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บทคัดยอ 
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SPSSไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 คนเรานั้นมีหนาท่ีและบทบาทการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป  โดยเฉพาะคนท่ีมี

ความสามารถสูง เปนผูสามารถสรรสรางธุรกิจ  บทบาทในชีวิตของเขาอาจสามารถสรางสินทรัพย

ไดมากมาย หากเขามีโอกาสและไดใชความสามารถอยางครบถวน โดยมีเวลาเพียงพอตามท่ีตั้งใจไว 

และมีสุขภาพรางกายอันแข็งแกรงตลอดเวลา ยอมจะสงผลใหคนๆนั้น  สามารถสรางสินทรัพยได

มากมาย ตามท่ีตั้งใจไวเม่ือสามารถทําใหสําเร็จดังท่ีตั้งใจไว คนอีกจํานวนมากท่ีเขา ดูแล  รักและ

หวงใย ก็สามารถดําเนินชีวิตไปตามวิถีท่ีกําหนดได 

 ดวยคํากลาวท่ีวา ความไมแนนอนคือความจริง ทําใหทุกอยางเปล่ียนแปลงไป ตางจากท่ีคน  

ๆ นั้น ไดตั้งใจไวโดยส้ินเชิง  เปนสภาพท่ีเกิดข้ึนมีใหเห็นอยูเปนเนื่องๆ  ดวยเหตุเพราะวันหนึ่งเม่ือ

สุขภาพไมอํานวย เม่ือรางกายไมแข็งแกรง  อัจฉริยภาพท่ีเคยมีก็ขาดหายไป ส่ิงเหลานี้คือความ

สูญเสียโอกาส ในการสรางสินทรัพยไดตอไปโดยส้ินเชิง  ประกันชีวิตเขามามีบทบาทเกี่ยวของได

อยางไรทําไมตองประกันชีวิตดวย  

 ตองประกันชีวิต เพราะกรมธรรมประกันชีวิตนั้นในอนาคต มาแปลงเปนทุนประกันชีวิต

การแปลงสินทรัพยใหเปนทุนประกันชีวิตนั้น ผูเอาประกันตองจายเบ้ียประกันเพื่อความคุมครอง

ประมาณ2-4% ของทุนประกัน หมายถึงของสินทรัพยท่ีจะสรางใหเกิดข้ึนในอนาคตนั่นเอง การจาย

เบ้ียประกัน กี่เปอรเซ็นตยอมข้ึนอยูกับอายุ สุขภาพ และอาชีพของผูเอาประกัน ในขณะท่ีสมัครทํา

ประกันเปนองคประกอบและทันทีท่ีผูเอาประกันหมดโอกาสไมมีเวลาท่ีจะแปลงสินทรัพยในตัวให

ออกมาเปนเงินสดไดอีกตอไป โดยตามจํานวนท่ีไดระบุเอาไว สงมอบใหกับคนท่ีทานรักและ

หวงใยตามคําส่ังหรือท่ีเรียกกันวาผูรับผลประโยชนตามท่ีระบุไวในสัญญานั้นเอง ขอสังเกตก็คือ

สินทรัพยท่ีคาดวาเม่ือมีชีวิตอยู ความสามารถยังอยู เวลายังเปนของเขา เขาตองสรางสินทรัพยนั้นได

ตามคาดหมาย เม่ือชีวิตหาไม ความสามารถหมดไป ไมมีโอกาสใชเวลา อีกตอไป สินทรัพยท่ีคาดไว

ก็ยังเกิดข้ันตามท่ีไดวางแผนประกันชีวิตไว จากไปอยางมีคุณคาใหคนอยูขางหลังไดระลึกถึง

ตลอดไป  

          ดังมีคํากลาวท่ีวา กรมธรรมประกันชีวิต เปนส่ิงเดียวท่ีสามารถ ชวยเปล่ียนวิกฤตท่ีเกิดข้ึนให

กลายเปนโอกาสของครอบครัว ท่ีทานรักและหวงใย (นสพ.เสนทางนักขาย ปท่ี 7 ฉบับท่ี 165 ปกษ

แรก ประจําวันท่ี 1-15 ตุลาคม 2552)
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ธุรกิจประกันชีวิตของไทย เร่ิมดําเนินการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

และไดมีการปรับปรุงใหดีข้ึน จนกระท่ังในป พ.ศ. 2510 กระทรวงพาณิชย ไดออกพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยข้ึน เพื่อควบคุมและสงเสริมธุรกิจประกันภัย 

เพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีความม่ันคงและเปนท่ีนาเช่ือถือของประชาชนในปจจุบัน 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

จากการไดศึกษาคนหาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม สามารถสรุปเปนกรอบ

แนวคิด ดังนี้ 

     ตัวแปรอสิระ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยพืน้ฐาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได 

7. การชําระเบ้ียประกัน 

8. ทุนประกันชีวิต 

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ

ทาํประกนัชีวติ 

1. ดานกรมธรรมประกันชีวิต 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานการบริการ 

6. ดานผลตอบแทน 

 

 

  

การตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทร

ประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม 

ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี ้เปนการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสม 

ทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย

ดังนี ้

1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี ้ ไดแก ลูกคาท่ีทําประกันชีวิต แบบ

สะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  จะกําหนดกลุมตัวอยาง

เฉพาะลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม 

2. ขอบเขตของเนื้อหา 

เปนการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ไดแก 

2.1      ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยพื้นฐาน ประกอบดวย 

1. ปจจัยพื้นฐาน ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระ

เบ้ียประกัน ทุนประกันชีวิต 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวติ

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ ดานผลตอบแทน 

2.2      ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจทําประกันชีวิต  

3. ขอบเขตดานสถานท่ี คือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 

4. ขอบเขตดานเวลา การศึกษาวิจัย ในคร้ังนี้เร่ิมดําเนินการเก็บรวบรวมระหวาง เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 – สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ผลการวิจัยร้ังนี้จะชวยทําใหผูท่ีกําลังตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ไดมีขอมูลพื้นฐานเพื่อใชสําหรับชวย

ตัดสินใจ 

2.เปนขอมูลพื้นฐานใหกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด  ทําการพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบของกรมธรรมตอไป 

3.เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแกผูท่ีสนใจท่ัวไปจะไดทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยพืน้ฐาน หมายถึง ปจจัยดานสถานภาพและลักษณะสวนตัวของผูลูกคาท่ีตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ไดแก 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตอเดือน งวดการชําระเบ้ียประกัน และทุน

ประกันชีวิต 

การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงครามในระดับตาง  ๆโดยมีปจจัยจาก ดานกรมธรรม

ประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และ

ดานผลตอบแทน 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจทาํประกนัชีวติ หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงครามในระดับตาง ๆ โดยมีปจจัยจากดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน 

ผลประโยชน์ หมายถึง ส่ิงท่ีไดรับและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับ 

ค่านิยม หมายถึง ความเช่ือท่ีสงผลใหเกิดการเลียนแบบการกระทําของบุคคล 

ความคุ้มครอง หมายถึง สิทธิประโยชนท่ีบริษัทประกันใหกับผูทําประกัน ถามีเหตุเสียหาย

เกิดข้ึนกับผูทําประกัน บริษัทประกันจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูทําประกัน 

เบีย้ประกนั หมายถึง จํานวนเงินจํานวนหนึ่งท่ีผูทําประกันตองการใหบริษัทประกันจายเงิน

ใหกับผูรับผลประโยชน เม่ือผูทําประกันเสียชีวิต หรือครบกําหนดตามสัญญาประกัน 

คุณภาพชีวติ หมายถึง การท่ีมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

ด้านกรมธรรม์ หมายถึง ช่ือเสียง คุณภาพ และการบริการท่ีสุภาพ และรวดเร็วของพนักงาน

การใหขอมูล โดยพนักงานใหบริการ พนักงานมีความเช่ียวชาญ และมีความรูมีมนุษยสัมพันธ ความ

เอาใจใสลูกคา มารยาทในการใหบริการ 

ด้านราคา หมายถึง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการบริการท่ีไดรับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานท่ีหรือทําเลท่ีตั้ง การออกแบบราน ความมี

เอกลักษณ สถานท่ีจอดรถ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ การมีรูปแบบการ

ใหบริการท่ีแตกตาง รวมถึงการสมนาคุณลูกคา 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ บริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของโดยทําการศึกษาหัวขอตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังนี ้

1.ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

 1.1 ความหมายของการประกันชีวิต 

  1.2 ประโยชนของการประกันชีวิต  

1.3 การประกันชีวิตแตกตางกับการฝากเงินไวกับธนาคาร 

1.4 แบบของการประกันชีวิต 

1.5 การยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิต 

1.6 ความเกี่ยวของกันของตัวแทนประกันชีวิตกับการทําประกันชีวิต 

1.7 รูปแบบในการเสนอขายประกันชีวิต 

1.8 ส่ิงท่ีควรทําเม่ือตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขาย 

1.9 ข้ันตอนการทําประกันชีวิต 

1.10 จะชําระเบ้ีย ประกันภัย แบบไหนเพื่อไมใหกรมธรรม ประกันภัยขาดอาย ุ 

1.11 สิทธิในการหักลดหยอนภาษ ี

1.12 ตัวอยางรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ บริษัท ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต จํากัด 

2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4P's Service Marketing Mix) 

3. ทฤษฎีการตัดสินใจ 

4. แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริการ 

5. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation ) 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกนัชีวติ 

1.1 ความหมายของการประกนัชีวติ 

การประกันชีวิต คือ การท่ีบุคคลผูหนึ่งเรียกวา “ ผูเอาประกันภัย ” ไดจายเงินจํานวนหนึ่ง 

เรียกวา “ เบ้ียประกันภัย ” ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา (กรมธรรม) ใหกับบริษัทประกันภัย
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เพื่อซ้ือความคุมครองตามท่ีระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม อาทิ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน

เวลาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมหรือมีอายุยืนยาวจนครบกําหนดตามท่ีระบุไว  บริษัทประกันภัยจะ

จายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “ จํานวนเงินเอา ประกันภัย ” ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย

แลวแตกรณี ท้ังนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับการเลือกซ้ือตามความเหมาะสม

ของผูเอาประกันภัยเปนหลัก (ศุภางค เเกวแชม 2538 : 78 http://network-delivery.com/) 

1.2 ประโยชน์ของการประกนัชีวติ คอื 

1.2.1 ชวยสรางหลักประกันและความม่ันคงใหแกผูเอาประกันภัยและครอบครัว 

เชน หากผูนําครอบครัวทําประกันชีวิตไวแลวเกิดเสียชีวิตกอนวัยอันควร เงินประกันชีวิตท่ีไดรับจะ

ชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินของครอบครัวไดระยะหนึ่ง หรือหากทําประกันชีวิต เพื่อ

การศึกษาของลูกไวลูกก็จะมี เงินใชจายเพื่อการศึกษาไดตอไป เปนตน 

1.2.2 ชวยใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัย  และตอเนื่องเพราะการประกันชีวิต  

เปนสัญญาระยะยาว  และผูเอาประกันภัยตองจายเงินคาเบ้ียประกันภัยเปนรายงวด  บางรูปแบบของ

การประกันชีวิตจะมีสวนของการออมทรัพยอยูดวยแตจะไมเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร  

เนื่องจากการทําประกันชีวิตเปนการซ้ือความคุมครองเปนหลัก ดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรมใน

ปใดก็ตามระหวางอายุสัญญา  เงินท่ีผูเอาประกันภัยไดรับคืนมาจะไมเทากับจํานานเงินเบ้ีย

ประกันภัยท่ีจายใหกับบริษัทเพราะสวนหนึ่งตองจายเปนคาซ้ือความคุมครอง  สวนดีก็คือ หากผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิตภายใตเงื่อนไขท่ีระบุไวในกรมธรรม  ผูรับประโยชนจะไดรับเงินผลประโยชน

ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยซ่ึงมากกวาจํานวนเบ้ียประกันภัยท่ีจายบริษัทไปแลว 

1.2.3 การประกันชีวิต เปนการระดมเงินทุนในรูปของเบ้ียประกันชีวิต ซ่ึงบริษัท

สามารถนําไปลงทุน ประกอบธุรกิจอ่ืนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงิน

การจางงาน ฯลฯ และนํามา ซ่ึงการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นผูเอาประกันภัย ยังสามารถนําเงินคา

เบ้ียประกันชีวิต สําหรับกรมธรรมท่ีมีระยะเวลาเอาประกันภัย ไมต่ํากวา 10 ป ไปหักลดหยอนใน

การคํานวณภาษีเงินไดไมเกิน 50,000 บาท 

1.3 การประกนัชีวติแตกต่างกบัการฝากเงินไว้กบัธนาคาร 

ขณะนี้การประกันชีวิต ไดรับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากประชาชนไดมองเห็น

ความสําคัญและประโยชนของการประกันชีวิต แตปรากฏวามีคนจํานวนไมนอยท่ีคิดวาการประกัน

ชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร ประกอบกับรูปแบบการเสนอขายในปจจุบันของตัวแทน

ประกันชีวิตอาจจะมีการช้ีแจงไมครบถวนและกอใหเกิดความเขาใจผิดได ซ่ึงโดยลักษณะท่ีแทจริง

แลวการประกันชีวิตและการฝากเงินไวกับธนาคารนั้นมีความแตกตางกันดังนี ้
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   1.3.1 การฝากเงินไวกับธนาคาร ถาผูฝากเงินเสียชีวิตทายาทก็จะไดรับเงินฝาก

พรอมดอกเบ้ีย สวนการทําประกันชีวิต ถาผูทําประกันชีวิตเสียชีวิตภายใตเงื่อนไข ถึงแมชําระเบ้ีย

ประกันมาเพียงงวดเดียว ผูรับประโยชนก็จะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย ซ่ึงเปนจํานวนท่ี

มากกวาเบ้ียประกันท่ีชําระไปแลว ตัวอยาง เชน ถานาย ก ฝากเงินไวกับธนาคาร ปละ 10,000 บาท 

เปนเวลา3 ป เม่ือนาย ก ถอนเงินคืนหรือนาย ก เสียชีวิต นาย ก หรือ ทายาทจะไดรับเงิน 30,000 

บาท รวมกับดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน แตถาหากนาย ก ทําประกันชีวิต โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย 

100,000 บาทจายเบ้ียประกันภัยปละ 10,000 บาท เม่ือนาย ก เสียชีวิตในปท่ี 3 ผูรับประโยชนของ

นาย ก จะไดรับเงิน 

100,000 บาท แมวานาย ก จะจายเบ้ียประกันไปเพียง 30,000 บาท 

   1.3.2 การฝากเงินกับธนาคารจะฝากเม่ือใดก็ไดตามท่ีทานตองการ แตการทํา

ประกันชีวิตทานตองชําระเบ้ียประกันภัยตามงวดการชําระเบ้ียประกันภัยท่ีกําหนดไว ไมเชนนั้น 

กรมธรรมของทานจะส้ินผลบังคับ เบ้ียประกันภัยท่ีทานไดชําระไปแลว จะไมไดคืนกลับมาเลยในป

แรกเพราะบริษัทไดคิดเปนคาความคุมครองการเสียชีวิต และคาใชจายของทานแลว ขณะท่ี

กรมธรรมมีผลบังคับ 

1.3.3 การฝากเงินกับธนาคารนั้น ทานสามารถถอนเงินหรือปดบัญชีเม่ือใดก็ได 

ทานก็จะไดรับเงินตนคืนพรอมดวยดอกเบ้ีย (ถามี) แตการทําประกันชีวิตเม่ือทานตองการยกเลิก

สัญญาประกันชีวิต ทานจะไมไดรับเงินท่ีทานชําระเบ้ียประกันภัยคืนเต็มจํานวน โดยในปแรกถา

ทานยกเลิกสัญญาทานจะไมไดรับเงินคืนเลย แตเม่ือกรมธรรมมีอายุครบ 2 ปข้ึนไป จึงจะมีเงินเหลือ

คืนใหแตจํานวนเงินท่ีไดคืนนี้จะนอยกวาเบ้ียประกันภัยท่ีทานไดชําระไปแลว เม่ือปตอ ๆ ไป เงิน

จํานวนนี้จะสะสมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกรมธรรมครบกําหนดก็จะไดเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย 

1.4 แบบของการประกนัชีวติ 

กรมธรรมประกันชีวิต มีแบบท่ีถือวาเปนแบบพื้นฐานอยู 4 แบบ ประกอบดวย 

1.4.1 แบบสะสมทรัพย คือสัญญาประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิต จะจายจํานวน

เงินเอาประกันภัย ใหแกผูเอาประกันภัยใน 2 เงื่อนไขดวยกัน คือ  

1.     เม่ือผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกําหนดสัญญา 

2. เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะเวลาเอาประกันภัยกอนวันครบกําหนด

สัญญา ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยซ้ือประกันชีวิตเม่ืออายุ 40 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000 

บาท กําหนดอายุสัญญา 20 ป (กรมธรรมส้ินสุดเม่ือผูเอาประกันภัยอายุ 60 ป) ภายใตเงื่อนไขนี้  

   2.1. หากผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ป บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอา

ประกันภัย 200,000 บาท ใหผูเอาประกันภัย 
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    2.2. หากผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในปใด ปหนึ่งกอนอายุครบ 60 ป บริษัท

จะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหผูรับประโยชนจํานวน 200,000 บาท 

   1.4.2 แบบตลอดชีพ คือสัญญาประกันชีวิตท่ีใหความคุมครองผูเอาประกันภัย

ตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เม่ือผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษท่ีผูเอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ป บริษัทประกัน

ชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย 

1.4.3 แบบช่ัวระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิต จะจายจํานวน

เงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย

ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัย อายุ 40 ป ทําประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลากําหนด 10 ป ตอมาปรากฏ

วา ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเม่ือ อายุ 45 ป ซ่ึงยังอยูในอายุสัญญา บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอา

ประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตหากผูเอาประกันภัยมีอายุครบกําหนดสัญญาแลว (อายุ 50 ป) ผู

เอาประกันภัยจะไมไดรับเงินคืนจากบริษัท 

   1.4.4 แบบเงินไดประจํา คือ สัญญาประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจายเงินงวด

เทา ๆ กันทุก เดือนใหแกผูเอาประกันภัยตลอดชีพ หรือในระยะเวลาท่ีกําหนดไว เชน 10 ป หรือ 20 

ป โดยเร่ิมตั้งแต ผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

 

1.5 การยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

ถาผูเอาประกันภัย ยกเลิกการทําประกันชีวิต กอนท่ีกรมธรรมจะครบกําหนดสัญญา 

โดยเฉพาะ ถาเปนการยกเลิกในปแรกของการทําประกันชีวิต ผูเอาประกันภัย จะไมไดรับเงินท่ีจาย

ไปแลวคืน เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในปแรกคอนขางสูง เชน คาออกกรมธรรม คาตรวจสุขภาพ

คาบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิตจากคาใชจายท่ีสูงนี้จึงทําให ไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกันภัย แตถา

ผูเอาประกันภัยไดชําระเบ้ียประกันภัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสด 

คาใชจายคํานวณตามประกาศกรมการประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณา ใหความ

เห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัย 

เงินสํารองประกันภัย หมายถึง เบ้ียประกันภัยหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดเก็บไว

เพื่อจายใหแกผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม 

มูลคาเวนคืนเงินสด หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับเม่ือขอยกเลิกกรมธรรม 

ประกันภัย 
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1.6 ความเกีย่วข้องกนัของตัวแทนประกนัชีวติกบัการทาํประกนัชีวติ 

ในการทําประกันชีวิต ผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต มักจะไมไดติดตอกันโดยตรง

ตัวแทนประกันชีวิตจะเปนคนกลางระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัยในการใหคําแนะนํา และ

ชักชวนใหทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนส่ือกลางท่ีจะอธิบายให

ทานเขาใจในเงื่อนไขของผลประโยชน ขอยกเวนและขอควรปฏิบัติตาง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตท่ี

ถูกตองตามกฎหมายจะตองไดรับใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย

กระทรวงพาณิชย นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตบางคนยังทําหนาท่ีเก็บเบ้ียประกันภัยอีกดวย ซ่ึง

ตัวแทนประกันชีวิตท่ีจะเก็บเบ้ียประกันภัยได จะตองไดรับมอบอํานาจจากบริษัทใหเก็บเบ้ีย

ประกันภัย ดังนั้นทันทีท่ีทานไดชําระเบ้ียประกันภัยแลวขอใหทานเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทน

ประกันชีวิตไวเปนหลักฐานยืนยันวาทานไดชําระเบ้ียประกันภัยแลวตัวแทนประกันชีวิตเปนผู

ใกลชิดกับผูเอาประกันภัยมากท่ีสุด บริษัทจะทราบขอมูลตาง ๆ  ของผูเอาประกันภัยดวยขอมูลท่ี

ไดรับจากตัวแทนประกันชีวิต ฉะนั้นขอมูลตาง ๆ ท่ีผูเอาประกันภัยใหแกตัวแทนประกันชีวิต

จะตองเปนขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริง ถาหากมีการปกปดหรือใหขอมูลอันเปนเท็จใน

สาระสําคัญ บริษัทอาจถือเปนเหตุในการยกเลิกสัญญาไดตามท่ีกําหนดไวใน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุให

บริษัท ประกันชีวิตไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตได ดังนั้น ในการท่ีทานจะทํา

ประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิตผูใด ขอใหพิจารณาวา  ตัวแทนประกันชีวิตผูนั้นเปนบุคคลท่ีมี

ใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย รวมท้ังเปนบุคคลท่ีทานสามารถเช่ือถือและไววางใจไดวาจะเปน

ผูใหคําแนะนําท่ีถูกตอง และเปนผูท่ีคํานึงถึงผลประโยชนท่ีทานจะไดรับอยางยุติธรรม 

1.7 รูปแบบในการเสนอขายประกนัชีวติ 

ในขณะนี้การเสนอขายประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต มีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป

หลายวิธี วิธีการหนึ่งท่ีนิยมใชกันก็คือ การทําเอกสารประกอบการนําเสนอขายของตัวแทนประกัน

ชีวิตซ่ึงบางคร้ังทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิด และมีผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอยท่ีตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตโดยดูขอมูลจากเอกสารประกอบการเสนอขายเพียงอยางเดียว เอกสารประกอบการ

เสนอขายนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับการขายสินคาชนิดอ่ืน ๆ ก็คือ ใบโฆษณาสินคานั่นเอง ขอมูลในใบ

โฆษณาดังกลาว บางสวนอาจไมถูกตองกับผลประโยชนท่ีแทจริงของการประกันชีวิตแบบนั้นหรือ

บางคร้ังอาจจะมีการแสดงขอมูลท่ีเกินความเปนจริงหรือขอมูลท่ีคาดวาจะเปนไปไดเทานั้น ผูท่ีจะ

ทําประกันชีวิต ควรขอดูขอมูลจากสําเนากรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะสวนท่ีเปนหนาตาราง

กรมธรรม และขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย (ตามตัวอยางท่ีปรากฏในสวนทาย

ของหนังสือนี้) ของแบบการประกันชีวิตท่ีทานเลือกประกอบการตัดสินใจเปนหลัก เนื่องจาก 
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ขอมูลดังกลาวนั้นไดผานการใหความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยเรียบรอยแลว 

1.8 ส่ิงทีค่วรทาํเม่ือตัวแทนประกนัชีวติมาเสนอขาย 

เม่ือตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขายประกันชีวิตขอใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติดังตอไปนี ้

   1.8.1 ขอดูใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิต ซ่ึงออกโดยกรมการประกันภัย

กระทรวงพาณิชย 

   1.8.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตใหเขาใจ อยารีบตัดสินใจหรือลงลายมือ

ช่ือในเอกสารใด ๆ ควรตรวจดูวาเอกสารนั้นเปนเอกสารอะไร มีผลอยางไรกับทาน 

   1.8.3ใหตัวแทนประกันชีวิตนําตัวอยางสําเนากรมธรรมประกันภัยมาอธิบายให

ทานฟง ซ่ึงในสําเนากรมธรรมนั้นทานจะทราบแบบการประกันชีวิต ผลประโยชนท่ีทานจะไดรับ

ในอนาคต สิทธิหนาท่ี ขอยกเวนตาง ๆ โดยผลประโยชนทุกอยางท่ีจะไดรับจะตองระบุไวใน

กรมธรรม 

   1.8.4ใหตัวแทนประกันชีวิตเขียนเปนลายลักษณอักษรและลงนามเปนหลักฐานวา

ไดเสนอขายประกันชีวิตแบบอะไรใหแกทาน ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยเทาไร แนบมาพรอม

สําเนากรมธรรมตามขอ 3 

    1.8.5เก็บหลักฐานตามขอ 3 และขอ 4 ไวเพื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมท่ีทานจะ

ไดรับจริง เม่ือตัดสินใจทําประกันชีวิต ถากรมธรรมท่ีทานรับนั้น ไมถูกตองกับแบบท่ีตัวแทน

ประกันชีวิตนํามาเสนอขาย ใหทานรีบแจงบริษัทเพื่อเปล่ียนแปลงกรมธรรมในทันที ถาทานปฏิบัติ

ไดตามข้ันตอนขางตน ทานจะไดรับความคุมครองตามท่ีทานตองการ ซ่ึงหากทานตัดสินใจทํา

ประกันชีวิต ก็ขอใหพิจารณาข้ันตอนในการทําประกันชีวิตตอไป 

1.9 ขั้นตอนการทาํประกนัชีวติ 

การทําประกันชีวิตใหบรรลุเปาหมาย และไดรับประโยชนสูงสุดนั้น ควรทําอยางรอบคอบ

เพราะการทําประกันชีวิต เปนการสรางความม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัว โดยผูเอาประกันภัย

มีหนาท่ีหลักในการชําระเบ้ียประกันภัยอยางสมํ่าเสมอเปนระยะเวลานาน เชน 10 ป 20 ป หรือ

ตลอดชีวิต การทําประกันชีวิตควรจะเกิดข้ึน จากความตองการทําประกันชีวิต หรือเห็นประโยชนท่ี

จะไดรับจากการทําประกันชีวิต แตบอยคร้ัง ท่ีพบวาผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิต ดวยความ

เกรงใจหรือเกิดจากการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิต มีผูเอาประกันภัยไมนอยท่ีทําประกันชีวิต

โดยไมรูเงื่อนไขสัญญา และลักษณะของกรมธรรมเปนอยางไร ดังนั้น เม่ือจะตัดสินใจทําประกัน

ชีวิต ไมวาผูท่ีมาเสนอขายจะเปนญาติ เพื่อนสนิทหรือใครก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ 
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   1.9.1 แบบการประกันชีวิต ควรเลือกกรมธรรมท่ีใหความคุมครองและมีเงื่อนไข

การจายเงินและผลประโยชนตรงกับความตองการของตนเองมากท่ีสุด เพราะการประกันชีวิตแตละ

แบบมีความคุมครองและผลประโยชนท่ีแตกตางกัน 

1.9.2 ความสามารถในการชําระเบ้ียประกันภัย ทานจะตองประมาณจํานวนเงินท่ีทานพอท่ีจะชําระ

เบ้ียประกันภัยไดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เพราะหากไมสามารถชําระเบ้ียประกันภัยไดตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัยจะทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับและส้ินสุดความคุมครองทําใหเสีย

ประโยชนอันพึงจะไดรับ 

   1.9.3 กรอกใบคําขอเอาประกันภัยตามความเปนจริงทุกประการดวยตนเอง หรือ

หากผูอ่ืนกรอกใหจะตองตรวจสอบความถูกตองกอนลงลายมือช่ือ 

   1.9.4 เม่ือกรอกใบคําขอเอาประกันภัยเรียบรอยแลว และชําระเบ้ียประกันงวดแรก

แลว ตองเรียกใบเสร็จรับเงินชําระเบ้ียประกันภัยช่ัวคราวจากตัวแทนประกันชีวิต เพื่อเก็บไวเปน

หลักฐานดวย 

   1.9.5 เม่ือไดรับกรมธรรมพรอมกับใบเสร็จรับเงินแลว ใหตรวจสอบรายละเอียด

โดยเฉพาะขอมูลท่ีระบุไวในหนาตารางกรมธรรมวาถูกตอง ตรงกับความประสงคซ่ึงแจงไวในคํา

ขอเอาประกันภัยหรือไม หากพบความผิดพลาดรีบแจงบริษัทเพื่อแกไข 

   1.9.6 อานกรมธรรมโดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรมท้ังหนาท่ีและ

สิทธิประโยชนท่ีพึงจะไดรับ 

  1.10 จะชําระเบีย้ ประกนัภัย แบบไหนเพือ่ไม่ให้กรมธรรม์ ประกนัภัยขาดอายุ  กรมธรรม

ประกันภัยจะใหความคุมครอง หรือมีผลบังคับอยูไดดวยการท่ีผูเอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัย

ใหตรงตามกําหนดเวลา ผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอย มีปญหาในเร่ืองการชําระเบ้ียประกันภัย เชน 

ตัวแทนประกันชีวิตไมมาเก็บเงินตามท่ีกําหนด ตัวแทนประกันชีวิตลาออกหรือตัวแทนประกันชีวิต

บางรายเก็บเงินแลวไมนําสงบริษัทกรมการประกันภัย จึงขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยสอบถาม 

วิธีการชําระเบ้ียประกันภัยตั้งแตคร้ังแรกท่ีทําประกันชีวิต เพราะผูเอาประกันภัยสามารถเลือกวิธีการ

ชําระเบ้ียประกันภัยไดหลายวิธีแลวแตความสะดวกของผูเอาประกันภัย คือ 

   1.10.1 การชําระ โดยการหักจากยอดเงินฝากจากบัญชีธนาคาร ทานสามารถขอ

แบบฟอรมจากบริษัทประกันชีวิตพรอมกรอกรายละเอียด และสงใหบริษัทดําเนินการตอไป ซ่ึง

วิธีการนี้เม่ือถึงเวลาชําระเบ้ียประกันภัย ธนาคารจะเปนผูหักเบ้ียประกันภัย จากบัญชีธนาคารของ

ทาน วิธีนี้ ถือเปนวิธีการท่ีดี และผูเอาประกันภัยไมตองกังวลเกี่ยวกับการชําระเบ้ียประกันภัย 
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   1.10.2 การชําระผานท่ีทําการของธนาคาร ทานจะตองนําใบแจงการชําระเบ้ีย

ประกันภัยท่ีบริษัทสงมาใหทุก ๆ คร้ัง ท่ีถึงกําหนดชําระเบ้ียประกันภัยไปยังธนาคารท่ีกําหนด โดย

ธนาคารจะใหสวนหนึ่งของใบแจงการชําระเบ้ียประกันภัยไวเปนหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย 

   1.10.3 การชําระทางธนาณัติ โดยส่ังจายบริษัทหรือสาขาบริษัทประกันชีวิต ท่ีทาน

ทําประกันชีวิตไว 

   1.10.4 การชําระดวยตนเองท่ีบริษัทหรือสาขาของบริษัท ท่ีทานสะดวกในการ

ติดตอ 

   1.10.5 การชําระผานทางตัวแทนประกันชีวิต วิธีการนี้เปนวิธีท่ีใชกันอยูมากใน

ขณะนี้แตอาจจะมีผลเสีย ในกรณีท่ีตัวแทนประกันชีวิตไมมารับเบ้ียประกันภัยตรงตามกําหนดเวลา

จะทําใหกรมธรรมประกันภัยของทานขาดผลบังคับได 

จากวิธีการชําระเบ้ียประกันภัยดังกลาวขางตน จะเลือกวิธีใดก็ข้ึนอยูกับความตองการ 

ของผูเอาประกันภัยเอง แตไมวาทานจะชําระเบ้ียประกันภัยดวยวิธีใดก็ตาม อยาลืมเก็บหลักฐาน 

การชําระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน เพราะหลักฐานการจายเงินและใบเสร็จรับเงินจะเปนหลักฐาน 

สําคัญท่ีแสดงวาไดชําระเบ้ียประกันภัยไปแลว 

  1.11 สิทธิในการหักลดหย่อนภาษ ี

เบ้ียประกันชีวิตของกรมธรรมท่ีมีอายุสัญญาตั้งแต 10 ปข้ึนไป สามารถนําไปหักลดหยอน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราปละไมเกิน 50,000 บาท โดยแสดงใบรับเบ้ียประกันภัยท่ีไดชําระ 

ในปภาษีนั้นตอกรมสรรพากรผูถือกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีเงินไดอยูในเกณฑตองเสียภาษี 

สามารถนําเบ้ียประกันภัยสวนท่ีไมเกิน 50,000 บาท ไปหักลดจากรายไดสุทธิกอนคํานวณภาษี ทํา

ใหเสียภาษีเงินไดนอยลงคิดเปนอัตราเทากับอัตราของภาษีท่ีตองจาย เชน นาย ก ชําระเบ้ียประกัน

ชีวิตรายปปละ 50,000 บาทและเปนผูมีเงินไดในเกณฑท่ีจะตองเสียภาษี 20% เม่ือนาย ก นําใบรับ

เบ้ียประกันภัยจํานวน 50,000 บาท ไปขอหักลดหยอนภาษี จะทําใหนาย ก เสียภาษีนอยลง 20 % คิด

เปนเงิน 10,000 บาท  สิทธิในการหักลดหยอนภาษีนี้จะคงอยูตลอดเวลาท่ีมีการชําระเบ้ียประกันภัย

ของกรมธรรมขางตน (ท่ีมา : กรมการประกันภัย) 

1.12 ตัวอย่างรูปแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ของ บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวติ 

จํากดั 

 

ไทยสมุทรสุขสถาพร 450 (16/16)  

เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง  2 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 16 ป ระยะเวลา



13 

 

 

ชําระเบ้ียประกันภัย 16 ป สามารถเลือกชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ข้ันต่ํา 400 บาท ถึง 4 ,000 

บาท (ข้ึนอยูกับอายุ) 

ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต 

กรณีเสียชีวิต 

               1. เสียชีวิตธรรมดา 

               ปท่ี    1 -4   

               ปท่ี    5 -8 

               ปท่ี   9 -12 

               ปท่ี 13 -16 

 

จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 120% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 

*กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 

               2. กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ  1 แหง 2 แหงข้ึนไป 

               ปท่ี    1 -4   

               ปท่ี    5 -8 

               ปท่ี   9 -12 

               ปท่ี 13 -16 

จาย 60% 

จาย 72% 

จาย 84% 

จาย 96% 

จาย 100% 

จาย 120% 

จาย 140% 

จาย 160% 

       

ยกเวนชําระเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเร่ิมสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา

คร้ังสุดทาย 

 คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซ้ือกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม

ไวกับบริษัทท้ังคูและ กรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหากบุตรอายุ 5 ป

บริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบ้ียประกันภัยรายเดือน 

สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด  100,000 บาท/ป 

 

ไทยสมุทรสุขสถาพร 450 (20/20) 

เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 2 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 55 ป ระยะเวลาคุมครอง 20ป ระยะเวลา
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ชําระเบ้ียประกันภัย 20 ป สามารถเลือกชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ข้ันต่ํา 400 บาท ถึง 4,000 

บาท (ข้ึนอยูกับอายุ) 

ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต 

กรณีเสียชีวิต 

             1. เสียชีวิตธรรมดา 

ปท่ี    1 -4   

ปท่ี    5 -8 

ปท่ี   9 -12 

ปท่ี 13 -16 

ปท่ี 17 – 20 

 

จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 120% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

จาย 180% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

*กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

 

             2. กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ  1 แหง 2 แหงข้ึนไป 

ปท่ี    1 -4   

ปท่ี    5 -8 

ปท่ี   9 -12 

ปท่ี 13 -16 

ปท่ี 17 – 20 

จาย 60% 

จาย 72% 

จาย 84% 

จาย 96% 

จาย 108% 

จาย 100% 

จาย 120% 

จาย 140% 

จาย 160% 

จาย 180% 

 

ยกเวนชําระเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร  

เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเร่ิมสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา

คร้ังสุดทาย 

คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซ้ือกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม

ไวกับบริษัทท้ังคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหากบุตรอายุ 5 ป

บริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิตโดยจาย 6 เทาของเบ้ียประกันภัยรายเดือน 

สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด  100,000 บาท/ป 

 

ไทยสมุทรสุขม่ันคง 400 (12/9) 

เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุโดยใหความคุมครองการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 12 ป ระยะเวลาชําระเบ้ีย
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ประกันภัย 9 ป สามารถเลือกชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ข้ันต่ํา 400 บาท ถึง 4,000 บาท 

(ข้ึนอยูกับอายุ) 

ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต 

กรณีเสียชีวิต  

1. เสียชีวิตธรรมดา 

จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินท่ีจายขางตน บริษัทจะ

จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 

 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ   

จาย 300% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย      

 กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย   

กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหต ุ        

1 แหง จาย 120 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย   

2 แหงข้ึนไป จาย 200%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย     

ยกเวนชําระเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร

เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเร่ิมสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา

คร้ังสุดทาย 

 คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซ้ือกรมธรรมประเภท

อุตสาหกรรมไวกับบริษัทท้ังคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก

บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบ้ียประกันภัยรายเดือน 

สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด  100,000 บาท/ป 

 

ไทยสมุทรสุขม่ันคง 425 (15/10) 

เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 15 ป ระยะเวลา

ชําระเบ้ียประกันภัย 10 ป สามารถเลือกชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ข้ันต่ํา 400 บาท ถึง 4,000 

บาท (ข้ึนอยูกับอายุ) 

ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต 

   กรณีเสียชีวิต  

  1. เสียชีวิตธรรมดา  
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  จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  

  กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินท่ีจายขางตน บริษัทจะ

จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย    

  2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ   

  จาย 300% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย   

  กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

  กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหต ุ         

  1 แหง จาย 120 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย    

  2 แหงข้ึนไป จาย 200%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  

ยกเวนชําระเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเร่ิมสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา

คร้ังสุดทาย  

   คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซ้ือกรมธรรมประเภท

อุตสาหกรรมไวกับบริษัทท้ังคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก

บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบ้ียประกันภัยรายเดือน  

สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด  100,000 บาท/ป 

 

ไทยสมุทรสุขม่ันคง 450 (20/14)  

เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 55 ป ระยะเวลาคุมครอง 20 ป ระยะเวลา

ชําระเบ้ียประกันภัย 14 ป สามารถเลือกชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ข้ันต่ํา 400 บาท ถึง 4,000 

บาท (ข้ึนอยูกับอายุ) 

ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต 

   กรณีเสียชีวิต  

  1. เสียชีวิตธรรมดา 

  จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  

  กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินท่ีจายขางตน บริษัทจะ

จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย 

  2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  

  จาย 300% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย   
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กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  

กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ       

  1 แหง จาย 120 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

  2 แหงข้ึนไป จาย 200%  ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  

ยกเวนชําระเบ้ียประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 

เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเร่ิมสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา

คร้ังสุดทาย 

   คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซ้ือกรมธรรมประเภท

อุตสาหกรรมไวกับบริษัทท้ังคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก

บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบ้ียประกันภัยรายเดือน 

สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด  100,000 บาท/ป 

 

2. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4P's Service Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาดจะพิจารณาถึง 4 องคประกอบหลักดวยกัน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) , 

ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place) , และการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยจะมีรายละเอียด

ดังนี ้ 

2.1 ผลติภัณฑ์ (Product)  

      ในสวนของผลิตภัณฑนั้นจะตองพิจารณาส่ิงตางๆดังนี้  

   1. แนวความคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept) โดยเปนการระบุวาสินคาของ

เรามีอะไรเปนส่ิงท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคได เชน เปนแชมพูสําหรับขจัดรังแค, น้ํา

ผลไมท่ีไมมีน้ําตาล, แชมพูทูอินวัน, น้ํายาปรับผานุม, รถขนาดเล็กเพื่อใชในเมือง หรือรถขนาดใหญ

สําหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภัณฑท่ีขายเปนสินคา, บริการ, บุคคล, สถานท่ี ซ่ึงตองระบุไปใหแนชัด 

   2. คุณสมบัติ (Product Attribute) สินคานั้นผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร 

ลักษณะทางกายภาพ ความงาม ความทนทาน หรือรูปแบบของสินคาในตัวมันเอง 

   3. จุดเดนของผลิตภัณฑ (Product Feature) ตองรูวาสินคาของเรามีอะไรเปน

จุดเดนกวาสินคาอ่ืนเพื่อดึงดูดลูกคา เชน รานอาหารมักจะมีอาหารพิเศษประจําราน ซ่ึงเปนท่ีนิยม

ของลูกคา 

   4. ผลประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit) แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

    4.1 ผลประโยชนท่ีผลิตภัณฑพึงมี (Defensive Benefit) ทําใหไม

เสียเปรียบคูแขง เชน รถยนต ตองมีเคร่ืองปรับอากาศ ระบบเบรค ถุงลมนิรภัย เปนตน 
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     4.2 ผลประโยชนพิเศษ (Extra Benefit) ท่ีทําใหเหนือกวาคูแขงขัน เชน 

รถยนตอาจเพิ่มถุงลมนิรภัยคู มีแถมCDมีเบาะไฟฟา เปนตน 

    4.3 ผลประโยชนเสริมเล็กๆนอยๆ (Fringe Benefit) ท่ีทําใหสินคาดู

แตกตางไปจากคูแขงขัน เชน ลูกอมรูปหัวใจ หรือมีท่ีรองเทาเวลาท่ีนํารถมาเขาบริการท่ีศูนย 

   5. ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนส่ิงท่ีบริษัทตองการใหลูกคามอง

วาสินคามีอะไรเปนจุดเดน เชน เบียรสิงห เดนในแงความเปนไทย, เบียรคารลสเบอรก เดนในแง

ความเปนสากล  

2.2 ราคา (Price) 

เปนสวนประสมทางการตลาดเพียงตัวเดียวท่ีเกี่ยวของกับรายรับ (ในขณะท่ีตัวอ่ืน

ลวนเกี่ยวของกับรายจายท้ังส้ิน)  

การวางแผนด้านราคา  

      กอนท่ีจะวางแผนดานราคาควรจะแบงตลาดออกเปนแบบตาง ๆ เพื่อท่ีจะไดเขาใจและตั้ง

ราคาไดอยางเหมาะสม ดังนี ้ 

  1. ตลาดกลุมเปาหมายท่ีสนใจดานราคา (Price Sensitive Market)  

เปนตลาดท่ีไมสนใจในประเด็นดานการบริการหรือคุณประโยชนทางออมของสินคา แตจะสนใจ

ในดานราคาสินคาเปนหลัก เนื่องจากประเด็นดานภาพพจนหรือช่ือเสียงนั้นไมมีความสําคัญใน

สายตาผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา สินคาท่ีอยูในตลาดนี้มักเปนสินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน

ท่ัวไป เชน ขาวสาร, กระดาษชําระ, น้ํามันพืช, ยากันยุง ซ่ึงเปนสินคาท่ีไมมี   ความแตกตางกันมาก

นัก ดังนั้น การตั้งราคาควรพยายามทําใหตนทุนสินคาต่ําท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดสามารถขายในราคาท่ีต่ํา

ท่ีสุด 

  2. ตลาดของสินคาท่ีตั้งราคาโดยเนนภาพพจน (Image Sensitiv) 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเชน สินคาแบรนดเนมดัง  ๆเชน หลุยส วิทตอง, กุชช่ี, อามารนี่, โรเล็กซ ซ่ึง

ลูกคาจะซ้ือเพราะใชเสริมบุคลิกมากกวาคุณประโยชนท่ีแทจริงของตัวสินคา ความสําเร็จของสินคา

ประเภทนี้อยูท่ีวา "ถาสามารถรักษาภาพพจนไดด ีแมราคาจะแพงกวายี่หออ่ืนคนก็ซ้ือ 

การตัดสินใจตั้งราคา (Price Decision) ในการตัดสินใจตั้งราคานั้น มีทางเลือกและประเด็นสําคัญท่ี

จะตองพิจารณา ดังนี ้

   1. การตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือการตั้งราคาตามความพอใจ  

(Leader price) มีรายละเอียดดังนี ้

    1.1 การตั้งราคาตามตลาดเหมาะสําหรับสินคาท่ีสรางความแตกตางไดยาก 

จึงไมสามารถท่ีจะตั้งราคาใหแตกตางจากคูแขงขันได 
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    1.2 การตั้งราคาตามความพอใจ เปนการตั้งราคาตามความพอใจโดยไม

คํานึงถึงคูแขงขัน เหมาะกับสินคาท่ีมีความแตกตางในตราสินคา (Brand Differentiation) 

   2. สินคาจะออกเปนแบบราคาสูง (Premium Price) หรือราคามาตรฐาน (Standard 

Price) หรือตราสินคาเพื่อการแขงขัน (Fighting Brand) ซ่ึงจะใชราคาใดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ

ในการจายและการยอมรับในราคาของลูกคา 

    2.1 ราคาสูง ใชเม่ือแนใจวาในคุณภาพท่ีเหนือกวาและการยอมรับในราคา

ของลูกคา 

    2.2 ราคามาตรฐาน เม่ือใชการตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคูแขงขัน 

    2.3 ตราสินคาเพื่อการแขงขัน หรือราคาประหยัด (Economy Brand) จะลง

ตลาดลาง สินคาจะดอยคุณภาพกวาคูแขงขันเล็กนอยในประเด็นท่ีไมสําคัญ เชน Package ท่ีดูไม

หรูหราเทาคูแขง แตคุณภาพไมตางกันมากนัก 

   3. การตั้งราคาแบบเทากันหมด (One Pricing) หรือการตั้งราคาแตกตางกัน  

(Discriminate Price)  

    3.1 แบบเทากันหมด หมายความวา ไมวาจังหวัดใดหรือสถานท่ีใด หรือ

จะฤดูใดก็จะกําหนดราคาเทากันหมด 

    3.2 ราคาท่ีแตกตางกัน มีหลายสาเหตุคือ 

     3.2.1 แตกตางกันตามฤดูกาล (Discriminate by Season) เชน 

โรงแรมจะตั้งราคาตามฤดูกาล ชวงไหนขายดีก็ตั้งราคาสูง ชวงไหนขายไมดีก็ตั้งราคาต่ํา 

     3.2.2 แตกตางกันตามจํานวนสินคา (Discriminate by Volume) 

ซ้ือจํานวนมากราคาต่ํา ซ้ือจํานวนนอยราคาสูง 

     3.3.3 แตกตางกันตามสถานท่ี (Discriminate by Place) เชน ราคา

น้ํามันในกรุงเทพกับราคาน้ํามันในตางจังหวัดตางกัน 

     3.3.4 แตกตางกันตามลูกคา (Discriminate by Customer) เชน 

ขาราชการพักโรงแรมกับประชาชนพักโรงแรมราคาไมเทากัน หรือสายการบินแยกราคาเปน

ขาราชการกับประชาชน ผูอาวุโสกับเด็ก 

     3.3.5 แตกตางกันตามรุน (Discriminate by Version) เชน ไวนป 

1987 กับป 1992 ราคาจะแตกตางกันมาก 
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2.3 การจัดจําหน่าย (Place) 

การจัดจําหนายหมายถึง กลไกตางๆท่ีเกี่ยวของกับการทําใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิต

ไปสูมือผูบริโภค  

หลักเกณฑท่ีตองพิจารณาในการจัดจําหนาย  

  1. สถานท่ีตั้ง (Location)  

จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นท่ีวาจะขายสินคา ณ. จุดใด  ถามีทําเลไดเปรียบจะมีโอกาสมากกวา

คูแขงขัน  

  2. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)  

การจัดจําหนายจะผานใครบาง เชน สงผานผูคาปลีก หรือสงผานจากผูผลิตสูมือผูบริโภคโดยตรง  

  3. ประเภทชนิดของชองทาง (Type of Outlet)  

เชน ใชรูปแบบสหกรณ, การขายดวยเคร่ืองขายอัตโนมัต,ิ ขายทางไปรษณีย เปนตน  

  4. การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Control)  

จะเกี่ยวของกับตนทุน ถาเก็บสินคามากเกินไปก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บสูง แตถาเก็บนอย

เกินไปก็อาจเกิดปญหาสินคาไมพอขายได  

  5. การบริหารสินคา (Merchandising)  

นอกจากจะพิจารณาถึงจํานวนแลวยังตองพิจารณาวาเราควรมีสินคาและบริการอะไรไวขายบาง 

รวมถึงการดูแลดานการจัดแสดงสินคาใหดึงดูดผูบริโภคอีกดวย  

   

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

      หมายถึง  ความพยายามตางๆทางการตลาดในการท่ีจุดึงดูดใหลูกคาหันมาซ้ือสินคา แยงชิง

สวนแบงตลาด ตลอดจนรักษาลูกคาไวไมใหเปล่ียนใจไปซ้ือสินคาของคูแขงขัน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว 

วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดมีดังนี้ 

  1. เพื่อใหลูกคารูจักสินคาของบริษัท 

  2. เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวสินคา 

  3. เพื่อกระตุนใหลูกคาใชสินคาอยางตอเนื่อง 

  4. เพื่อสกัดกั้นคูแขงไมใหแยงชิงสวนแบงตลาด 

  5. เพื่อแยงชิงลูกคาจากคูแขงขัน 

  6. เพื่อชวยในการตัดสินในซ้ือของลูกคา 

  7. เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดีในตัวสินคา 
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หลักในการสงเสริมการตลาด แบงไดเปนแผนรุกกับแผนรับ  

  1. แผนรุก (Offensive Plan)  

      หมายถึง ไมวาคูแขงขันจะทําหรือไมก็ตาม แตบริษัทตั้งใจไวแลววาจะทํา ตัวอยางเชน การ

จัดกิจกรรมทางการตลาดในวันวาเลนไทน, วันปใหม, วันตรุษจีน เปนตน ซ่ึงการวางแผนในเชิงรุก

นี้นับวาเปนส่ิงจําเปน โดยจะตองมีการวางแผนวาจะทําในชวงเวลาใด ปละกี่คร้ัง เพื่อประโยชน

อะไร 

2. แผนรับ (Defensive Plan) 

       คือแผนท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีทราบวาคูแขงขันทําอะไร เปนแผนท่ีเกิดข้ึนเม่ือคูแขงใชกลยุทธ

ท่ีเราจําเปนตองโตตอบ 

  ส่ิงท่ีตองคํานึงในการสงเสริมการตลาด 

  1. การวางกลุมเปาหมาย (Target Group) 

ในการสงเสริมการตลาดนั้นจําเปนท่ีจะตองกําหนดหรือเลือกกลุมเปาหมายเฉพาะสําหรับการ

สงเสริมการตลาดในแตละคร้ัง เพื่อท่ีจะไดกําหนดรูปแบบการสงเสริมการตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายท่ีวางไว 

  2. ขอบเขต (Scope) 

จะตองระบุวาการสงเสริมการตลาดจะทําในขอบเขตท่ีกวางหรือแคบแคไหน อยางไร จะทําเปน

ระดับชาติ (National Campaign) หรือระดับทองถ่ิน (Regional Campaign) หรือเฉพาะกลุม  

(Niche)  

  3. ความเขมขนของการสงเสริมการขาย (Scale)  

ในการสงเสริมการตลาดนั้นจะทําโดยใชเวลานานแคไหน ทําคร้ังเดียว หรือทําหลายคร้ังในแตละ

ชวงเวลา เชน การลดราคาอาจจะใชเวลาส้ัน การแลกซ้ือหรือชิงโชคอาจใชเวลานาน ดังนั้น กิจกรรม

ทางการตลาดแตละประเภทจึงมีระยะเวลาท่ีแตกตางกัน 

  รูปแบบการสงเสริมการตลาด การสงเสริมการตลาดนั้นสามารถทําไดหลายวิธี อาทิเชน  

  1. การแจกตัวอยาง (Sampling) เหมาะกับสินคาท่ีม่ันใจในคุณภาพวาลูกคาจะติดใจกลับมา

ซ้ือใชอีก ซ่ึงควรแจกใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง 

  2. ขนาดทดลอง (Sampling) ในกรณีท่ีลูกคาไมม่ันใจท่ีจะซ้ือ ก็อาจทําขนาดทดลองข้ึนมา 

เชน แชมพูขนาด 5 บาท 10 บาท ทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือไปลองใชไดงายข้ึน 

  3. การลดราคา (Discount) เปนวิธีท่ีลูกคาชอบท่ีสุด แตบริษัทจะไมคอยนิยมเพราะจะเสีย

รายไดบางสวนไปอยางชัดเจน เปนวิธีท่ีบริษัทพยายามหลีกเล่ียงมากท่ีสุด 

  4. การใหของแถม (Premium) โดยควรเลือกของแถมสอดคลองกับสินคา เชน ซ้ือยาสีฟน
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แถมแปรงสีฟน, ซ้ือสบูแถมกลองสบู เปนตน 

  5. การแลกซ้ือของแถม (Self Liquidate) เชน ซ้ือน้ํายาลางจานขวดใหญ เพิ่มเงินเพียง 12 

บาท ก็จะไดของแถมเปนชุดจานและชอนสอมท่ีมีมูลคา 30 บาท เปนตน 

  6. ช้ินสวนมีมูลคา (Voucher Pack) เชน กลองสีฟน มีมูลคา 10 บาท เม่ือนําไปซ้ือยาสีฟน

กลองตอไป หรือ สะสมถุงใสขนมปงครบ 5 ถุง นําไปแลกขนมปงฟรี 1 ถุง เปนตน 

  7. ขนาดพิเศษเพิ่มคุณคา (Bonus Pack หรือ Value Pack) เปนการเพิ่มปริมาณใหมากข้ึน แต

ขายในราคาเทาเดิม เชน เลย เพิ่มปริมาณใหฟรี 30 % เปนตน 

  8. การขายเปนชุด (Package Deal) เปนการขายยกชุด แลวใหราคาพิเศษ แตถาซ้ือแยกช้ินจะ

แพงกวาซ้ือยกชุด เชน ขายชุดเคร่ืองสําอางค ชุดเยี่ยมไข ชุดกระเชาของขวัญ หรือชุดเคร่ืองเสียง 

เปนตน 

   

9. การใหสวนลดเม่ือซ้ือจํานวนมาก (Volume Discount) ยิ่งซ้ือมาก ยิ่งไดลดมาก 

10. การแลกซ้ือ (Trade Up หรือ Trade In) เปนการนําของท่ีถูกกวามาแลกของท่ีแพงกวา เชน นํามือ

ถือรุนเกามาแลกรุนใหม โดยอาจเพิ่มจํานวนเงินอีกเล็กนอย 

  11. เงื่อนไขทางการเงิน (Financial Term) เชน ระบบเงินผอน เงินดาวน ลดดอกเบ้ีย เปน

ตน 

  12. การจัดแสดงสินคา (Display) เปนการจายเงินจํานวนหนึ่งใหกับรานคา เชน 

Supermarket เพื่อขอสิทธิพิเศษในการตั้งสินคาเปนกองโชวพิเศษในรานคานั้นๆ เพื่อใหสะดุดตา

ลูกคาและดึงดูดใหลูกคาซ้ือสินคา 

  13. คูปอง (Coupon) เปนการจัดทําคูปองสวนลดข้ึนมา เม่ือลูกคานําคูปองไปซ้ือสินคาก็จะ

ไดสวนลดตามท่ีระบุในคูปองนั้นๆ เชน คูปองลดราคาอาหารของราน Chester Grill, KFC เปนตน 

  14. การรับประกันใหเปล่ียนและการรับประกันคืนเงิน (Exchange Refund and Guarantee) 

เปนการท่ีผูขายรับประกันยินดีรับเปล่ียนสินคาหรือคืนเงินเม่ือสินคามีปญหา เปนการสรางความ

ม่ันใจในการซ้ือสินคาใหแกลูกคา  

  15. การจัดชิงโชค (Sweepstakes) ขอดีคือ ทําไดยาวนาน, กวางขวาง และสรางความสนใจ

ไดด ีหากของรางวัลมีมูลคาสูง เชน แจกรถหรือแจกทอง 

  16. การบริการ (Services) การบริการท่ีดียอมกระตุนการขายได เชน ถาโรงแรมมีการ

บริการท่ีดี คนก็จะติดใจไปใชบริการอีก 

  17. การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงวิธีการใชงานของสินคา เชน สาธิตการใชเตา

ไมโครเวฟ หรือกรณีขายเคร่ืองสําอางคก็อาจจะมีการสาธิตการแตงหนาโดยใชดาราสวยๆมาสาธิต 
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เปนการเรียกความสนใจและกระตุนใหลูกคาซ้ือสินคา 

  18. การแนะนําสมาชิกโดยสมาชิก (Member - get - member หรือ Customer - get - 

Customer ) นิยมใชกันมากในกรณีขายบัตรเครดิต, ขายบาน หรือขายประกัน โดยจะเปนการมอบ

รางวัลใหแกสมาชิกเดิมท่ีแนะนําสมาชิกใหมใหแกบริษัท เชน ขายประกันมีการใหรางวัลสําหรับผู

ท่ีแนะนํารายช่ือลูกคา 

  19. การฝกอบรม (Training) เปนการฝกอบรมใหแกลูกคา เชนซ้ือคอมพิวเตอร จะมีการ

ฝกอบรมวิธีใชใหฟรี 

  20. การบํารุงรักษาฟรี (Free Maintenance) มักใชในสินคาอุตสาหกรรม เชน ซ้ือเคร่ืองปม

น้ํา มีการบํารุงรักษาใหฟรี 

   

21. การขนสงฟรี (Free Delivery) เปนการบริการขนสงสินคาใหฟรี มักใชกับสินคาขนาด

ใหญ 

  22. การติดตั้งใหฟรี (Free Installment) เชน ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหรือซ้ือเคเบ้ิลทีวี มีบริการ

ติดตั้งใหฟรี 

  23. การใหทดลองใช (Trial Use) เปนการเปดโอกาสใหนําสินคาไปทดลองใชกอนใน

ระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากสินคานั้นมีราคาแพง เชน เคร่ืองถายเอกสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรให

นําไปทดลองกอนวาใชไดดีหรือเปลา ถาไมดีก็สามารถนําของกลับมาคืนไดโดยไมตองจายเงิน 

 (http://topicstock.pantip.com/silom/topicstock/2007/08/B5669378/B5669378.html 

3. ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

 การตัดสินใจเปนการนําหลักเกณฑหรือเคร่ืองมือตาง ๆ เขามาชวยในการการตัดสินใจเพื่อ

ทําใหผูตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอยลง หรือการตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึน การตัดสินใจท่ีจะมี

ข้ึนภายในสถานการณตาง ๆ  ท่ีสามารถทําการประเมินได ใชกฎเกณฑหรือเคร่ืองมือดังกลาว

พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนแบบเงื่อนไขเขามาเกี่ยวของ

เสมอ ท้ังนี้เพราะบุคคลตางมีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธหรือ

ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด แตถามีทางเลือกเพียงทางเดียว ปญหาการตัดสินใจก็ไมเกิดข้ึนเพราะถึง

อยางไรก็ตองเลือกตามวิถีทางเดียวท่ีมีอยูนั้น ซ่ึงจะไมมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทน

ท่ีดีท่ีสุดหรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหนึ่งทางแลว ก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทาง

หรือวิธีท่ีจะทําใหไดผลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงการตัดสินใจเลือกดังกลาวนี้เปนเร่ืองท่ียุงยากและ

สลับซับซอนยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงไดพยายามหาส่ิงท่ีจะชวยในการตัดสินใจเพื่อใหไดรับผลตอบแทน

สูงสุดโดยส่ิงท่ีจะชวยในการตัดสินใจในท่ีนี้คือ หลักเกณฑและเคร่ืองมือตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 
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 1.        มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแตละทางเลือกอาจจะอยูในรูปนโยบายใน

การปฏิบัติงานเทคนิค หรือข้ันตอนการดําเนินงาน การท่ีมีทางเลือกมาก ๆ  ถาจะอาศัยดุลพินิจ

สวนตัวทําการตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดข้ึนได ดังนั้น จึงตองอาศัยเคร่ืองมือหรือเกณฑตาง ๆ เขา

มาชวยในการตัดสิน เพราะยังมีหลักประกันไดวา ไมไดตัดสินใจไปตามดุลยพินิจสวนตัว 

 2.        ขอมูลในปจจุบันมีจํานวน เนื่องจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ถานําดุลยพินิจ

สวนตัวมาใชในกาตัดสินแลว โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีมาก เพราะไมอาจจะนําขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด

นั้นมาพิจารณาไดครบถวนสมบูรณ 

 3.        เพื่อลดความขัดแยงลงเนื่องจากพื้นฐานความรู และประสบการณของแตละคนไม

เหมือนกัน ถาไมอาศัยหลักเกณฑหรือเคร่ืองมือท่ีเหมือนกันทําการตัดสินใจแลวก็อาจจะทําการ

ตัดสินใจแตกตางกันออกไปซ่ึงจะทําใหคนในองคการเกิดการขัดแยงกันข้ึนในกรณีท่ีความเห็น

แตกตางกัน 

 4.        เพื่อลดความเส่ียงการตัดสินใจท่ีปราศจากกฎเกณฑหรือเคร่ืองมือแลว โอกาสท่ีเส่ียง

ตอความผิดพลาดนั้นมีสูง แตการตัดสินใจท่ีมีเคร่ืองมือเขามาชวยแลว โอกาสของการตัดสินใจท่ี

ผิดพลาดนั้นมีนอยหรือไมเลยก็เปนไปได 

  

ความหมายของการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดเลือกทางเลือกท่ีมีอยู

มากกวาหนึ่งทางเลือก ในอันท่ีใหมีการกระทําในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือหมายถึงการตกลงใจ

เลือกขอยุต ิขอขัดแยง ขอถกเถียง  เพื่อใหมีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใดท่ีไดมีการพิจารณาเลือก

หรือตรวจสอบอยางรอบคอบแลว 

ท่ีมา: http://isc.ru.th/data/BA0000821.doc 

 

4. แนวความคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารบริการ 

4.1 ความหมายของการบริการ  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2546) ไดใหความหมายของการบริการไววา “การบริการ”  

หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดย

สินคาท่ีไมมีตัวตอนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจ

ได”  

4.2 การจัดประเภทของธุรกจิบริการ 

 สามารถจัดได 4 ประเภท คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2546) 

http://isc.ru.th/data/BA0000821.doc�
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-          ผูซ้ือเปนเจาของสินคา และนําสินคาไปของรับริการจากผูขาย เชน บริการ

ซอมรถ 

-          ผูขายเปนเจาของสินคา และขายบริการใหกับผูซ้ือ เชน บริการเคร่ืองถาย

เอกสารบริการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

-          การซ้ือบริการและมีสินคาพวงมาดวย เชน รานอาหาร 

-          การซ้ือบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ  เชน สถาบันลดน้ําหนัก 

สถาบันนวดแผนโบราณ รานทําฟน จิตแพทย ธนาคาร 

 

5. ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการ(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation ) 

Maslowเช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของ

บุคคลในการคนหาเปาหมายท่ีจะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับ

ส่ิงท่ีมีความหมายตอตนเอง เปนความจริงท่ีจะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของ

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือวามนุษยเปน “สัตวท่ีมีความตองการ” (wanting animal) 

และเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับข้ันความ

ตองการของMaslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับความพึง

พอใจในส่ิงหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆตอไปซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของ

มนุษย ซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการจะไดรับส่ิงตางๆ อยูเสมอ  Maslow กลาววาความปรารถนาของ

มนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนาตั้งแต

ข้ันแรกไปสูความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเปนลําดับ  

ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) 

Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปไวเปนลําดับดังนี ้ 

  1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )  

  2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )  

  3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs )  

  4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs )  

  5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs )  

ท่ีมา : http://www.kmitnbxmie8.com/index 

 

 

http://www.kmitnbxmie8.com/index�
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6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เพ็ญจมาส  ศิริกิจวัฒนา (2543) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกัน

ชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1. ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพรมรสการมีบุตร  มีความแตกตางในการตัดสินใจทําประกันชีวิตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 2. สถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ไดแก ระดับรายได อาชีพ  ตําแหนงมีความ

แตกตางกันในการตัดสินใจทําประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

การทําประกันชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับการตัดสินใจทําประกันชีวิตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  4. ทัศนคติตอการประกันชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับกลางกับการ

ตัดสินใจทําประกันชีวิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. ปจจัยดานทัศนคติตอการประกันชีวิตมี

อิทธิพลสําคัญในการอธิบายคาความแปรปรวนของการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภค  โดย

ยังมีปจจัยทางดานอ่ืน ๆ  ท่ีมีอิทธิพลตอความแตกตางในการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภค

ดวยเชน อายุ ระดับตําแหนงหนาท่ี ระดับการศึกษา และอาชีพ   

 ดร. อนัญญา โปราณานนท  (2545) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการทํา

ประกันชีวิตของอาจารยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบวา 1. อาจารยสวนใหญท่ีตัดสินใจทําประกัน

ชีวิตมีสถานภาพสมรส ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีอายุระหวาง 46 – 50 ปข้ึนไป มีรายไดระหวาง 

25,001–40,000 บาท 2. ปจจัยสําคัญอันดับแรกท่ีอาจารยตัดสินใจทําประกันชีวิต คือ  ความตองการ

ความ ม่ันคงตอชีวิต ทรัพยสินของตนเอง ปจจัยสําคัญอันดับสุดทาย คือ  ความเกรงใจ ตัวแทน หรือ 

ผูแนะนํา สวนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตมากท่ีสุด คือตนเอง และส่ือโฆษณา

ท่ีทําใหอาจารยทราบขาวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตอันดับแรกคือ โทรทัศน 3. ทัศนคติของ

อาจารยท่ีมีตอการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยดานบริษัท 

พบวา ความม่ันคงของบริษัทมีความสําคัญอันดับแรก 2. ปจจัยดานบริการ พบวา  ความรับผิดชอบ

ของตัวแทนและบริษัท มีความสําคัญอันดับแรก และ 3. ปจจัยดานผลประโยชนจากกรมธรรม 

ปจจัยท่ีสําคัญ คือ  ความแมนยําถูกตองของการจายคาสินไหมทดแทน และความเปนธรรมของ

ขอตกลง และผลประโยชนท่ีใหแกผูทําประกัน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ  ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพยของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  

2. ขนาดของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางดวยวิธี Purposive Sampling หรือการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ผูทําวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพยของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ตั้งแตเดือนมกราคม2552 จนถึง 

เดือนสิงหาคม 2553 จํานวนท้ังหมด 1,090 คน (ผจศ. เกรียงไกร แกวทับทิม บริษัทไทยสมุทร

ประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ) ผูวิจัยจึงใชวิธีคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีท่ี

ทราบจํานวนประชากรโดยใช สูตรของ Yamane ดังนี้ 

จากสูตร n  = 21 Ne
N

+
 

 

เม่ือ n = จํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ีจะไดจากการคํานวณ 

       e = คาความคาดเคล่ือนท่ีผูวิจัยตองกําหนดข้ึนมา 
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ในการวิจัยคร้ังนี้เรากําหนดคาระดับความเช่ือถือท่ี 95 % โดยใหมีคาความคาดเคล่ือนของ

กลุมตัวอยางท่ี 0.05 ดังนั้นจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

n  =  2)05.0(10901
1090

+
 

n    =   
7275.2

1090
  

  =   63.399  

 
ดังนั้น จึงไดกําหนด ขนาดของกลุมตัวอยางเปน ลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 

ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม มีจํานวน 400 คน 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 การสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ใหครอบคลุม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสราง เสนออาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

โครงสรางของเนื้อหาและภาษาท่ีใช ถามีขอเสนอแนะ ผูวิจัยนํามาปรับปรุง 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 3 ทานไดแก ผูชวย

ศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท อาจารย  ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ และ ผูชวยศาสตราจารยดาว

ลอย กาญจนมณีเสถียร ถามีขอเสนอแนะ ผูวิจัยนํามาปรับปรุงใหสมบูรณ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้นั้น ผูวิจัยไดเลือกใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามท่ีใชนั้น ผูวิจัยไดสรางข้ึนมา

เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 

2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระเบ้ียประกันชีวิต และทุนประกันชีวิต 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 6 ดาน เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน 
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูมีความรูและ

ประสบการณอานแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูวามีจุดบกพรองหรือมีขอผิดพลาดหรือไม แลวนํา

แบบสอบถามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิอีก 

3 ทานไดแก ทานอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท อาจารยดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ 

และอาจารยผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ตรวจสอบอีกคร้ัง เม่ือถูกตองหมดทุก

อยางจึงนําแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาหาคาความเช่ือม่ันโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ ผู

ท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด 

สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 30 ชุด และคํานวณคาความเช่ือม่ันดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Crochbaach) เทากับ 0.745 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีคาความเช่ือม่ัน

สูง 

 

3.4 การรวบรวมข้อมูล 

- สรางแบบสอบถามสําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมท้ังนํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

- สรางกรอบตัวอยางโดยขอความรวมมือจากพนักงานบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

สาขาสมุทรสงคราม ในการคัดลอกช่ือ ท่ีอยู เพื่อนําแบบสอบถามไปแจกรวมท้ังขอความชวยเหลือ

จากพนักงานชวยทําการแจกแบบสอบถาม 

- เก็บรวบรวมขอมูลจริง โดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย ติดตามการตอบ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามกลับคืนมาโดยทําการติดตามจนกวาจะไดแบบสอบถามกลับมา

ท้ังหมด 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  หลังจากรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวย

เคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - 

SPSS) เพื่อแจกแจงแสดงถึงคาสถิติตางๆ ท่ีนํามาอธิบายในสวนของผลการวิจัย โดยแบงการ

วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี ้
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ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ 

อาย ุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระเบ้ียประกันชีวิต และทุนประกันชีวิตนํามา

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 6 ดาน เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทนนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

3.6 เกณฑ์การให้คะแนนเพือ่การวเิคราะห์ 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชใหคะแนนคําตอบจากแบบสอบถามในการวัดคาตัวแปรเพื่อ

สรุปผลวิจัยเปนคาในทางสถิติ ซ่ึงเกณฑท่ีใชมีดังนี ้

 คําถามท่ีเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม เปนคําถามมีลักษณะประเมินคา (Rating Scale) 

โดยมีระดับความคิดเห็นเรียงกัน 5 ระดับ ซ่ึงแตละระดับมีความหมายดังนี ้

มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด     5 คะแนน 

    มีระดับการตัดสินใจมาก             4 คะแนน 

                                             มีระดับการตัดสินใจปานกลาง    3 คะแนน 

         มีระดับการตัดสินใจนอย             2 คะแนน 

 มีระดับการตัดสินใจนอยท่ีสุด      1 คะแนน 

 

เมื่อรวบรวมขอมูลแลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดับการตัดสินใจ 

ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี ้(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 156 -157) 

ระดับคาเฉล่ีย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

จํานวนช้ัน 

           = 5 - 1 

   5 

           = 0.8 
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ซ่ึงทําใหไดเกณฑในการแปลความหมายดังนี ้

คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถิติท่ีใชในการวิจัยมีดังนี ้

1. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 

1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

1.2 คาเฉล่ีย 

1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. กําหนดหัวขอท่ีตองการจะศึกษาวิจัย 

2. เสนอหัวขอใหแกอาจารยปรึกษา 

3. หลังจากไดรับการอนุมัติแลว จึงเร่ิมทําบทท่ี 1-3 พรอมแบบสอบถาม 

4. สงงานวิจัยใหอาจารยตรวจสอบแลวแกไขใหถูกตอง 

5. แจกแบบสอบถาม 

6. รวบรวมแบบสอบถาม 

7. นําแบบสอบถามมาประมวลผล 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนตามลําดับดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในเร่ือง 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แบบงวดการชําระเบ้ียประกัดชีวิตแบบสะสม

ทรัพย ทุนประกันชีวิต ไดผลวิจัยดังตารางดังตอไปนี ้
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ตารางที ่1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศดังนี ้

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 190 47.5 

หญิง 210 52.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 

52.5และเปนเพศชายจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่2  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุดังนี ้

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไมเกิน 25 ป 61 15.3 

26 – 35 ป 124 31.0 

36 – 45 ป 95 23.8 

46 ปข้ึนไป 120 30.0 

รวม 400 100.0 

 

    จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 26 – 35 ปมากท่ีสุดจํานวน 124 คน คิดเปน

รอยละ 31.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 46 ปข้ึนไป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.0 อายุระหวาง 

36 – 45 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 อายุ ไมเกิน 25 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 

ตามลําดับ 
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ตารางที ่3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ  

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 139 34.8 

สมรสแบบจดทะเบียนสมรส 137 34.3 

หมาย/หยาราง 49 12.3 

สมรสแบบไมจดทะเบียนสมรส 75 18.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 3  พบวากลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 

34.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแบบจดทะเบียนสมรส จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 

สถานภาพสมรสแบบไมจดทะเบียนสมรส จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 สถานภาพหมาย/หยา

ราง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 52 13.0 

มัธยมศึกษาตอนตน 85 21.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 85 21.3 

อนุปริญญา/ปวส. 70 17.5 

ปริญญาตรีข้ึนไป 108 27.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมากท่ีสุด จํานวน 108 

คน คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 85 คน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส . 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

13.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่5  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 184 46.0 

10,001 - 20,000 บาท 129 32.3 

20,001 - 30,000 บาท 40 10.0 

30,001 บาทข้ึนไป 47 11.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี  5 พบวากลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาทมากท่ีสุด 

จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท 

จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 47 คน คิดเปน

รอยละ 11.8 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง  20,001 - 30,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 34 8.5 

ประกอบธุรกิจสวนตัว 154 38.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 78 19.5 

รับราชการ 59 14.8 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 40 10.0 

รับจาง 35 8.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี 6  พบวากลุมตัวอยางมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด จํานวน 154 คน 

คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 

อาชีพรับราชการ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 40 คน คิด

เปนรอยละ 10.0 อาชีพรับจาง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 34 

คน คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแบบงวดการชําระเบีย้ประกนัชีวติแบบ

สะสมทรัพย์ 

แบบงวดการชําระเบีย้ จํานวน(คน) ร้อยละ 

รายเดือน 232 58.0 

ราย 3 เดือน 54 13.5 

ราย 6 เดือน 44 11.0 

รายป 70 17.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางเลือกการชําระเบ้ียประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบราย

เดือนมากท่ีสุด จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือแบบรายป จํานวน 70 คน คิดเปน

รอยละ 17.5 แบบราย 3 เดือน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 แบบราย 6 เดือน จํานวน 44 คน 

คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่8 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามทุนประกนัชีวติ 

ทุนประกนัชีวติ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ไมเกิน 100,000 บาท 137 34.3 

100,001 – 200,000 บาท 122 30.5 

200,001 – 300,000 บาท 86 21.5 

300,001 ข้ึนไป 55 13.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางท่ี  8 พบวากลุมตัวอยางเลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไมเกิน 100,000 บาทมากท่ีสุด 

จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคือทุนประกันชีวิตวงเงินระหวาง 100,001 – 200,000 

บาท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ทุนประกันชีวิตวงเงินระหวาง 200,001 – 300,000 บาท 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ทุนประกันชีวิต วงเงิน 300,001 ข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเปน

รอยละ 13.8 ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ของบริษัท บริษัทไทยสมุทร

ประกนัชีวติ จํากดั สาขาสมุทรสงคราม 

 จากกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ี

มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก ดานกรมธรรมประกันประกันชีวิต  การชองทางการ จัด

จําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน ไดผลวิจัยดังนี้ 

 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัและลาํดับทีข่องปัจจัยในการ

ตัดสินใจทาํประกนัชีวติด้านกรมธรรม์ประกนัประกนัชีวติ 

 

ด้านกรมธรรม์

ประกนัประกนัชีวติ 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.ช่ือเสียง ประวัติ 

ความม่ันคงของ

บริษัท ไทยสมุทร

ประกันชีวิต จํากัด 

157 

(23.0) 

187 

(62.3) 

48 

(13.0) 

8 

(1.8) 

- 

- 

4.23 0.73 มาก

ท่ีสุด 

1 

2.ความเหมาะสม

ของแบบประกัน 

92 

(23.0) 

249 

(62.3) 

52 

(13.0) 

7 

(1.8) 

- 

- 

4.06 0.65 มาก 4 

3.รูปแบบประกันมี

ลักษณะเดน 

107 

(26.8) 

219 

(54.8) 

67 

(16.8) 

7 

(1.8) 

- 

- 

4.07 0.70 มาก 3 

4.รายละเอียดของ

กรมธรรมทําความ

เขาใจไดงาย 

121 

(30.3) 

204 

(51.1) 

70 

(17.5) 

5 

(1.3) 

- 

- 

4.10 0.72 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 4.12 0.70 มาก  

 

จากตารางท่ี 9 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม มี

ดังนี้ 

 



38 
 

 

ด้านกรมธรรม์ประกนัประกนัชีวติ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

ของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน

กรมธรรมประกันประกันชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.12) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย 

พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับ

เร่ืองช่ือเสียง ประวัติ ความม่ันคงของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด ( x = 4.23) ใหความสําคัญ

ในระดับมากเกี่ยวกับเร่ือง 1. รูปแบบประกันมีลักษณะเดน ( x = 4.33)  2. รายละเอียดของกรมธรรม

ทําความเขาใจไดงาย ( x = 4.29) 3. ความเหมาะสมของแบบประกัน ( x = 4.06) ตามลําดับ  

 

ตารางที ่10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัและลาํดับทีข่องปัจจัยใน               

การตัดสินใจทาํประกนัชีวติด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. วิธีนําเสนอของ

ตัวแทน 

108 

(27.0) 

222 

(55.5) 

62 

(15.5) 

8 

(2.0) 

- 

- 

4.08 0.70 มาก 1 

2. ทําเลท่ีตั้งมองเห็น

งาย 

91 

(22.8) 

216 

(54.0) 

86 

(21.5) 

7 

(1.8) 

- 

- 

3.98 0.71 มาก 4 

3. ความสะดวกใน

การติดตอตัวแทน 

100 

(25.0) 

216 

(54.0) 

77 

(19.3) 

6 

(1.5) 

1 

(0.3) 

4.02 0.72 มาก 3 

4. ความรวดเร็วใน

การทําประกันชีวิต 

109 

(27.3) 

190 

(47.5) 

84 

(21.0) 

13 

(3.3) 

4 

(1.0) 

4.06 0.73 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 4.04 0.72 มาก  

 

จากตารางท่ี 10 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจ

ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม  มีดังนี้ 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ใหความสําคัญ กับปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x = 4.04)   เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา

ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1.วิธีนําเสนอ

ของตัวแทน ( x = 4.08)   2. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต  ( x = 4.06) 3. ความสะดวกในการ

ติดตอตัวแทน ( x = 4.02)  4. ทําเลท่ีตั้งมองเห็นงาย ( x = 3.98)  ตามลําดับ 

 

ตารางที1่1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัและลาํดับทีข่องปัจจัยในการ                         

ตัดสินใจทาํประกนัชีวติด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปรผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การแนะนํา/เสนอ

ขายของตัวแทน 

106 

(26.5) 

219 

(54.8) 

65 

(16.3) 

10 

(2.5) 

- 

- 

4.05 0.72 มาก 1 

2. การโฆษณาตาม

ส่ือตาง ๆ 

109 

(27.3) 

190 

(47.5) 

84 

(21.0) 

13 

(3.3) 

4 

(1.0) 

3.97 0.83 มาก 2 

3. การลดราคา

ในชวงเทศกาลตาง 

ๆ 

90 

(22.5) 

151 

(37.8) 

99 

(24.8) 

16 

(4.0) 

44 

(11.0) 

3.57 1.20 มาก 6 

4. การจัดกิจกรรม

ตางๆของบริษัท 

76 

(19.0) 

163 

(40.8) 

130 

(32.5) 

23 

(5.8) 

8 

(2.0) 

3.69 0.91 มาก 4 
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ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปร

ผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

5. การจัดกิจกรรม

บริการสังคม 

55 

(13.8) 

178 

(44.5) 

120 

(30.0) 

38 

(9.5) 

9 

(2.3) 

3.58 0.92 มาก 5 

6. การแจงขาวสาร

ใหแกผูทําประกันชีวิต 

54 

(13.5) 

204 

(51.0) 

113 

(28.3) 

27 

(6.8) 

2 

(0.5) 

3.70 0.80 มาก 3 

คาเฉล่ียรวม 3.76 0.90 มาก  

 

จากตารางท่ี 11 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจ

ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม  มีดังนี้ 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.76) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคาตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง  1. การแนะนํา/เสนอขาย

ของตัวแทน ( x = 4.05) 2. การโฆษณาตามส่ือตาง  ๆ ( x = 3.97)  3. การแจงขาวสารใหแกผูทํา

ประกันชีวิต ( x = 3.70) 4. การจัดกิจกรรมตางๆของบริษัท ( x = 3.69)  5. การจัดกิจกรรมบริการ

สังคม ( x = 3.58)  6. การลดราคาในชวงเทศกาลตาง ๆ  ( x = 3.57) ตามลําดับ   
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ตารางที1่2 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัและลาํดับทีข่องปัจจัยในการ

ตัดสินใจทาํประกนัชีวติด้านการบริการ 

 

ด้านการบริการ 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปร

ผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. ตัวแทนเอาใจใส

ลูกคา มีมนุษยสัมพันธด ี

97 

(24.3) 

223 

(55.8) 

72 

(18.0) 

8 

(2.0) 

- 

- 

4.02 0.70 มาก 4 

2. ตัวแทนอธิบายหรือ

ส่ือสารเขาใจงาย 

92 

(23.0) 

222 

(55.5) 

77 

(19.3) 

8 

(2.0) 

1 

(0.3) 

3.99 0.72 มาก 5 

3. ความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดตอ 

94 

(23.5) 

236 

(59.0) 

64 

(16.0) 

6 

(1.5) 

- 

- 

4.04 0.67 มาก 3 

4. ความนาเช่ือถือและ

ไววางใจได 

118 

(29.5) 

202 

(50.5) 

75 

(18.8) 

4 

(1.0) 

1 

(0.3) 

4.08 0.73 มาก 2 

5. ความสะดวกสบาย

ของสถานท่ีจอดรถ 

74 

(18.5) 

191 

(47.8) 

127 

(31.8) 

8 

(2.0) 

- 

- 

3.83 0.74 มาก 8 

6. ความรวดเร็วในการ

เรียกรองสินไหม

ทดแทน 

84 

(21.0) 

215 

(53.8) 

95 

(23.8) 

5 

(1.3) 

1 

(0.3) 

3.94 0.72 มาก 7 

7. การไดรับการบริการ

อยางสมํ่าเสมอจาก

ตัวแทน 

85 

(21.3) 

221 

(55.3) 

87 

(21.8) 

7 

(1.8) 

- 

- 

3.96 0.70 มาก 6 
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ด้านการบริการ 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปลผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

8. ความรวดเร็วใน

การสงมอบ

กรมธรรม 

117 

(29.3) 

213 

(53.3) 

65 

(16.5) 

5 

(1.3) 

- 

- 

4.11 0.70 มาก 1 

คาเฉล่ียรวม 4.00 0.71 มาก  

 

จากตารางท่ี 12 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจ

ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม  มีดังนี้ 

 

ด้านการบริการ  พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการ โดยรวม

อยูในระดับมาก( x = 3.76)  เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1 . ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรมดี   

( x = 4.11)  2. ความนาเช่ือถือและไววางใจได ( x = 4.08)  3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ ( x = 

4.04)   4. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา มีมนุษยสัมพันธดี   ( x = 4.02)  5. ตัวแทนอธิบายหรือส่ือสารเขาใจ

งาย ( x = 3.99) 6. การไดรับการบริการอยางสมํ่าเสมอจากตัวแทน  ( x = 3.96) 7. ความรวดเร็วใน

การเรียกรองสินไหมทดแทน  ( x = 3.94)  8. ความสะดวกสบายของสถานท่ีจอดรถ  ( x = 3.83) 

ตามลําดับ 
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ตารางที1่3 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคญัและลาํดับทีข่องปัจจัยในการ             

ตัดสินใจทาํประกนัชีวติด้านผลตอบแทน 

 

ด้านผลตอบแทน 

ระดับความสําคญั  

x  

 

S.D. 

 

แปร

ผล 

ลาํดับ 

ที ่มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. สามารถกูยืมไดโดยมี

กรมธรรมประกันชีวิต

เปนประกัน 

124 

(31.0) 

209 

(52.3) 

59 

(14.8) 

8 

(2.0) 

- 

- 

4.12 0.72 มาก 1 

2. สามารถเพิ่มหรือลด

วงเงินประกันชีวิตได 

92 

(23.0) 

208 

(52.0) 

84 

(21.0) 

11 

(2.8) 

5 

(1.3) 

3.93 0.81 มาก 3 

3. เงินสินไหมทดแทน

ในอัตราท่ีเหมาะสม 

94 

(23.5) 

211 

(52.8) 

85 

(21.3) 

10 

(2.5) 

- 

- 

3.97 0.74 มาก 2 

4. สิทธ์ิในการหัก

ลดหยอนภาษ ี

118 

(29.5) 

171 

(42.8) 

93 

(23.3) 

13 

(3.3) 

5 

(1.3) 

3.96 0.87 มาก 4 

5. สิทธ์ิในการหยุดสง

เบ้ียประกันและใหมี

ความคุมครองตาม

วงเงินท่ีสงได 

97 

(24.3) 

173 

(43.3) 

115 

(28.8) 

13 

(3.3) 

 

2 

(0.5) 

3.88 0.83 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 3.85 0.79 มาก  

 

จากตารางท่ี 13 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลการตัดสินใจ

ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม  มีดังนี้ 
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ด้านผลตอบแทน  พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ให ความสําคัญ กับปจจัย ดานผลตอบแทน

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.85)  เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย  ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรม

ประกันชีวิตเปนประกัน ( x = 4.12)   2. เงินสินไหมทดแทนในอัตราท่ีเหมาะ ( x =3.97)   3. สามารถ

เพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิตได   ( x = 3.93)   4. สิทธ์ิในการหักลดหยอนภาษี  ( x =3.96)  5. สิทธ์ิ

ในการหยุดสงเบ้ียประกันและใหมีความคุมครองตามวงเงินท่ีสงได ( x =3.88)  ตามลําดับ    
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยประกอบดวยขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ และ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาปจจัยพื้นฐานพบวาลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  เปนเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 

52.5 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 139 คน 

คิดเปนรอยละ 34.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 มีอาชีพประกอบธุรกิจ

สวนตัว จํานวน 154 คน  คิดเปนรอยละ 38.5 เลือกการชําระเบ้ียประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบ

รายเดือน จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 เลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไมเกิน 100,000 บาท 

จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3  

 ผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต พบวา  

1. ด้านกรมธรรม์ประกนัประกนัชีวติ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

ของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน

กรมธรรมประกันประกันชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา

ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับเร่ืองช่ือเสียง 

ประวัติ ความม่ันคงของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด  และใหความสําคัญในระดับมาก

เกี่ยวกับเร่ือง 1.รูปแบบประกันมีลักษณะเดน 2.รายละเอียดของกรมธรรมทําความเขาใจไดงาย 

3.ความเหมาะสมของแบบประกัน ตามลําดับ 
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2. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ให ความสําคัญกับปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1. วิธีนําเสนอของตัวแทน   

2. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต 3. ความสะดวกในการติดตอตัวแทน 4. ทําเลท่ีตั้งมองเห็นงาย

ตามลําดับ 

 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ให ความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทํา

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1. การแนะนํา/เสนอขาย

ของตัวแทน 2. การโฆษณาตามส่ือตาง ๆ 3. การแจงขาวสารใหแกผูทําประกันชีวิต 4. การจัด

กิจกรรมตางๆของบริษัท 5. การจัดกิจกรรมบริการสังคม 6. การลดราคาในชวงเทศกาลตาง 

ตามลําดับ 

4.  ด้านการบริการ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการ โดยรวม

อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  

ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1.  ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรมดี   2.  ความ

นาเช่ือถือและไววางใจได   3.  ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ  4. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา และ มี

มนุษยสัมพันธดี   5.  ตัวแทนอธิบายหรือส่ือสารเขาใจงาย   6. การไดรับการบริการอยางสมํ่าเสมอ

จากตัวแทน 7. ความรวดเร็วในการเรียกรองสินไหมทดแทน  8. ความสะดวกสบายของสถานท่ีจอด

รถ  ตามลําดับ 

5. ด้านผลตอบแทน  พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลตอบแทน

โดยรวมอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก  เกี่ยวกับเร่ือง 1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน

ชีวิตเปนประกัน 2. เงินสินไหมทดแทนในอัตราท่ีเหมาะ  3. สามารถเพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิต

ได  4. สิทธ์ิในการหักลดหยอนภาษี   5. สิทธ์ิในการหยุดสงเบ้ียประกันและใหมีความคุมครองตาม

วงเงินท่ีสงได ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 

การศึกษาปจจัยพื้นฐานพบวาสวนใหญลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตพบวาเปนเพศหญิง มี

อายุระหวาง26 – 35 ป มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมากท่ีสุด สวน

ใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด ไดเลือกการ

ชําระเบ้ียประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบรายเดือนมากท่ีสุดและเลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไม

เกิน 100,000 บาท 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก ดานกรมธรรมประกันประกัน

ชีวิต การชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ดานการบริการ และดาน

ผลตอบแทน ของลูกคาท่ี ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกัน

ชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  พบวา ลูกคาท่ี ตัดสินใจทําประกันชีวิต ใหความสําคัญกับ ช่ือเสียง 

ประวัติ ความม่ันคงของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด มากท่ีสุด เพราะช่ือเสียง ประวัติ ความ

ม่ันคงของบริษัทเปนเคร่ืองหมายของความไววางใจของลูกคาท่ีสนใจทําประกันชีวิตกับบริษัทนี้ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดร. อนัญญา โปราณานนท (2545) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการทําประกันชีวิตของอาจารยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบวา ทัศนคติของอาจารยท่ีมี

ตอการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยดานบริษัท พบวา  ความ

ม่ันคงของบริษัทมีความสําคัญอันดับแรก 2. ปจจัยดานบริการ พบวา  ความรับผิดชอบของตัวแทน

และบริษัท มีความสําคัญอันดับแรก และ 3. ปจจัยดานผลประโยชนจากกรมธรรม  

ข้อเสนอแนะ 

 ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ในการทําวิจัยคร้ังนี ้

1. ดานกรมธรรมประกันประกันชีวิต ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับช่ือเสียง ประวัติ ความม่ันคงของบริษัท  มากท่ีสุด ดังนั้น บริษัทควรสรางภาพลักษณ

ท่ีดีในการบริหารงานสูสายตาลูกคาใหมากท่ีสุด 

2. การชองทางการจัดจําหนาย ผลจากการศึกษาพบวา กลุมใหความสําคัญ กับวิธีการ

นําเสนอขายของตัวแทนมากเปนอันดับแรก ดังนั้น ตัวแทนขายประกัน ควรไดรับการอบรมกอนท่ี

จะออกขายเพื่อจะไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลจากการศึกษาพบวา การใหคําแนะนําของ

ตัวแทนมีความสําคัญมาก ดังนั้นตัวแทนควรใหคําแนะนําอยางชัดเจนและเขาใจงาย 
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4. ดานการบริการ ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความ

รวดเร็วในการสงมอบกรมธรรม ควรตรงเวลาท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด 

5. ดานผลตอบแทน ผลจากการศึกษาพบวาสามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน

ชีวิตเปนประกันสําคัญมาก ดังนั้นวงเงินการกูยืมควรมีความยุติธรรมรวมถึงอัตราดอกเบ้ียดวย

เชนกัน 

 

ข้อเสนอแนะของการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจจะตองมุงไปท่ีการ

วิจัยเชิงคุณภาพดวย หรือทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ี

แทจริงท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 

จํากัด สาขาสมุทรสงคราม และกลยุทธตางๆทางการตลาด 

 2. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบเฉพาะกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีทํา ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด  สาขาสมุทรสงครามเทานั้น การวิจัยคร้ัง

ตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางท่ีกวางข้ึน อาจเปนการศึกษาบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

อ่ืนๆ หรือท่ัวประเทศ เพื่อขยายผลการศึกษาใหมีความแตกตางและหลากหลายมากข้ึน 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.การจัดประเภทของธุรกิจบริการ (ออนไลน) เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 

กกกกกกกก2553. เขาไดจาก http://www.kmitnbxmie8.com/index), 2546. 

ศุภางค เเกวแชม. ความหมายของการประกันชีวิต  (ออนไลน) เขาถึงเม่ือ 17 พฤษภาคม 2553. เขา  

กกกกกกกกไดจาก http://network-delivery.com/ 

อนัญญา โปราณานนท. “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการทําประกันชีวิตของอาจารยสถาบันกก

กกกกกกราชภัฎสวนดุสิต”, 2545. 

 

http://www.kmitnbxmie8.com/index�
http://network-delivery.com/�
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย

สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของลูกคาท่ี

ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา

สมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาท่ีทําประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม 
คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม  

2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อความทีเ่ป็นจริง หรือตรงกบัความคดิเห็น 

ของท่านมากทีสุ่ด 

3. ข้อความจากแบบสอบถามฉบับนี ้ผู้วจัิยจะเกบ็ไว้เป็นความลบั 
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เลขที ่ 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความ

คิดเห็น 
ของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1. เพศ 

 1. ชาย       2. หญิง 

2. อายุ 

  ไมเกิน 25 ป       26 – 35 ป 

   36 – 45 ป        46 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

 1. โสด                   2. สมรสแบบจดทะเบียน

สมรส 

 3. หมาย/หยาราง                                           4. สมรสแบบไมจดทะเบียน

สมรส 

4. การศึกษา 

 1. ประถมศึกษา      2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรีข้ึนไป 

5. อาชีพ 

 1. นักเรียน/นักศึกษา      2. ประกอบธุรกิจสวนตัว 

 3. พนักงานบริษัทเอกชน     4. รับราชการ 

 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…… 

6. รายได้ต่อเดือน 

  ไมเกิน 10,000 บาท       10,001 – 20,000 บาท 

   20,001 – 30,000 บาท      30,001 บาทข้ึนไป 

7. แบบงวดการชําระเบีย้ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 

 1. รายเดือน       2. ราย 3 เดือน 

 3. ราย 6 เดือน     4. รายป 
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8. ทุนประกนัชีวติ 

  ไมเกิน 100,000 บาท       100,001 – 200,000 บาท 

   200,001 – 300,000 บาท      300,001 ข้ึนไป 

 
ตอนที ่2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจทาํประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ของบริษัท 

บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวติ จํากดั สาขาสมุทรสงคราม 

คาํช้ีแจง ใหทานพิจารณา ปจจัยดังตอไปนี้วามีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสม

ทรัพย 
ของไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ในระดับใด โดยใหทานทําเคร่ืองหมาย

 ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 
มาก 
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านกรมธรรม์ประกนัชีวติ  
1. ช่ือเสียง ประวัต ิความม่ันคงของบริษัท

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 
     

2. ความเหมาะสมของแบบประกัน      
3. รูปแบบประกันมีลักษณะเดน      
4. รายละเอียดของกรมธรรมทําความ

เขาใจไดงาย 
     

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
1. วิธีนําเสนอของตัวแทน      
2. ทําเลท่ีตั้งมองเห็นงาย      
3. ความสะดวกในการติดตอตัวแทน      
4. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต      
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 
มาก 
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
1. การแนะนํา/เสนอขายของตัวแทน      
2. การโฆษณาตามส่ือตาง ๆ      
3. การลดราคาในชวงเทศกาลตาง ๆ      
4. การจัดกิจกรรมตางๆของบริษัท      
5. การจัดกิจกรรมบริการสังคม      
6. การแจงขาวสารใหแกผูทําประกันชีวิต      

ด้านการบริการ  
1. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา มีมนุษยสัมพันธ

ดี 
     

2. ตัวแทนอธิบายหรือส่ือสารเขาใจงาย      
3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ      
4. ความนาเช่ือถือและไววางใจได      
5. ความสะดวกสบายของสถานท่ีจอดรถ      
6. ความรวดเร็วในการเรียกรองสินไหม

ทดแทน 
     

7. การไดรับการบริการอยางสมํ่าเสมอ

จากตัวแทน 
     

8. ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรม      
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ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้ ผูวิจัย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 
มาก 
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านผลตอบแทน  
1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน

ชีวิตเปนประกัน 
     

2. สามารถเพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิต

ได 
     

3. เงินสินไหมทดแทนในอัตราท่ี

เหมาะสม 
     

4. สิทธ์ิในการหักลดหยอนภาษ ี      
5. สิทธ์ิในการหยุดสงเบ้ียประกันและให

มีความคุมครองตามวงเงินท่ีสงได 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวอรพินท ผ่ึงผาย  

ท่ีอยู   15/10 หมู 8 ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

   75110 

ประวัตการศึกษา   

 พ .ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนวิริยะวิทยา 

   มูลนิธิ  

 พ .ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนอัมวัน 

   วิทยาลัย 

 พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน  

   อัมวันวิทยาลัย  

 พ.ศ. 2553 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ  

   บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะ  

   วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ  

   เพชรบุรี 

 


