0.64

4.04

0.71

1.449

.228

3.64

0.65

3.72

0.59

3.71

0.60

3.92

0.71

1.648

.178

3.74

0.82

3.71

0.69

3.76

0.67

4.04

0.78

1.590

.191

3.31

0.86

3.35

0.76

3.25

0.84

3.59

0.76

.987

.399

3.64

0.55

3.71

0.41

3.72

0.45

3.86

0.49

2.314

.076

** มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .01
จากตารางที 25 พบว่า โดยภาพรวม รายได้ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญที ระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า
รายได้ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า
จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทํา
ประกัน ด้านชื อเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการ
ชําระเบี-ยประกัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านผลิ ตภัณฑ์ (รู ปแบบ
กรมธรรม์) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .01 ดังนั-นจึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
ของ Scheffe ดังแสดงตาราง 26

ตาราง 26 เปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
รายได้ กับ ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้วยวิธีของ Scheffe
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
ตํากว่า 15,000 บาท

3.45

15,000 – 25,000 บาท

3.57

25,001 – 35,000 บาท

3.80

สู งกว่า 35,000 บาท

3.64

รายได้

Χ

ตํากว่า
15,000 บาท

15,000 –
25,000 บาท

25,001 –
35,000 บาท

สู งกว่า
35,000 บาท

-

-.12238

-.35111*

-.19039

-

-.22873

-.06802

-

.16071

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับสถิติ .05
จากตาราง 26 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างรายได้ และ ด้านผลิตภัณฑ์
(รู ปแบบกรมธรรม์) ในช่วงรายได้ ตํากว่า 15,000 และรายได้ 25,001 – 35,000 บาท ปั จจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วน ในช่วงรายได้ ตํากว่า
15,000 และรายได้ 15,000 – 25,000 บาท ในช่วงรายได้ ตํากว่า 15,000 และ สู งกว่า 35,000 บาท
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) มี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05

-

ตาราง 27 เปรี ยบเทียบปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า
จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประวัติการมีโรคประจําตัว
ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชีวิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน)

ด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์)
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ด้านชือเสี ยงและความมันคง
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
ด้านวิธีการชําระเบี-ยประกัน
รวม

โรคประจําตัว
ไม่มี
SD

Χ
3.56
4.00

0.66

t-Value

Sig

มี
SD
0.68

1.452

0.147

0.69

Χ
3.60
3.95

0.73

0.365

0.716

3.70

0.61

3.70

0.72

1.138

0.256

3.75

0.74

3.83

0.77

0.854

0.394

3.33

0.81

3.50

0.83

-0.335

0.738

3.70

0.47

3.75

0.59

0.733

0.464

จากตาราง 27 พบว่า โดยภาพรวม การมีโรคประจําตัว ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จาก
รายด้าน พบว่า การมี โรคประจํา ตัวที แตกต่า งกันมี ปั จจัยที มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกทํา
ประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใน
ทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05

บทที 5
การสรุ ป การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อกทําประกันชี วิตกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซา จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ซึ งเป็ นการวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิ งสํารวจมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อ กทํา ประกัน กับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซา จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จําแนกตามพืนฐานของประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน และการมี โรค
ประจําตัว มีประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90,649 คน ซึ งกําหนด
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ นประชากรทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จํานวน 384 คน โดยใช้ตางรางสําเร็ จรู ปของ Krejcie และ Morgan ซึ งใช้แบบสอบปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) เป็ นเครื องมือที
ใช้เก็บข้อมูล เป็ นชนิ ดประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื อมันเท่ากับ .82 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา ที มี เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา อาชี พ รายได้เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น และประวัติก ารมี โ รค
ประจําตัว โดยใช้สถิติ t-test และ F-test เมือมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดย
ใช้ตารางของ Scheffe
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเปรี ยบเทียบ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในเลือกทําประกัน
ชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุ ป
ได้ดงั นี
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 55.5 เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 44.5 มีอายุ

ระหว่าง 20-30ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.4 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.7 และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.40 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.3 รองลงมามี
ระดับ การศึ กษาระดับ อนุ ป ริ ญญา/ประกาศนี ย บัตร คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.90 และระดับ ประถมมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 22.40 จะประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3
รองลงมา ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และประกอบชี พ
ค้าขาย/รับจ้างทัวไป คิดเป็ นร้อยละ 20.10 มีรายได้เฉลียเดือนละ 15,000-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
41.1 รองลงมา มีรายได้เฉลียเดือนละ ตํากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.0 และมีรายได้เฉลียต่อ
เดื อน 25,000-35,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.60 และ ไม่มีโรคประจํา ตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ 92.4
ตามลําดับ
2. ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา
จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.70
เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยที มี ผลต่อการตัดสิ นในเลื อกทํา
ประกันฯของกลุ่มตัวอย่าง ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกันชี วิต ด้านการ
ให้บ ริ ก ารของตัวแทนขายประกัน ด้า นชื อเสี ย งและความมันคง ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ปั จจัย ในการ
ตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.99 3.75 3.70 และ 3.57 ส่ วนด้านวิธีการชําระเบียประกัน มี
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับ บริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) อยู่
ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ดังนี
2.1 ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (รู ป แบบกรมธรรม์) พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.57 เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ กรมธรรม์แบบ
ตลอดชีพ:คุม้ ครองตลอดชีวติ และมีเงินปั นผลระหว่างสัญญา กรมธรรม์แบบบํานาญ:จ่ายเงินประกัน
เป็ นรายงวดเท่าๆกันทุกปี ตังแต่ปีครบกําหนดสัญญา จนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต และ กรมธรรม์
แบบสะสมทรัพย์:จ่ายเงิ นประกันเมือครบตามกําหนดสัญญา และไม่มีเงินปั นผลระหว่างสัญญา มี
ค่าเฉลี ย 3.87 3.51 และ 3.46 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย น้อยทีสุ ด ได้แก่
กรมธรรม์แบบชัวระยะเวลา:คุ ม้ ครองกรณี เสี ยชี วิตเพียงอย่างเดี ยวและจ่ายเบี ยประกันต่อปี ตํา มี
ค่าเฉลีย 3.43 มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
2.2 ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกันอยู่ในระดับมากมี

ค่าเฉลี ย เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด 3 ลําดับ
แรก ได้แ ก่ สามารถช่ ว ยเรื องค่ า รั ก ษาพยาบาล สามารถสร้ า งหลัก ประกัน ให้ ก ับ ตนเองและ
ครอบครัว และสามารถใช้เป็ นเงินสํารองฉุ กเฉิ น โดยมีค่าเฉลีย 4.14 4.07 และ 4.05 ส่ วนปั จจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจฯที มีค่าเฉลี ย น้อยที สุ ด ได้แก่ สามารถเป็ นการประกันในหลักคุ ม้ ครองภาระ
หนีสิ น มีค่าเฉลีย 3.75 มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้านชือเสี ยงและความมันคง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ด้านชื อเสี ยงและความมันคงอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.70 เมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ บริ ษทั มี
สถานะทางการเงิ นที เข้ม แข็ง บริ ษ ทั มี ค วามเชี ยวชาญในด้า นการทํา ประกันชี วิต และ บริ ษ ทั มี
ชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับ โดยมีค่าเฉลีย 3.79 3.69 และ 3.69 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมี
ค่าเฉลีย น้อยทีสุ ด ได้แก่ บริ ษทั มีการก่อตังมาขึนมาเป็ นเวลานาน มีค่าเฉลีย 3.65 มีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ด้านการให้บ ริ การของตัวแทนขายประกันอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย 3.75 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมากทีสุ ด 3
ลําดับแรก ได้แก่ ตัวแทนมีความซื อสัตย์ต่อลูกค้า ตัวแทนสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้ และ
ตัวแทนสามารถให้บริ การและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ โดยมีค่าเฉลีย 3.81 3.76 และ 3.74
ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย น้อยทีสุ ด ได้แก่ ตัวแทนมีความซื อสัตย์ สุ จริ ต เช่ น
ไม่เสนอขายนอกกรมธรรม์ มีค่าเฉลีย 3.69 มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2.5 ด้านวิธีการชําระเบียประกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่ า จํากัด (มหาชน) ด้านวิชาการชําระเงิน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.34 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้า
สามารถชําระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารหรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถ
ชําระเงิ นโดยหักจากยอดเงิ นฝากบัญชี ธนาคาร และบริ ษทั มี ระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงิ นด้วย
ตนเองทีสาขา โดยมีค่าเฉลีย 3.58 3.46 และ 3.43 ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย

น้อยทีสุ ด ได้แก่ บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านทางธนาณัติ มีค่าเฉลีย 2.86 มีปัจจัยทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
3. เปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นในในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า
3.1 เพศ พบว่า โดยภาพรวม เพศ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกทํา ประกันกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า เพศ
ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในทุ กด้านมี ความแตกต่างกันอย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทีระดับ .05
3.2 อายุ พบว่า โดยภาพรวม อายุ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การเลื อกทํา ประกันกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า อายุ
ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้าน
ชือเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบียประกัน
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ดังนันจึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe
และ พบว่า การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยรายคู่ระหว่างอายุ และ ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจากการทํา
ประกัน ในทุกช่วงอายุ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซา จํา กัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลามี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งไม่ มี
นัยสําคัญทีระดับ .05
3.3 วุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม วุฒิการศึกษา ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน
พบว่า วุฒิการศึ กษาที แตกต่างกันมี ปัจจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิ ตภัณฑ์
(รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน และด้านวิธีการชําระเงิ น มี ความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านชือเสี ยงและความมันคง และด้านการให้บริ การ
ของตัวแทนขายประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ ดังนัน

จึ งนําไปเปรี ยบเที ยบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe และ การเปรี ย บเที ยบค่า เฉลี ยรายคู่ ระหว่า งวุฒิ
การศึกษา และด้านชื อเสี ยงและความมันคง พบว่า วุฒิการศึกษาประถม-มัธยมศึกษา อนุ ปริ ญญา/
ประกาศนียบัตรและปริ ญญาตรี กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท และสู งกว่า มีการตัดสิ นใจในการเลือก
ทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ด้านชือเสี ยงและความมันคง แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี ยรายคู่ระหว่างวุฒิการศึกษา และด้านการ
ให้ บ ริ การของตัว แทนขายประกั น พบว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประถม-มัธ ยมศึ ก ษา อนุ ป ริ ญญา/
ประกาศนียบัตรและปริ ญญาตรี กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท และสู งกว่า มีการตัดสิ นใจในการเลือก
ทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างวุฒิการศึกษา
และ ภาพรวมของทุกด้าน ในช่ วง ระดับการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษา ประถม-มัธยมศึกษา และ
อนุปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตร กับวุฒิการศึกษาปริ ญญาโทและสู งกว่า มีการตัดสิ นในในการเลือกทํา
ประกันชีวติ กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมทีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ตามลําดับ
3.4 อาชี พ พบว่า โดยภาพรวม อาชี พ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า อาชี พที
แตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้าน
ชือเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบียประกัน
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วน ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 ดังนันจึงนําไปเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe
พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี ยรายคู่ระหว่าง อาชี พ และ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน
ในทุกอาชี พ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด
(มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญที
ระดับ .05 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยรายคู่ระหว่าง อาชี พ และ ภาพรวมของทุ กด้านพบว่า อาชี พ
ค้าขาย/รั บจ้า งทัวไป กับ อาชี พราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ มี การตัดสิ นใจในการเลื อกทํา
ประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ตามลําดับ

3.5 รายได้เฉลี ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวม รายได้ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากราย
ด้าน พบว่า รายได้ทีแตกต่า งกันมี ปัจจัย ที มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษ ทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านประโยชน์ที
ได้รับจากการทําประกัน ด้านชื อเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน
และด้า นวิธีก ารชําระเบียประกัน มี ความแตกต่างกันอย่า งไม่มี นัยสําคัญที ระดับ .05 ส่ วนด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญที ระดับ .01 ดังนันจึ งนําไป
เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีของ Scheffe และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียรายคู่ระหว่างรายได้ และ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ในช่วงรายได้ ตํากว่า 15,000 และรายได้ 25,001 – 35,000 บาท
ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วน
ในช่วงรายได้ ตํากว่า 15,000 และรายได้ 15,000 – 25,000 บาท ในช่วงรายได้ ตํากว่า 15,000 และ
สู งกว่า 35,000 บาท ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา
จํากัด (มหาชน) มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05
3.6 โรคประจําตัว พบว่า โดยภาพรวม การมีโรคประจําตัว ทีแตกต่างกันมีปัจจัยที
มี ผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือ
พิจารณา จากรายด้าน พบว่า การมีโรคประจําตัวทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
เลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านผลิตภัณฑ์
(รู ปแบบผลิตภัณฑ์) ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน ด้านชือเสี ยงและความมันคง ด้านการ
ให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบียประกัน เมือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และการมีโรคประจําตัว สามารถอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ

1. ผลการศึกษาระดับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม พบว่า
ระดับ ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น ผลการวิ จ ัย เป็ นเช่ น นี เพราะ การ
ตัดสิ นใจทําประกันของผูท้ าํ ประกันในแต่ละครังส่ วนใหญ่ ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจส่ วนใหญ่
จะเป็ นเรื องของผลประโยชน์ทีจะได้รับหลังจากทีทําประกันไปแล้วเนื องจาก เหตุผลทีทําประกันก็
เพราะต้องการที จะได้ตอบแทนหรื อการคุ ม้ ครองตามที ผูท้ าํ ประกันต้องการ ดัง นันการศึ ก ษาดู
รายละเอี ย ดของผลประโยชน์ ห รื อ รายละเอี ย ดการคุ ้ม ครองของประกัน แต่ ล ะกรมธรรม์ จะ
ตอบสนองความต้องการของผูท้ าํ ได้มากน้อยเท่าใด หากกรมธรรม์ตวั ไหนทีตรงกับความต้องการ
หรื อตอบสนองความต้องการของผูท้ าํ ประกันได้ดีก็จะสามารถขายได้ง่ายและมีคนสนใจมาก ส่ วน
ลําดับที 2 ทีมีการให้ความสนใจในการจะทําประกันแต่ละครังก็คือ การให้บริ การของตัวแทนขาย
ประกัน ทังก่อนหน้าทีจะตัดสิ นใจทําประกันหรื อ หลังจากทีตัดสิ นใจทําประกันไปแล้ว เนื องจาก
ผูท้ าํ ประกันคื อผูร้ ั บบริ ก าร ส่ วนตัวแทนคื อผูใ้ ห้บริ การ ดัง นันผูใ้ ห้บริ ก ารควรเตรี ยมพร้ อมที จะ
บริ การผูร้ ับทีจะมาใช้บริ การอยูต่ ลอดเวลา เพราะคนทีจะทําให้ชือเสี ยงของบริ ษทั ดูดีหรื อไม่ดี ก็คือ
การให้บริ การของตัวแทนหากมีการบริ การทีดี ก็จะมีผใู ้ ช้บริ การเข้ามาใช้บริ การอยูเ่ สมอ ส่ วนลําดับ
ที 3 ทีมีการให้ความสนใจในการทีจะเลือกทําประกันนันคือ ชื อเสี ยงหรื อความมันคงของบริ ษทั ยิง
บริ ษทั มีความพร้อมหรื อมีชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั มาเป็ นเวลานาน ชื อติดหู ผูใ้ ช้บริ การคุน้ เคยในชื อของผู ้
ให้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การก็จะมีความเชื อมันและมีความไว้วางใจในการทีจะฝากอนาคตหรื อความหวัง
ไว้กบั บริ ษทั หรื อชื อกิ จการที มี ชือเสี ยงมากกว่าที จะใช้บริ การของกิ จการหรื อบริ ษทั ที ไม่รู้จกั ไม่
คุน้ เคยหรื อไม่เคยได้ใช้บริ การ ส่ วนในเรื องอืนๆก็มีความสําคัญทีจะใช้ปัจจัยในการตัดสิ นใจ จึงทํา
ให้มี ระดับ ปั จจัยที มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจในระดับที มาก ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวุฒิชาติ
สุ นทรสมัย (2543:64) พบว่าเหตุผลทีตัดสิ นใจทําประกันชี วิตเพราะมีความพึงพอใจในตัวแทนขาย
ของบริ ษทั โดนส่ วนใหญ่ตวั แทนขายจะรู ้จกั กับผูเ้ อาประกันมาก่อนระยะเวลาเฉลียทีรู ้จกั กันคือ 8 ปี
ในฐานะเป็ นพี เป็ นน้อง เป็ นเพื อน เป็ นคนรู ้ จกั โดยภาพรวมผลการวิจยั ของผูต้ ดั สิ นใจเลื อกทํา
ประกันชีวติ ความคิดเห็นของผูเ้ อาประกันจะให้ความสําคัญในด้านความมันคงของบริ ษทั และเคย
ใช้บริ การของบริ ษทั มาอยูก่ ่อนแล้ว โดยปั จจุบนั ใช้กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และในอนาคตคาด
ว่าจะซื อกรมธรรม์แบบตลอดชี พ โดยการตัดสิ นใจซื อกรมธรรม์จะพิจารณาความมันคงของตนเอง
และครอบครัวเป็ นหลัก ความคิดเห็นทีมีต่อตัวแทน ผูเ้ อาประกันจะให้ความสําคัญในเรื องของการมี
นําใจและความสุ ภาพของตัวแทน

เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ทังด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ทีได้รับ
จากการทําประกัน ด้านชือเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้าน
วิธีการชําระเงิน พบว่า
ด้านผลิ ตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่า จํากัด (มหาชน) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีความพอใจมาก
ที สุ ด 3 ลํา ดับ แรก ได้แก่ กรมธรรม์แบบตลอดชี พ :คุ ้มครองตลอดชี วิตและมี เงิ นปั นผลระหว่า ง
สัญญา กรมธรรม์แบบบํานาญ:จ่ายเงินประกันเป็ นรายงวดเท่าๆกันทุกปี ตังแต่ปีครบกําหนดสัญญา
จนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต และ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์:จ่ายเงินประกันเมือครบตามกําหนด
สัญญา และไม่มีเงิ นปั นผลระหว่างสัญญา ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีความพอใจน้อย
ทีสุ ด ได้แก่ กรมธรรม์แบบชัวระยะเวลา:คุ ม้ ครองกรณี เสี ยชี วิตเพียงอย่างเดี ยวและจ่ายเบียประกัน
ต่อปี ตํา มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมี ค่าเฉลี ย
มากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ สามารถช่ วยเรื องค่ารักษาพยาบาล สามารถสร้ างหลักประกันให้กบั
ตนเองและครอบครัว และสามารถใช้เป็ นเงินสํารองฉุ กเฉิ น ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมี
ค่าเฉลีย น้อยทีสุ ด ได้แก่ สามารถเป็ นการประกันในหลักคุ ม้ ครองภาระหนี สิ น มีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
ด้า นชื อเสี ย งและความมันคง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที อาศัย อยู่ ใ นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอก
ซ่ า จํากัด (มหาชน) เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ยมาก
ทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ บริ ษทั มีสถานะทางการเงินทีเข้มแข็ง บริ ษทั มีความเชียวชาญในด้านการทํา
ประกันชี วิต และ บริ ษทั มีชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับ ส่ วนปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลี ย
น้อยทีสุ ด ได้แก่ บริ ษทั มีการก่อตังมาขึนมาเป็ นเวลานาน มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
มาก
ด้า นการให้ บ ริ ก ารของตัว แทนขายประกัน พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที อาศัย อยู่ใ นเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ตัวแทนมีความซื อสัตย์ต่อลูกค้า ตัวแทนสามารถรักษาความลับ

ของลูกค้าได้ และตัวแทนสามารถให้บริ การและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ ส่ วนปั จจัยทีมีผล
ต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลีย น้อยทีสุ ด ได้แก่ ตัวแทนมีความซื อสัตย์ สุ จริ ต เช่น ไม่เสนอขายนอก
กรมธรรม์ มีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
ด้านวิธีการชําระเบียประกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีปัจจัยทีมีผลในการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด
(มหาชน) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจฯทีมีค่าเฉลียมากทีสุ ด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารหรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินโดยหักจากยอดเงินฝากบัญชีธนาคาร และบริ ษทั มีระบบให้
ลู กค้า สามารถชําระเงิ นด้วยตนเองที สาขา โดยมี ค่า เฉลี ย ส่ วนปั จจัยที มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจฯที มี
ค่าเฉลีย น้อยทีสุ ด ได้แก่ บริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่านทางธนาณัติ มีปัจจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า
2.1 เพศ และ ประวัติการมีโรคประจําตัว พบว่า เพศ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน
พบว่า เพศที แตกต่างกันมี ปัจจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย
แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในทุกด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และ การมีโรคประจําตัว ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน
พบว่า การมี โรคประจําตัวทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับ
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในทุกด้าน มี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพมาศ เกี ยรติศิลป์
(2546:61) พบว่า ผูท้ ีถื อกรมธรรม์ทีมีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสิ นในการเลื อกทําประกัน
ชีวติ ทีแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
2.2 อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า อายุ ทีแตกต่างกันมีปัจจัย
ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา
จากรายด้าน พบว่า อายุทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั

กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิ ตภัณฑ์
(รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านชื อเสี ยงและความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และ
ด้านวิธีการชําระเบียประกัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านประโยชน์
ทีได้รับจากการทําประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 วุฒิการศึกษา ทีแตกต่าง
กันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน)
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญที ระดับ .05 และเมื อ
พิจารณา จากรายด้าน พบว่า วุฒิการศึกษาทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในด้านผลิ ตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน และด้านวิธีการ
ชําระเงิน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านชื อเสี ยงและความมันคง และ
ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และ .001
ตามลํา ดับ อาชี พ ที แตกต่ างกันมี ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกทํา ประกันกับ บริ ษ ทั
กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า อาชี พทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกทําประกันกับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่ า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) ด้านชื อเสี ยงและความมันคง ด้าน
การให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบียประกัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทีระดับ .05 ส่ วน ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน มี ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ .05 และ รายได้ ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทําประกัน
กับบริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 และเมือพิจารณา จากรายด้าน พบว่า รายได้ทีแตกต่างกันมีปัจจัยทีมี
ผลต่ อการตัดสิ น ใจในการเลื อ กทํา ประกันกับ บริ ษ ทั กรุ ง ไทย แอกซ่ า จํา กัด (มหาชน) ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านประโยชน์ทีได้รับจากการทําประกัน ด้านชื อเสี ยงและ
ความมันคง ด้านการให้บริ การของตัวแทนขายประกัน และด้านวิธีการชําระเบียประกัน มี ความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์) มีความแตกต่าง
กัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ที ระดับ .01 สอดคล้อ งกับ เพ็ญศรี วรรณสุ ข (2547:86) พบว่า จากการ
เปรี ยบเที ยบ อายุ วุฒิการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน มีระดับในการตัดสิ นใจทีแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครังนี มี ป ระเด็ นข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป มีรายละเอียดดังนี
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ผลการวิจยั ในครังนี
สามารถนําเสนอหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา สํานักงานตัวแทนประกัน
ชีวติ ของบริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จํากัดมหาชน ดังนี
1.1 ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (กรมธรรม์ป ระกันชี วิต)ควรให้ความสํา คัญในด้า นความ
หลากหลายของประเภทการประกันภัย สิ ทธิ ประโยชน์ทีได้รับจากการประกันภัย ความสะดวกใน
การทําประกันภัย
1.2 ด้านผลประโยชน์ทีได้รับจาการประกันชี วิต บริ ษทั ประกันภัยควรให้ความสําคัญ
ในด้านมีมาตรฐานการกําหนด อัตราค่าเบียประกันภัย และอัตราดอกเบียของการผ่อนชําระเป็ นราย
งวดเหมาะสมการกําหนดอัตราเบียประกันภัย กรมการประกันภัยกําหนดให้ใช้เป็ นแบบคงที และ
ควรให้ความสําคัญในด้านความรวดเร็ วในการจ่ายสิ นไหมทดแทนกรณี ประสบภัยตามทีทําประกัน
1.3 ด้านชื อเสี ยงและความมันคงชื อเสี ยง ประวัติ ความมันคงของบริ ษทั ซึ งเป็ นสิ งทีผู ้
ให้บริ การ ต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ และคุ ณค่าของกรมธรรม์นนั ๆ
เนืองจาก ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อ ชือเสี ยงและความน่าเชือถือของบริ ษทั ประกันภัย
1.4 ด้านการให้บริ การของตัวแทนขาย ขายประกัน บริ ษทั ประกันภัยควรให้บริ การทีดี
เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอืนนอกจากนีตัวแทนจําหน่ายรายย่อยควรเพิมความสะดวก โดยมีการบริ การ
ทางการเงินให้ลูกค้า โดยการรับชําระค่าเบียประกันด้วยบัตรเครดิต หรื อการแบ่งชําระค่าเบียประกัน
เป็ นงวด ๆ อย่างไรก็ตามควรมีการกําหนดระยะเวลาทีชัดเจน
1.5 ด้านวิธีการชําระเบียประกันควรเพิมวิธีชาํ ระเบียประกันให้ได้หลายวิธี การแจ้ง
อัตราเบียประกันชี วิตทีชัดเจนมากขึน และอัตราเบียประกันควรมีความเหมาะสมกับแบบประกัน
เพราะปั จจัยเหล่านีมีผลต่อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั$งต่ อไป
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางสําหรับผูส้ นใจ
วิจยั ในครังนีต่อไป ดังนี

2.1 ควรจะศึกษาเกี ยวกับความหลากหลายของประเภทการประกันภัยให้มีหลาย
ประเภท เพือให้ลูกค้าเกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การมากยิงขึน
2.2 ควรจะศึกษาเกียวกับความหลากหลายของตัวแทน ทีอยูใ่ นอาชีพไม่ได้นาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

ปัจจัยทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ กับ บริษัทกรุงไทย-แอกซ่ า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาปั จจัย ที มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกทํา
ประกันชี วิตกับบริ ษทั กรุ งไทย–แอกซ่ า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ งเป็ นส่ วน
หนึ ง ของการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท หลัก สู ตรบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย สาขาการจัดการ
ภาครัฐภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงใคร่ ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
โดยข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถามฉบับนีใช้ประกอบการศึกษาเท่านัน
ขอขอบคุณในความร่ วมมืออย่างยิง
นายอุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน ผูว้ จิ ยั
ตอนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชี.แจง โปรดทําเครืองหมาย ลงใน ( ) ทีเป็ นจริงเกียวกับตัวท่ านหน้ าข้ อความต่ อไปนี.
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
2. อายุ
1.
2.
3.
4.
3. วุฒิการศึกษ
1. (
2. (
3. (
4. (

(
(
(
(

)
)
)
)

20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี

)
)
)
)

ประถม – มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา / ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสู งกว่า

4. อาชีพ
1. ( ) ค้าขาย / รับจ้างทัวไป
2. ( ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
4. ( ) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
5. ( ) อืนๆ ระบุ.......................................
5. รายได้เฉลียต่อเดือน
1. ( ) ตํากว่า 15,000 บาท
2. ( ) 15,000 – 25,000 บาท
3. ( ) 25,001 – 35,000 บาท
4. ( ) สู งกว่า 35,001 บาท
6. ท่านมีโรคประจําตัวหรื อไม่
1. ( ) ไม่มี
2. ( ) มีโรค .....................................................................................
ตอนที 2 ปัจจัยและระดับความสํ าคัญทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วติ
คําชีแจง โปรดทํา เครื องหมาย ลงในช่องระดับความสําคัญทีท่านพึงพอใจมากทีสุ ด
การทําประกันชี วติ กับ บริษัท กรุ งไทย แอกซ่ า
ระดับความสํ าคัญ
มาก
มาก
ปาน น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
5
4
3
2
ผลิตภัณฑ์ (รู ปแบบกรมธรรม์ )
กรมธรรม์ แ บบชั วระยะเวลา:
คุ ้ม ครองกรณี เสี ย ชี วิตเพี ย งอย่า งเดี ย วและจ่ า ย
เบียประกันต่อปี ตํา
กรมธรรม์แบบตลอดชี พ: คุม้ ครอง
ตลอดชีวติ และมีเงินปั นผลระหว่างสัญญา

น้ อย
ทีสุ ด
1

การทําประกันชี วติ กับ บริษัท กรุ งไทย แอกซ่ า
มาก
ทีสุ ด
5
ก ร ม ธ ร ร ม์ แ บ บ ส ะ ส ม ท รั พ ย์ :
จ่ายเงิ นประกันเมือครบตามกําหนดสัญญา และ
ไม่มีเงินปั นผลระหว่างสัญญา
กรมธรรม์ แ บบบํา นาญ: จ่ า ยเงิ น
ประกันเป็ นรายงวดเท่า ๆกันทุ ก ปี ตังแต่ ปี ครบ
กําหนดสัญญา จนกว่าผูเ้ อาประกันเสี ยชีวติ
ผลประโยชน์ ทได้
ี จากการประกันชี วติ
สามารถบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ของครอบครัว
สามารถออมเงินไว้ใช้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาของบุตรในอนาคต
สามารถช่วยเรื องค่ารักษาพยาบาล
สามารถสร้ างหลักประกันเมือเกิ ด
ทุพพลภาพ
เป็ นหลัก ประกัน ในการคุ ้ม ครอง
ภาระหนีสิ น
สามารถใช้ เ ป็ นเงิ น สํ า รองยาม
ฉุ กเฉิ น
สามารถสร้ า งหลัก ประกัน ให้ ก ับ
ตนเองและครอบครัว
ชื อเสี ยงและความมันคง
บ ริ ษั ท มี ก า ร ก่ อ ตั ง ขึ น ม า เ ป็ น
เวลานาน
บริ ษทั มีชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับ
บริ ษั ท มี ส ถานะทางการเงิ นที
เข้มแข็ง

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีสุ ด
1

การทําประกันชี วติ กับ บริษัท กรุ งไทย แอกซ่ า
มาก
ทีสุ ด
5
บริ ษทั มีความเชี ยวชาญในด้านการ
ทําประกันชีวติ
การให้ บริการของตัวแทนขายประกัน
ตัวแทนมีความซื อสัตย์ต่อลูกค้า
ตัว แทนสามารถให้ บ ริ การและ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้
ตัวแทนมี ความซื อสัตย์ สุ จริ ต เช่ น
ไม่เสนอขายนอกกรมธรรม์
ตัวแทนสามารถรักษาความลับของ
ลูกค้าได้
วิธีการชํ าระเบีย. ประกัน
บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถ
ชําระเงินด้วยตนเองทีสาขา
บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถ
ชําระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารหรื อเคาน์เตอร์
เซอร์ วสิ
บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถ
ชําระเงินผ่านตัวแทนประกันชีวติ
บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถ
ชําระเงินโดยหักจากยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
บริ ษัท มี ร ะบบให้ ลู ก ค้า สามารถ
ชําระผ่านทางธนาณัติ

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีสุ ด
1

ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะเกียวกับการตัดสิ นใจเลือกทําประกันชี วติ ของบริษัท กรุ งไทย-แอกซ่ า
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทีกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
การทดสอบคุณภาพเครืองมือ (Reliability)

Case Processing Summary
Cases

Valid

N

%

30

100.0

Excludeda 0

.0

Total

100.0

30

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.795

4

Item Statistics
Mean

Std. Deviation N

G1

2.90

1.213

30

G2

3.53

1.042

30

G3

3.07

1.202

30

G4

2.80

1.243

30

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.874

7

Item Statistics
Mean

Std. Deviation N

H1

4.40

.724

30

H2

4.33

.758

30

H3

4.50

.682

30

H4

4.17

.699

30

H5

3.77

.898

30

H6

4.10

.960

30

H7

4.20

.887

30

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.840

4

Item Statistics
Mean

Std. Deviation N

I1

4.13

.681

30

I2

3.93

.691

30

I3

4.17

.791

30

I4

4.23

.817

30

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.964

4

Item Statistics
Mean

Std. Deviation N

J1

4.40

.894

30

J2

4.37

.890

30

J3

4.27

.868

30

J4

4.37

.850

30

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.859

5

Item Statistics
Mean

Std. Deviation N

K1

2.83

1.416

30

K2

2.93

1.437

30

K3

2.70

1.418

30

K4

2.80

1.297

30

K5

2.17

1.206

30
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คําสั งแต่ งตั.ง

ประวัติผ้ ูวจิ ัย
ชื อ
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเกิด
การศึกษา

สถานทีทํางาน
ตําแหน่ งปัจจุบัน

นายอุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน
7 เมษายน 2530
ยะลา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, 2552
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริ ญญาโทรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐภาคเอกชน, 2556
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน)
ทีปรึ กษาทางการเงิน ของบริ ษทั กรุ งไทย แอกซา จํากัด (มหาชน)

