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บทที่ 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คนเรานั้นมีหนาที่และบทบาทการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันออกไป
โดยเฉพาะคนที่มี
ความสามารถสูง เปนผูสามารถสรรสรางธุรกิจ บทบาทในชีวิตของเขาอาจสามารถสรางสินทรัพย
ไดมากมาย หากเขามีโอกาสและไดใชความสามารถอยางครบถวน โดยมีเวลาเพียงพอตามที่ตั้งใจไว
และมีสุขภาพรางกายอันแข็งแกรงตลอดเวลา ยอมจะสงผลใหคนๆนั้น สามารถสรางสินทรัพยได
มากมาย ตามที่ตั้งใจไวเมื่อสามารถทําใหสําเร็จดังที่ตั้งใจไว คนอีกจํานวนมากที่เขา ดูแล รักและ
หวงใย ก็สามารถดําเนินชีวิตไปตามวิถีที่กําหนดได
ดวยคํากลาวที่วา ความไมแนนอนคือความจริง ทําใหทุกอยางเปลี่ยนแปลงไป ตางจากที่คน
ๆ นั้น ไดตั้งใจไวโดยสิ้นเชิง เปนสภาพที่เกิดขึ้นมีใหเห็นอยูเปนเนื่องๆ ดวยเหตุเพราะวันหนึ่งเมื่อ
สุขภาพไมอํานวย เมื่อรางกายไมแข็งแกรง อัจฉริยภาพที่เคยมีก็ขาดหายไป สิ่งเหลานี้คือความ
สูญเสียโอกาส ในการสรางสินทรัพยไดตอไปโดยสิ้นเชิง ประกันชีวิตเขามามีบทบาทเกี่ยวของได
อยางไรทําไมตองประกันชีวิตดวย
ตองประกันชีวิต เพราะกรมธรรมประกันชีวิตนั้นในอนาคต มาแปลงเปนทุนประกันชีวิต
การแปลงสินทรัพยใหเปนทุนประกันชีวิตนั้น ผูเอาประกันตองจายเบี้ยประกันเพื่อความคุมครอง
ประมาณ2-4% ของทุนประกัน หมายถึงของสินทรัพยที่จะสรางใหเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง การจาย
เบี้ยประกัน กี่เปอรเซ็นตยอมขึ้นอยูกับอายุ สุขภาพ และอาชีพของผูเอาประกัน ในขณะที่สมัครทํา
ประกันเปนองคประกอบและทันทีที่ผูเอาประกันหมดโอกาสไมมีเวลาที่จะแปลงสินทรัพยในตัวให
ออกมาเปนเงินสดไดอีกตอไป โดยตามจํานวนที่ไดระบุเอาไว สงมอบใหกับคนที่ทานรักและ
หวงใยตามคําสั่งหรือที่เรียกกันวาผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในสัญญานั้นเอง ขอสังเกตก็คือ
สินทรัพยที่คาดวาเมื่อมีชีวิตอยู ความสามารถยังอยู เวลายังเปนของเขา เขาตองสรางสินทรัพยนั้นได
ตามคาดหมาย เมื่อชีวิตหาไม ความสามารถหมดไป ไมมีโอกาสใชเวลา อีกตอไป สินทรัพยที่คาดไว
ก็ยังเกิดขั้นตามที่ไดวางแผนประกันชีวิตไว จากไปอยางมีคุณคาใหคนอยูขางหลังไดระลึกถึง
ตลอดไป
ดังมีคํากลาวที่วา กรมธรรมประกันชีวิต เปนสิ่งเดียวที่สามารถ ชวยเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นให
กลายเปนโอกาสของครอบครัว ที่ทานรักและหวงใย (นสพ.เสนทางนักขาย ปที่ 7 ฉบับที่ 165 ปกษ
แรก ประจําวันที่ 1-15 ตุลาคม 2552)
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ธุรกิจประกันชีวิตของไทย เริ่มดําเนินการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
และไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. 2510 กระทรวงพาณิชย ไดออกพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยขึ้น
เพื่อควบคุมและสงเสริมธุรกิจประกันภัย
เพื่อใหธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและเปนที่นาเชื่อถือของประชาชนในปจจุบัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการไดศึกษาคนหาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม สามารถสรุปเปนกรอบ
แนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยพืน้ ฐาน
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได
7. การชําระเบี้ยประกัน
8. ทุนประกันชีวิต
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ทําประกันชีวติ
1. ดานกรมธรรมประกันชีวิต
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานการบริการ
6. ดานผลตอบแทน

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย
ดังนี้
1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่ทําประกันชีวิต แบบ
สะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
จะกําหนดกลุมตัวอยาง
เฉพาะลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม
2. ขอบเขตของเนื้อหา
เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ไดแก
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยพื้นฐาน ประกอบดวย
1. ปจจัยพื้นฐาน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระ
เบี้ยประกัน ทุนประกันชีวิต
2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวติ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ ดานผลตอบแทน
2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจทําประกันชีวิต
3. ขอบเขตดานสถานที่ คือ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
4. ขอบเขตดานเวลา การศึกษาวิจัย ในครั้งนี้เริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมระหวาง เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 – สิงหาคม พ.ศ. 2553
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ผลการวิจัยรั้งนี้จะชวยทําใหผูที่กําลังตัดสินใจเลือกทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ไดมีขอมูลพื้นฐานเพื่อใชสําหรับชวย
ตัดสินใจ
2.เปนขอมูลพื้นฐานใหกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด ทําการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบของกรมธรรมตอไป
3.เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแกผูที่สนใจทั่วไปจะไดทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัยพืน้ ฐาน หมายถึง ปจจัยดานสถานภาพและลักษณะสวนตัวของผูลูกคาที่ตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตอเดือน งวดการชําระเบี้ยประกัน และทุน
ประกันชีวิต
การตัดสิ นใจ หมายถึง การตัดสินใจของลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงครามในระดับตาง ๆโดยมีปจจัยจาก ดานกรมธรรม
ประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และ
ดานผลตอบแทน
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงครามในระดับตาง ๆ โดยมีปจจัยจากดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน
ผลประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่ไดรับและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับ
ค่ านิยม หมายถึง ความเชื่อที่สงผลใหเกิดการเลียนแบบการกระทําของบุคคล
ความคุ้มครอง หมายถึง สิทธิประโยชนที่บริษัทประกันใหกับผูทําประกัน ถามีเหตุเสียหาย
เกิดขึ้นกับผูทําประกัน บริษัทประกันจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูทําประกัน
เบีย้ ประกัน หมายถึง จํานวนเงินจํานวนหนึ่งที่ผูทําประกันตองการใหบริษัทประกันจายเงิน
ใหกับผูรับผลประโยชน เมื่อผูทําประกันเสียชีวิต หรือครบกําหนดตามสัญญาประกัน
คุณภาพชีวติ หมายถึง การที่มีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม
ด้ านกรมธรรม์ หมายถึง ชื่อเสียง คุณภาพ และการบริการที่สุภาพ และรวดเร็วของพนักงาน
การใหขอมูล โดยพนักงานใหบริการ พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และมีความรูมีมนุษยสัมพันธ ความ
เอาใจใสลูกคา มารยาทในการใหบริการ
ด้ านราคา หมายถึง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการบริการที่ไดรับ
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง สถานที่หรือทําเลที่ตั้ง การออกแบบราน ความมี
เอกลักษณ สถานที่จอดรถ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา ประชาสัมพันธ การมีรูปแบบการ
ใหบริการที่แตกตาง รวมถึงการสมนาคุณลูกคา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ บริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของโดยทําการศึกษาหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี้
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 สิ่งที่ควรทําเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขาย
1.9 ขั้นตอนการทําประกันชีวิต
1.10 จะชําระเบี้ย ประกันภัย แบบไหนเพื่อไมใหกรมธรรม ประกันภัยขาดอายุ
1.11 สิทธิในการหักลดหยอนภาษี
1.12 ตัวอยางรูปแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ บริษัท ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต จํากัด
2. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4P's Service Marketing Mix)
3. ทฤษฎีการตัดสินใจ
4. แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริการ
5. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation )
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการประกันชีวติ
1.1 ความหมายของการประกันชีวติ
การประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผูหนึ่งเรียกวา “ ผูเอาประกันภัย ” ไดจายเงินจํานวนหนึ่ง
เรียกวา “ เบี้ยประกันภัย ” ตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา (กรมธรรม) ใหกับบริษัทประกันภัย
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เพื่อซื้อความคุมครองตามที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม อาทิ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน
เวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมหรือมีอายุยืนยาวจนครบกําหนดตามที่ระบุไว บริษัทประกันภัยจะ
จายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “ จํานวนเงินเอา ประกันภัย ” ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย
แลวแตกรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการเลือกซื้อตามความเหมาะสม
ของผูเอาประกันภัยเปนหลัก (ศุภางค เเกวแชม 2538 : 78 http://network-delivery.com/)
1.2 ประโยชน์ ของการประกันชีวติ คือ
1.2.1 ชวยสรางหลักประกันและความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัยและครอบครัว
เชน หากผูนําครอบครัวทําประกันชีวิตไวแลวเกิดเสียชีวิตกอนวัยอันควร เงินประกันชีวิตที่ไดรับจะ
ชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินของครอบครัวไดระยะหนึ่ง หรือหากทําประกันชีวิต เพื่อ
การศึกษาของลูกไวลูกก็จะมี เงินใชจายเพื่อการศึกษาไดตอไป เปนตน
1.2.2 ชวยใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัย และตอเนื่องเพราะการประกันชีวิต
เปนสัญญาระยะยาว และผูเอาประกันภัยตองจายเงินคาเบี้ยประกันภัยเปนรายงวด บางรูปแบบของ
การประกันชีวิตจะมีสวนของการออมทรัพยอยูดวยแตจะไมเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร
เนื่องจากการทําประกันชีวิตเปนการซื้อความคุมครองเปนหลัก ดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรมใน
ปใดก็ตามระหวางอายุสัญญา
เงินที่ผูเอาประกันภัยไดรับคืนมาจะไมเทากับจํานานเงินเบี้ย
ประกันภัยที่จายใหกับบริษัทเพราะสวนหนึ่งตองจายเปนคาซื้อความคุมครอง สวนดีก็คือ หากผูเอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม ผูรับประโยชนจะไดรับเงินผลประโยชน
ตามจํานวนเงินเอาประกันภัยซึ่งมากกวาจํานวนเบี้ยประกันภัยที่จายบริษัทไปแลว
1.2.3 การประกันชีวิต เปนการระดมเงินทุนในรูปของเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งบริษัท
สามารถนําไปลงทุน ประกอบธุรกิจอื่นไดตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงิน
การจางงาน ฯลฯ และนํามา ซึ่งการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นผูเอาประกันภัย ยังสามารถนําเงินคา
เบี้ยประกันชีวิต สําหรับกรมธรรมที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย ไมต่ํากวา 10 ป ไปหักลดหยอนใน
การคํานวณภาษีเงินไดไมเกิน 50,000 บาท
1.3 การประกันชีวติ แตกต่ างกับการฝากเงินไว้ กบั ธนาคาร
ขณะนี้การประกันชีวิต ไดรับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนไดมองเห็น
ความสําคัญและประโยชนของการประกันชีวิต แตปรากฏวามีคนจํานวนไมนอยที่คิดวาการประกัน
ชีวิตเหมือนกับการฝากเงินไวกับธนาคาร ประกอบกับรูปแบบการเสนอขายในปจจุบันของตัวแทน
ประกันชีวิตอาจจะมีการชี้แจงไมครบถวนและกอใหเกิดความเขาใจผิดได ซึ่งโดยลักษณะที่แทจริง
แลวการประกันชีวิตและการฝากเงินไวกับธนาคารนั้นมีความแตกตางกันดังนี้
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1.3.1 การฝากเงินไวกับธนาคาร ถาผูฝากเงินเสียชีวิตทายาทก็จะไดรับเงินฝาก
พรอมดอกเบี้ย สวนการทําประกันชีวิต ถาผูทําประกันชีวิตเสียชีวิตภายใตเงื่อนไข ถึงแมชําระเบี้ย
ประกันมาเพียงงวดเดียว ผูรับประโยชนก็จะไดรับจํานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเปนจํานวนที่
มากกวาเบี้ยประกันที่ชําระไปแลว ตัวอยาง เชน ถานาย ก ฝากเงินไวกับธนาคาร ปละ 10,000 บาท
เปนเวลา3 ป เมื่อนาย ก ถอนเงินคืนหรือนาย ก เสียชีวิต นาย ก หรือ ทายาทจะไดรับเงิน 30,000
บาท รวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น แตถาหากนาย ก ทําประกันชีวิต โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาทจายเบี้ยประกันภัยปละ 10,000 บาท เมื่อนาย ก เสียชีวิตในปที่ 3 ผูรับประโยชนของ
นาย ก จะไดรับเงิน
100,000 บาท แมวานาย ก จะจายเบี้ยประกันไปเพียง 30,000 บาท
1.3.2 การฝากเงินกับธนาคารจะฝากเมื่อใดก็ไดตามที่ทานตองการ แตการทํา
ประกันชีวิตทานตองชําระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชําระเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไว ไมเชนนั้น
กรมธรรมของทานจะสิ้นผลบังคับ เบี้ยประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลว จะไมไดคืนกลับมาเลยในป
แรกเพราะบริษัทไดคิดเปนคาความคุมครองการเสียชีวิต และคาใชจายของทานแลว ขณะที่
กรมธรรมมีผลบังคับ
1.3.3 การฝากเงินกับธนาคารนั้น ทานสามารถถอนเงินหรือปดบัญชีเมื่อใดก็ได
ทานก็จะไดรับเงินตนคืนพรอมดวยดอกเบี้ย (ถามี) แตการทําประกันชีวิตเมื่อทานตองการยกเลิก
สัญญาประกันชีวิต ทานจะไมไดรับเงินที่ทานชําระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน โดยในปแรกถา
ทานยกเลิกสัญญาทานจะไมไดรับเงินคืนเลย แตเมื่อกรมธรรมมีอายุครบ 2 ปขึ้นไป จึงจะมีเงินเหลือ
คืนใหแตจํานวนเงินที่ไดคืนนี้จะนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ทานไดชําระไปแลว เมื่อปตอ ๆ ไป เงิน
จํานวนนี้จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกรมธรรมครบกําหนดก็จะไดเทากับจํานวนเงินเอาประกันภัย
1.4 แบบของการประกันชีวติ
กรมธรรมประกันชีวิต มีแบบที่ถือวาเปนแบบพื้นฐานอยู 4 แบบ ประกอบดวย
1.4.1 แบบสะสมทรัพย คือสัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจายจํานวน
เงินเอาประกันภัย ใหแกผูเอาประกันภัยใน 2 เงื่อนไขดวยกัน คือ
1. เมื่อผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกําหนดสัญญา
2. เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะเวลาเอาประกันภัยกอนวันครบกําหนด
สัญญา ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัยซื้อประกันชีวิตเมื่ออายุ 40 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 200,000
บาท กําหนดอายุสัญญา 20 ป (กรมธรรมสิ้นสุดเมื่อผูเอาประกันภัยอายุ 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 คือสัญญาประกันชีวิตที่ใหความคุมครองผูเอาประกันภัย
ตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอา
ประกันภัยเสียชีวิต หรือในกรณีพิเศษที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ป บริษัทประกัน
ชีวิตจะตองจายจํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย
1.4.3 แบบชั่วระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจายจํานวน
เงินเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย
ตัวอยางเชน ผูเอาประกันภัย อายุ 40 ป ทําประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากําหนด 10 ป ตอมาปรากฏ
วา ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อ อายุ 45 ป ซึ่งยังอยูในอายุสัญญา บริษัทจะตองจายจํานวนเงินเอา
ประกันภัยใหแกผูรับประโยชน แตหากผูเอาประกันภัยมีอายุครบกําหนดสัญญาแลว (อายุ 50 ป) ผู
เอาประกันภัยจะไมไดรับเงินคืนจากบริษัท
1.4.4 แบบเงินไดประจํา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินงวด
เทา ๆ กันทุก เดือนใหแกผูเอาประกันภัยตลอดชีพ หรือในระยะเวลาที่กําหนดไว เชน 10 ป หรือ 20
ป โดยเริ่มตั้งแต ผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย
1.5 การยกเลิกกรมธรรม์ ประกันชีวติ
ถาผูเอาประกันภัย ยกเลิกการทําประกันชีวิต กอนที่กรมธรรมจะครบกําหนดสัญญา
โดยเฉพาะ ถาเปนการยกเลิกในปแรกของการทําประกันชีวิต ผูเอาประกันภัย จะไมไดรับเงินที่จาย
ไปแลวคืน เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในปแรกคอนขางสูง เชน คาออกกรมธรรม คาตรวจสุขภาพ
คาบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิตจากคาใชจายที่สูงนี้จึงทําให ไมมีเงินคืนใหแกผูเอาประกันภัย แตถา
ผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนเงินสด
คาใชจายคํานวณตามประกาศกรมการประกันภัย เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา ใหความ
เห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย
เงินสํารองประกันภัย หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ ที่บริษัทจัดเก็บไว
เพื่อจายใหแกผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม
มูลคาเวนคืนเงินสด หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับเมื่อขอยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัย
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1.6 ความเกีย่ วข้ องกันของตัวแทนประกันชีวติ กับการทําประกันชีวติ
ในการทําประกันชีวิต ผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต มักจะไมไดติดตอกันโดยตรง
ตัวแทนประกันชีวิตจะเปนคนกลางระหวางบริษัทกับผูเอาประกันภัยในการใหคําแนะนํา และ
ชักชวนใหทําประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนสื่อกลางที่จะอธิบายให
ทานเขาใจในเงื่อนไขของผลประโยชน ขอยกเวนและขอควรปฏิบัติตาง ๆ ตัวแทนประกันชีวิตที่
ถูกตองตามกฎหมายจะตองไดรับใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตบางคนยังทําหนาที่เก็บเบี้ยประกันภัยอีกดวย ซึ่ง
ตัวแทนประกันชีวิตที่จะเก็บเบี้ยประกันภัยได จะตองไดรับมอบอํานาจจากบริษัทใหเก็บเบี้ย
ประกันภัย ดังนั้นทันทีที่ทานไดชําระเบี้ยประกันภัยแลวขอใหทานเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทน
ประกันชีวิตไวเปนหลักฐานยืนยันวาทานไดชําระเบี้ยประกันภัยแลวตัวแทนประกันชีวิตเปนผู
ใกลชิดกับผูเอาประกันภัยมากที่สุด บริษัทจะทราบขอมูลตาง ๆ ของผูเอาประกันภัยดวยขอมูลที่
ไดรับจากตัวแทนประกันชีวิต ฉะนั้นขอมูลตาง ๆ ที่ผูเอาประกันภัยใหแกตัวแทนประกันชีวิต
จะตองเปนขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง ถาหากมีการปกปดหรือใหขอมูลอันเปนเท็จใน
สาระสําคัญ บริษัทอาจถือเปนเหตุในการยกเลิกสัญญาไดตามที่กําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุให
บริษัท ประกันชีวิตไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตได ดังนั้น ในการที่ทานจะทํา
ประกันชีวิตผานตัวแทนประกันชีวิตผูใด ขอใหพิจารณาวา ตัวแทนประกันชีวิตผูนั้นเปนบุคคลที่มี
ใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งเปนบุคคลที่ทานสามารถเชื่อถือและไววางใจไดวาจะเปน
ผูใหคําแนะนําที่ถูกตอง และเปนผูที่คํานึงถึงผลประโยชนที่ทานจะไดรับอยางยุติธรรม
1.7 รู ปแบบในการเสนอขายประกันชีวติ
ในขณะนี้การเสนอขายประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต มีวิธีการที่แตกตางกันออกไป
หลายวิธี วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันก็คือ การทําเอกสารประกอบการนําเสนอขายของตัวแทนประกัน
ชีวิตซึ่งบางครั้งทําใหผูเอาประกันภัยเขาใจผิด และมีผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอยที่ตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตโดยดูขอมูลจากเอกสารประกอบการเสนอขายเพียงอยางเดียว เอกสารประกอบการ
เสนอขายนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการขายสินคาชนิดอื่น ๆ ก็คือ ใบโฆษณาสินคานั่นเอง ขอมูลในใบ
โฆษณาดังกลาว บางสวนอาจไมถูกตองกับผลประโยชนที่แทจริงของการประกันชีวิตแบบนั้นหรือ
บางครั้งอาจจะมีการแสดงขอมูลที่เกินความเปนจริงหรือขอมูลที่คาดวาจะเปนไปไดเทานั้น ผูที่จะ
ทําประกันชีวิต ควรขอดูขอมูลจากสําเนากรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะสวนที่เปนหนาตาราง
กรมธรรม และขอกําหนดการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย (ตามตัวอยางที่ปรากฏในสวนทาย
ของหนังสือนี้) ของแบบการประกันชีวิตที่ทานเลือกประกอบการตัดสินใจเปนหลัก เนื่องจาก
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ขอมูลดังกลาวนั้นไดผานการใหความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยเรียบรอยแลว
1.8 สิ่ งทีค่ วรทําเมื่อตัวแทนประกันชีวติ มาเสนอขาย
เมื่อตัวแทนประกันชีวิตมาเสนอขายประกันชีวิตขอใหผูเอาประกันภัยปฏิบัติดังตอไปนี้
1.8.1 ขอดูใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งออกโดยกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย
1.8.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตใหเขาใจ อยารีบตัดสินใจหรือลงลายมือ
ชื่อในเอกสารใด ๆ ควรตรวจดูวาเอกสารนั้นเปนเอกสารอะไร มีผลอยางไรกับทาน
1.8.3ใหตัวแทนประกันชีวิตนําตัวอยางสําเนากรมธรรมประกันภัยมาอธิบายให
ทานฟง ซึ่งในสําเนากรมธรรมนั้นทานจะทราบแบบการประกันชีวิต ผลประโยชนที่ทานจะไดรับ
ในอนาคต สิทธิหนาที่ ขอยกเวนตาง ๆ โดยผลประโยชนทุกอยางที่จะไดรับจะตองระบุไวใน
กรมธรรม
1.8.4ใหตัวแทนประกันชีวิตเขียนเปนลายลักษณอักษรและลงนามเปนหลักฐานวา
ไดเสนอขายประกันชีวิตแบบอะไรใหแกทาน ดวยจํานวนเงินเอาประกันภัยเทาไร แนบมาพรอม
สําเนากรมธรรมตามขอ 3
1.8.5เก็บหลักฐานตามขอ 3 และขอ 4 ไวเพื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรมที่ทานจะ
ไดรับจริง เมื่อตัดสินใจทําประกันชีวิต ถากรมธรรมที่ทานรับนั้น ไมถูกตองกับแบบที่ตัวแทน
ประกันชีวิตนํามาเสนอขาย ใหทานรีบแจงบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงกรมธรรมในทันที ถาทานปฏิบัติ
ไดตามขั้นตอนขางตน ทานจะไดรับความคุมครองตามที่ทานตองการ ซึ่งหากทานตัดสินใจทํา
ประกันชีวิต ก็ขอใหพิจารณาขั้นตอนในการทําประกันชีวิตตอไป
1.9 ขั้นตอนการทําประกันชีวติ
การทําประกันชีวิตใหบรรลุเปาหมาย และไดรับประโยชนสูงสุดนั้น ควรทําอยางรอบคอบ
เพราะการทําประกันชีวิต เปนการสรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว โดยผูเอาประกันภัย
มีหนาที่หลักในการชําระเบี้ยประกันภัยอยางสม่ําเสมอเปนระยะเวลานาน เชน 10 ป 20 ป หรือ
ตลอดชีวิต การทําประกันชีวิตควรจะเกิดขึ้น จากความตองการทําประกันชีวิต หรือเห็นประโยชนที่
จะไดรับจากการทําประกันชีวิต แตบอยครั้ง ที่พบวาผูเอาประกันภัยทําประกันชีวิต ดวยความ
เกรงใจหรือเกิดจากการชักชวนของตัวแทนประกันชีวิต มีผูเอาประกันภัยไมนอยที่ทําประกันชีวิต
โดยไมรูเงื่อนไขสัญญา และลักษณะของกรมธรรมเปนอยางไร ดังนั้น เมื่อจะตัดสินใจทําประกัน
ชีวิต ไมวาผูที่มาเสนอขายจะเปนญาติ เพื่อนสนิทหรือใครก็ตาม สิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ
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1.9.1 แบบการประกันชีวิต ควรเลือกกรมธรรมที่ใหความคุมครองและมีเงื่อนไข
การจายเงินและผลประโยชนตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด เพราะการประกันชีวิตแตละ
แบบมีความคุมครองและผลประโยชนที่แตกตางกัน
1.9.2 ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย ทานจะตองประมาณจํานวนเงินที่ทานพอที่จะชําระ
เบี้ยประกันภัยไดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เพราะหากไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัยจะทําใหกรมธรรมขาดผลบังคับและสิ้นสุดความคุมครองทําใหเสีย
ประโยชนอันพึงจะไดรับ
1.9.3 กรอกใบคําขอเอาประกันภัยตามความเปนจริงทุกประการดวยตนเอง หรือ
หากผูอื่นกรอกใหจะตองตรวจสอบความถูกตองกอนลงลายมือชื่อ
1.9.4 เมื่อกรอกใบคําขอเอาประกันภัยเรียบรอยแลว และชําระเบี้ยประกันงวดแรก
แลว ตองเรียกใบเสร็จรับเงินชําระเบี้ยประกันภัยชั่วคราวจากตัวแทนประกันชีวิต เพื่อเก็บไวเปน
หลักฐานดวย
1.9.5 เมื่อไดรับกรมธรรมพรอมกับใบเสร็จรับเงินแลว ใหตรวจสอบรายละเอียด
โดยเฉพาะขอมูลที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมวาถูกตอง ตรงกับความประสงคซึ่งแจงไวในคํา
ขอเอาประกันภัยหรือไม หากพบความผิดพลาดรีบแจงบริษัทเพื่อแกไข
1.9.6 อานกรมธรรมโดยละเอียด เพื่อศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรมทั้งหนาที่และ
สิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ
1.10 จะชําระเบีย้ ประกันภัย แบบไหนเพือ่ ไม่ ให้ กรมธรรม์ ประกันภัยขาดอายุ กรมธรรม
ประกันภัยจะใหความคุมครอง หรือมีผลบังคับอยูไดดวยการที่ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัย
ใหตรงตามกําหนดเวลา ผูเอาประกันภัยจํานวนไมนอย มีปญหาในเรื่องการชําระเบี้ยประกันภัย เชน
ตัวแทนประกันชีวิตไมมาเก็บเงินตามที่กําหนด ตัวแทนประกันชีวิตลาออกหรือตัวแทนประกันชีวิต
บางรายเก็บเงินแลวไมนําสงบริษัทกรมการประกันภัย จึงขอแนะนําใหผูเอาประกันภัยสอบถาม
วิธีการชําระเบี้ยประกันภัยตั้งแตครั้งแรกที่ทําประกันชีวิต เพราะผูเอาประกันภัยสามารถเลือกวิธีการ
ชําระเบี้ยประกันภัยไดหลายวิธีแลวแตความสะดวกของผูเอาประกันภัย คือ
1.10.1 การชําระ โดยการหักจากยอดเงินฝากจากบัญชีธนาคาร ทานสามารถขอ
แบบฟอรมจากบริษัทประกันชีวิตพรอมกรอกรายละเอียด และสงใหบริษัทดําเนินการตอไป ซึ่ง
วิธีการนี้เมื่อถึงเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ธนาคารจะเปนผูหักเบี้ยประกันภัย จากบัญชีธนาคารของ
ทาน วิธีนี้ ถือเปนวิธีการที่ดี และผูเอาประกันภัยไมตองกังวลเกี่ยวกับการชําระเบี้ยประกันภัย
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1.10.2 การชําระผานที่ทําการของธนาคาร ทานจะตองนําใบแจงการชําระเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทสงมาใหทุก ๆ ครั้ง ที่ถึงกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยไปยังธนาคารที่กําหนด โดย
ธนาคารจะใหสวนหนึ่งของใบแจงการชําระเบี้ยประกันภัยไวเปนหลักฐานการชําระเบี้ยประกันภัย
1.10.3 การชําระทางธนาณัติ โดยสั่งจายบริษัทหรือสาขาบริษัทประกันชีวิต ที่ทาน
ทําประกันชีวิตไว
1.10.4 การชําระดวยตนเองที่บริษัทหรือสาขาของบริษัท ที่ทานสะดวกในการ
ติดตอ
1.10.5 การชําระผานทางตัวแทนประกันชีวิต วิธีการนี้เปนวิธีที่ใชกันอยูมากใน
ขณะนี้แตอาจจะมีผลเสีย ในกรณีที่ตัวแทนประกันชีวิตไมมารับเบี้ยประกันภัยตรงตามกําหนดเวลา
จะทําใหกรมธรรมประกันภัยของทานขาดผลบังคับได
จากวิธีการชําระเบี้ยประกันภัยดังกลาวขางตน จะเลือกวิธีใดก็ขึ้นอยูกับความตองการ
ของผูเอาประกันภัยเอง แตไมวาทานจะชําระเบี้ยประกันภัยดวยวิธีใดก็ตาม อยาลืมเก็บหลักฐาน
การชําระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน เพราะหลักฐานการจายเงินและใบเสร็จรับเงินจะเปนหลักฐาน
สําคัญที่แสดงวาไดชําระเบี้ยประกันภัยไปแลว
1.11 สิ ทธิในการหักลดหย่ อนภาษี
เบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรมที่มีอายุสัญญาตั้งแต 10 ปขึ้นไป สามารถนําไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราปละไมเกิน 50,000 บาท โดยแสดงใบรับเบี้ยประกันภัยที่ไดชําระ
ในปภาษีนั้นตอกรมสรรพากรผูถือกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงินไดอยูในเกณฑตองเสียภาษี
สามารถนําเบี้ยประกันภัยสวนที่ไมเกิน 50,000 บาท ไปหักลดจากรายไดสุทธิกอนคํานวณภาษี ทํา
ใหเสียภาษีเงินไดนอยลงคิดเปนอัตราเทากับอัตราของภาษีที่ตองจาย เชน นาย ก ชําระเบี้ยประกัน
ชีวิตรายปปละ 50,000 บาทและเปนผูมีเงินไดในเกณฑที่จะตองเสียภาษี 20% เมื่อนาย ก นําใบรับ
เบี้ยประกันภัยจํานวน 50,000 บาท ไปขอหักลดหยอนภาษี จะทําใหนาย ก เสียภาษีนอยลง 20 % คิด
เปนเงิน 10,000 บาท สิทธิในการหักลดหยอนภาษีนี้จะคงอยูตลอดเวลาที่มีการชําระเบี้ยประกันภัย
ของกรมธรรมขางตน (ที่มา : กรมการประกันภัย)
1.12 ตัวอย่ างรูปแบบประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ
จํากัด
ไทยสมุทรสุ ขสถาพร 450 (16/16)
เหมาะสําหรับผูที่ตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 2 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 16 ป ระยะเวลา
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ชําระเบี้ยประกันภัย 16 ป สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ขั้นต่ํา 400 บาท ถึง 4 ,000
บาท (ขึ้นอยูกับอายุ)
ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต
1. เสียชีวิตธรรมดา
จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 1 -4
จาย 120% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 5 -8
จาย 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 9 -12
จาย 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 13 -16
*กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ
ปที่ 1 -4
ปที่ 5 -8
ปที่ 9 -12
ปที่ 13 -16

1 แหง
จาย 60%
จาย 72%
จาย 84%
จาย 96%

2 แหงขึ้นไป
จาย 100%
จาย 120%
จาย 140%
จาย 160%

ยกเวนชําระเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเริ่มสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา
ครั้งสุดทาย
คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซื้อกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม
ไวกับบริษัททั้งคูและ กรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหากบุตรอายุ 5 ป
บริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด 100,000 บาท/ป
ไทยสมุทรสุ ขสถาพร 450 (20/20)
เหมาะสําหรับผูที่ตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 2 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 55 ป ระยะเวลาคุมครอง 20ป ระยะเวลา
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ชําระเบี้ยประกันภัย 20 ป สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ขั้นต่ํา 400 บาท ถึง 4,000
บาท (ขึ้นอยูกับอายุ)
ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต
1. เสียชีวิตธรรมดา
จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 1 -4
จาย 120% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 5 -8
จาย 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 9 -12
จาย 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 13 -16
จาย 180% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ปที่ 17 – 20
*กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 160% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ
ปที่ 1 -4
ปที่ 5 -8
ปที่ 9 -12
ปที่ 13 -16
ปที่ 17 – 20

1 แหง
จาย 60%
จาย 72%
จาย 84%
จาย 96%
จาย 108%

2 แหงขึ้นไป
จาย 100%
จาย 120%
จาย 140%
จาย 160%
จาย 180%

ยกเวนชําระเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเริ่มสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา
ครั้งสุดทาย
คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซื้อกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม
ไวกับบริษัททั้งคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหากบุตรอายุ 5 ป
บริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิตโดยจาย 6 เทาของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด 100,000 บาท/ป
ไทยสมุทรสุ ขมั่นคง 400 (12/9)
เหมาะสําหรับผูที่ตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุโดยใหความคุมครองการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 12 ป ระยะเวลาชําระเบี้ย
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ประกันภัย 9 ป สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ขั้นต่ํา 400 บาท ถึง 4,000 บาท
(ขึ้นอยูกับอายุ)
ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต
1. เสียชีวิตธรรมดา
จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินที่จายขางตน บริษัทจะ
จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จาย 300% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ
1 แหง จาย 120 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
2 แหงขึ้นไป จาย 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ยกเวนชําระเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเริ่มสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา
ครั้งสุดทาย
คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซื้อกรมธรรมประเภท
อุตสาหกรรมไวกับบริษัททั้งคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก
บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด 100,000 บาท/ป
ไทยสมุทรสุ ขมั่นคง 425 (15/10)
เหมาะสําหรับผูที่ตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 60 ป ระยะเวลาคุมครอง 15 ป ระยะเวลา
ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ป สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ขั้นต่ํา 400 บาท ถึง 4,000
บาท (ขึ้นอยูกับอายุ)
ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต
1. เสียชีวิตธรรมดา
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จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินที่จายขางตน บริษัทจะ
จายเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จาย 300% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีสูญเสียอวัยวะมือ / เทา / สายตา จากอุบัติเหตุ
1 แหง จาย 120 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
2 แหงขึ้นไป จาย 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ยกเวนชําระเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเริ่มสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา
ครั้งสุดทาย
คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซื้อกรมธรรมประเภท
อุตสาหกรรมไวกับบริษัททั้งคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก
บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด 100,000 บาท/ป
ไทยสมุทรสุ ขมั่นคง 450 (20/14)
เหมาะสําหรับผูที่ตองการความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยใหความคุมครองการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 3 เทา รับประกันตั้งแตอายุ 1 ป – 55 ป ระยะเวลาคุมครอง 20 ป ระยะเวลา
ชําระเบี้ยประกันภัย 14 ป สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน ขั้นต่ํา 400 บาท ถึง 4,000
บาท (ขึ้นอยูกับอายุ)
ผลประโยชนภายใตแบบประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต
1. เสียชีวิตธรรมดา
จาย 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนมากกวาจํานวนเงินที่จายขางตน 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 แหงขึ้นไป จาย 200% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ยกเวนชําระเบี้ยประกันภัย หากผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจาก เจ็บปวยภายหลัง 180 วัน หรือประสบอุบัติเหตุนับแตวันเริ่มสัญญา หรือ วันตออายุสัญญา
ครั้งสุดทาย
คุมครองการเสียชีวิตของบุตรทุกคนหากบิดาและมารดาซื้อกรมธรรมประเภท
อุตสาหกรรมไวกับบริษัททั้งคูและกรมธรรมมีผลบังคับเกิน 180 วัน จะไดรับความคุมครองหาก
บุตรอายุ 5 ปบริบูรณ – 15 ปบริบูรณเสียชีวิต โดยจาย 6 เทาของเบี้ยประกันภัยรายเดือน
สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุด 100,000 บาท/ป
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P's Service Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาดจะพิจารณาถึง 4 องคประกอบหลักดวยกัน ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ,
ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place) , และการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยจะมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
ในสวนของผลิตภัณฑนั้นจะตองพิจารณาสิ่งตางๆดังนี้
1. แนวความคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept) โดยเปนการระบุวาสินคาของ
เรามีอะไรเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได เชน เปนแชมพูสําหรับขจัดรังแค, น้ํา
ผลไมที่ไมมีน้ําตาล, แชมพูทูอินวัน, น้ํายาปรับผานุม, รถขนาดเล็กเพื่อใชในเมือง หรือรถขนาดใหญ
สําหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภัณฑที่ขายเปนสินคา, บริการ, บุคคล, สถานที่ ซึ่งตองระบุไปใหแนชัด
2. คุณสมบัติ (Product Attribute) สินคานั้นผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร
ลักษณะทางกายภาพ ความงาม ความทนทาน หรือรูปแบบของสินคาในตัวมันเอง
3. จุดเดนของผลิตภัณฑ (Product Feature) ตองรูวาสินคาของเรามีอะไรเปน
จุดเดนกวาสินคาอื่นเพื่อดึงดูดลูกคา เชน รานอาหารมักจะมีอาหารพิเศษประจําราน ซึ่งเปนที่นิยม
ของลูกคา
4. ผลประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit) แบงไดเปน 3 ประเภท คือ
4.1 ผลประโยชนที่ผลิตภัณฑพึงมี (Defensive Benefit) ทําใหไม
เสียเปรียบคูแขง เชน รถยนต ตองมีเครื่องปรับอากาศ ระบบเบรค ถุงลมนิรภัย เปนตน
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4.2 ผลประโยชนพิเศษ (Extra Benefit) ที่ทําใหเหนือกวาคูแขงขัน เชน
รถยนตอาจเพิ่มถุงลมนิรภัยคู มีแถมCDมีเบาะไฟฟา เปนตน
4.3 ผลประโยชนเสริมเล็กๆนอยๆ (Fringe Benefit) ที่ทําใหสินคาดู
แตกตางไปจากคูแขงขัน เชน ลูกอมรูปหัวใจ หรือมีที่รองเทาเวลาที่นํารถมาเขาบริการที่ศูนย
5. ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนสิ่งที่บริษัทตองการใหลูกคามอง
วาสินคามีอะไรเปนจุดเดน เชน เบียรสิงห เดนในแงความเปนไทย, เบียรคารลสเบอรก เดนในแง
ความเปนสากล
2.2 ราคา (Price)
เปนสวนประสมทางการตลาดเพียงตัวเดียวที่เกี่ยวของกับรายรับ (ในขณะที่ตัวอื่น
ลวนเกี่ยวของกับรายจายทั้งสิ้น)
การวางแผนด้ านราคา
กอนที่จะวางแผนดานราคาควรจะแบงตลาดออกเปนแบบตาง ๆ เพื่อที่จะไดเขาใจและตั้ง
ราคาไดอยางเหมาะสม ดังนี้
1. ตลาดกลุมเปาหมายที่สนใจดานราคา (Price Sensitive Market)
เปนตลาดที่ไมสนใจในประเด็นดานการบริการหรือคุณประโยชนทางออมของสินคา แตจะสนใจ
ในดานราคาสินคาเปนหลัก เนื่องจากประเด็นดานภาพพจนหรือชื่อเสียงนั้นไมมีความสําคัญใน
สายตาผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา สินคาที่อยูในตลาดนี้มักเปนสินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน
ทั่วไป เชน ขาวสาร, กระดาษชําระ, น้ํามันพืช, ยากันยุง ซึ่งเปนสินคาที่ไมมี ความแตกตางกันมาก
นัก ดังนั้น การตั้งราคาควรพยายามทําใหตนทุนสินคาต่ําที่สุด เพื่อที่จะไดสามารถขายในราคาที่ต่ํา
ที่สุด
2. ตลาดของสินคาที่ตั้งราคาโดยเนนภาพพจน (Image Sensitiv)
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเชน สินคาแบรนดเนมดังๆ เชน หลุยส วิทตอง, กุชชี,่ อามารนี่, โรเล็กซ ซึ่ง
ลูกคาจะซื้อเพราะใชเสริมบุคลิกมากกวาคุณประโยชนที่แทจริงของตัวสินคา ความสําเร็จของสินคา
ประเภทนี้อยูที่วา "ถาสามารถรักษาภาพพจนไดดี แมราคาจะแพงกวายี่หออื่นคนก็ซื้อ
การตัดสินใจตั้งราคา (Price Decision) ในการตัดสินใจตั้งราคานั้น มีทางเลือกและประเด็นสําคัญที่
จะตองพิจารณา ดังนี้
1. การตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือการตั้งราคาตามความพอใจ
(Leader price) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การตั้งราคาตามตลาดเหมาะสําหรับสินคาที่สรางความแตกตางไดยาก
จึงไมสามารถที่จะตั้งราคาใหแตกตางจากคูแขงขันได
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1.2 การตั้งราคาตามความพอใจ เปนการตั้งราคาตามความพอใจโดยไม
คํานึงถึงคูแขงขัน เหมาะกับสินคาที่มีความแตกตางในตราสินคา (Brand Differentiation)
2. สินคาจะออกเปนแบบราคาสูง (Premium Price) หรือราคามาตรฐาน (Standard
Price) หรือตราสินคาเพื่อการแขงขัน (Fighting Brand) ซึ่งจะใชราคาใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการจายและการยอมรับในราคาของลูกคา
2.1 ราคาสูง ใชเมื่อแนใจวาในคุณภาพที่เหนือกวาและการยอมรับในราคา
ของลูกคา
2.2 ราคามาตรฐาน เมื่อใชการตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคูแขงขัน
2.3 ตราสินคาเพื่อการแขงขัน หรือราคาประหยัด (Economy Brand) จะลง
ตลาดลาง สินคาจะดอยคุณภาพกวาคูแขงขันเล็กนอยในประเด็นที่ไมสําคัญ เชน Package ที่ดูไม
หรูหราเทาคูแขง แตคุณภาพไมตางกันมากนัก
3. การตั้งราคาแบบเทากันหมด (One Pricing) หรือการตั้งราคาแตกตางกัน
(Discriminate Price)
3.1 แบบเทากันหมด หมายความวา ไมวาจังหวัดใดหรือสถานที่ใด หรือ
จะฤดูใดก็จะกําหนดราคาเทากันหมด
3.2 ราคาที่แตกตางกัน มีหลายสาเหตุคือ
3.2.1 แตกตางกันตามฤดูกาล (Discriminate by Season) เชน
โรงแรมจะตั้งราคาตามฤดูกาล ชวงไหนขายดีก็ตั้งราคาสูง ชวงไหนขายไมดีก็ตั้งราคาต่ํา
3.2.2 แตกตางกันตามจํานวนสินคา (Discriminate by Volume)
ซื้อจํานวนมากราคาต่ํา ซื้อจํานวนนอยราคาสูง
3.3.3 แตกตางกันตามสถานที่ (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 การจัดจําหน่ าย (Place)
การจัดจําหนายหมายถึง กลไกตางๆที่เกี่ยวของกับการทําใหสินคาเคลื่อนยายจากผูผลิต
ไปสูมือผูบริโภค
หลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการจัดจําหนาย
1. สถานที่ตั้ง (Location)
จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่วาจะขายสินคา ณ. จุดใด ถามีทําเลไดเปรียบจะมีโอกาสมากกวา
คูแขงขัน
2. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)
การจัดจําหนายจะผานใครบาง เชน สงผานผูคาปลีก หรือสงผานจากผูผลิตสูมือผูบริโภคโดยตรง
3. ประเภทชนิดของชองทาง (Type of Outlet)
เชน ใชรูปแบบสหกรณ, การขายดวยเครื่องขายอัตโนมัต,ิ ขายทางไปรษณีย เปนตน
4. การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Control)
จะเกี่ยวของกับตนทุน ถาเก็บสินคามากเกินไปก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บสูง แตถาเก็บนอย
เกินไปก็อาจเกิดปญหาสินคาไมพอขายได
5. การบริหารสินคา (Merchandising)
นอกจากจะพิจารณาถึงจํานวนแลวยังตองพิจารณาวาเราควรมีสินคาและบริการอะไรไวขายบาง
รวมถึงการดูแลดานการจัดแสดงสินคาใหดึงดูดผูบริโภคอีกดวย
2.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
หมายถึง ความพยายามตางๆทางการตลาดในการที่จุดึงดูดใหลูกคาหันมาซื้อสินคา แยงชิง
สวนแบงตลาด ตลอดจนรักษาลูกคาไวไมใหเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาของคูแขงขัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว
วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดมีดังนี้
1. เพื่อใหลูกคารูจักสินคาของบริษัท
2. เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวสินคา
3. เพื่อกระตุนใหลูกคาใชสินคาอยางตอเนื่อง
4. เพื่อสกัดกั้นคูแขงไมใหแยงชิงสวนแบงตลาด
5. เพื่อแยงชิงลูกคาจากคูแขงขัน
6. เพื่อชวยในการตัดสินในซื้อของลูกคา
7. เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดีในตัวสินคา

21
หลักในการสงเสริมการตลาด แบงไดเปนแผนรุกกับแผนรับ
1. แผนรุก (Offensive Plan)
หมายถึง ไมวาคูแขงขันจะทําหรือไมก็ตาม แตบริษัทตั้งใจไวแลววาจะทํา ตัวอยางเชน การ
จัดกิจกรรมทางการตลาดในวันวาเลนไทน, วันปใหม, วันตรุษจีน เปนตน ซึ่งการวางแผนในเชิงรุก
นี้นับวาเปนสิ่งจําเปน โดยจะตองมีการวางแผนวาจะทําในชวงเวลาใด ปละกี่ครั้ง เพื่อประโยชน
อะไร
2. แผนรับ (Defensive Plan)
คือแผนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาคูแขงขันทําอะไร เปนแผนที่เกิดขึ้นเมื่อคูแขงใชกลยุทธ
ที่เราจําเปนตองโตตอบ
สิ่งที่ตองคํานึงในการสงเสริมการตลาด
1. การวางกลุมเปาหมาย (Target Group)
ในการสงเสริมการตลาดนั้นจําเปนที่จะตองกําหนดหรือเลือกกลุมเปาหมายเฉพาะสําหรับการ
สงเสริมการตลาดในแตละครั้ง เพื่อที่จะไดกําหนดรูปแบบการสงเสริมการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายที่วางไว
2. ขอบเขต (Scope)
จะตองระบุวาการสงเสริมการตลาดจะทําในขอบเขตที่กวางหรือแคบแคไหน อยางไร จะทําเปน
ระดับชาติ (National Campaign) หรือระดับทองถิ่น (Regional Campaign) หรือเฉพาะกลุม
(Niche)
3. ความเขมขนของการสงเสริมการขาย (Scale)
ในการสงเสริมการตลาดนั้นจะทําโดยใชเวลานานแคไหน ทําครั้งเดียว หรือทําหลายครั้งในแตละ
ชวงเวลา เชน การลดราคาอาจจะใชเวลาสั้น การแลกซื้อหรือชิงโชคอาจใชเวลานาน ดังนั้น กิจกรรม
ทางการตลาดแตละประเภทจึงมีระยะเวลาที่แตกตางกัน
รูปแบบการสงเสริมการตลาด การสงเสริมการตลาดนั้นสามารถทําไดหลายวิธี อาทิเชน
1. การแจกตัวอยาง (Sampling) เหมาะกับสินคาที่มั่นใจในคุณภาพวาลูกคาจะติดใจกลับมา
ซื้อใชอีก ซึ่งควรแจกใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง
2. ขนาดทดลอง (Sampling) ในกรณีที่ลูกคาไมมั่นใจที่จะซื้อ ก็อาจทําขนาดทดลองขึ้นมา
เชน แชมพูขนาด 5 บาท 10 บาท ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อไปลองใชไดงายขึ้น
3. การลดราคา (Discount) เปนวิธีที่ลูกคาชอบที่สุด แตบริษัทจะไมคอยนิยมเพราะจะเสีย
รายไดบางสวนไปอยางชัดเจน เปนวิธีที่บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุด
4. การใหของแถม (Premium) โดยควรเลือกของแถมสอดคลองกับสินคา เชน ซื้อยาสีฟน
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แถมแปรงสีฟน, ซื้อสบูแถมกลองสบู เปนตน
5. การแลกซื้อของแถม (Self Liquidate) เชน ซื้อน้ํายาลางจานขวดใหญ เพิ่มเงินเพียง 12
บาท ก็จะไดของแถมเปนชุดจานและชอนสอมที่มีมูลคา 30 บาท เปนตน
6. ชิ้นสวนมีมูลคา (Voucher Pack) เชน กลองสีฟน มีมูลคา 10 บาท เมื่อนําไปซื้อยาสีฟน
กลองตอไป หรือ สะสมถุงใสขนมปงครบ 5 ถุง นําไปแลกขนมปงฟรี 1 ถุง เปนตน
7. ขนาดพิเศษเพิ่มคุณคา (Bonus Pack หรือ Value Pack) เปนการเพิ่มปริมาณใหมากขึ้น แต
ขายในราคาเทาเดิม เชน เลย เพิ่มปริมาณใหฟรี 30 % เปนตน
8. การขายเปนชุด (Package Deal) เปนการขายยกชุด แลวใหราคาพิเศษ แตถาซื้อแยกชิ้นจะ
แพงกวาซื้อยกชุด เชน ขายชุดเครื่องสําอางค ชุดเยี่ยมไข ชุดกระเชาของขวัญ หรือชุดเครื่องเสียง
เปนตน
9. การใหสวนลดเมื่อซื้อจํานวนมาก (Volume Discount) ยิ่งซื้อมาก ยิ่งไดลดมาก
10. การแลกซื้อ (Trade Up หรือ Trade In) เปนการนําของที่ถูกกวามาแลกของที่แพงกวา เชน นํามือ
ถือรุนเกามาแลกรุนใหม โดยอาจเพิ่มจํานวนเงินอีกเล็กนอย
11. เงื่อนไขทางการเงิน (Financial Term) เชน ระบบเงินผอน เงินดาวน ลดดอกเบี้ย เปน
ตน
12. การจัดแสดงสินคา (Display) เปนการจายเงินจํานวนหนึ่งใหกับรานคา เชน
Supermarket เพื่อขอสิทธิพิเศษในการตั้งสินคาเปนกองโชวพิเศษในรานคานั้นๆ เพื่อใหสะดุดตา
ลูกคาและดึงดูดใหลูกคาซื้อสินคา
13. คูปอง (Coupon) เปนการจัดทําคูปองสวนลดขึ้นมา เมื่อลูกคานําคูปองไปซื้อสินคาก็จะ
ไดสวนลดตามที่ระบุในคูปองนั้นๆ เชน คูปองลดราคาอาหารของราน Chester Grill, KFC เปนตน
14. การรับประกันใหเปลี่ยนและการรับประกันคืนเงิน (Exchange Refund and Guarantee)
เปนการที่ผูขายรับประกันยินดีรับเปลี่ยนสินคาหรือคืนเงินเมื่อสินคามีปญหา เปนการสรางความ
มั่นใจในการซื้อสินคาใหแกลูกคา
15. การจัดชิงโชค (Sweepstakes) ขอดีคือ ทําไดยาวนาน, กวางขวาง และสรางความสนใจ
ไดดี หากของรางวัลมีมูลคาสูง เชน แจกรถหรือแจกทอง
16. การบริการ (Services) การบริการที่ดียอมกระตุนการขายได เชน ถาโรงแรมมีการ
บริการที่ดี คนก็จะติดใจไปใชบริการอีก
17. การสาธิต (Demonstration) เปนการแสดงวิธีการใชงานของสินคา เชน สาธิตการใชเตา
ไมโครเวฟ หรือกรณีขายเครื่องสําอางคก็อาจจะมีการสาธิตการแตงหนาโดยใชดาราสวยๆมาสาธิต
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เปนการเรียกความสนใจและกระตุนใหลูกคาซื้อสินคา
18. การแนะนําสมาชิกโดยสมาชิก (Member - get - member หรือ Customer - get Customer ) นิยมใชกันมากในกรณีขายบัตรเครดิต, ขายบาน หรือขายประกัน โดยจะเปนการมอบ
รางวัลใหแกสมาชิกเดิมที่แนะนําสมาชิกใหมใหแกบริษัท เชน ขายประกันมีการใหรางวัลสําหรับผู
ที่แนะนํารายชื่อลูกคา
19. การฝกอบรม (Training) เปนการฝกอบรมใหแกลูกคา เชนซื้อคอมพิวเตอร จะมีการ
ฝกอบรมวิธีใชใหฟรี
20. การบํารุงรักษาฟรี (Free Maintenance) มักใชในสินคาอุตสาหกรรม เชน ซื้อเครื่องปม
น้ํา มีการบํารุงรักษาใหฟรี

ใหญ

21. การขนสงฟรี (Free Delivery) เปนการบริการขนสงสินคาใหฟรี มักใชกับสินคาขนาด

22. การติดตั้งใหฟรี (Free Installment) เชน ซื้อเครื่องปรับอากาศหรือซื้อเคเบิ้ลทีวี มีบริการ
ติดตั้งใหฟรี
23. การใหทดลองใช (Trial Use) เปนการเปดโอกาสใหนําสินคาไปทดลองใชกอนใน
ระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากสินคานั้นมีราคาแพง เชน เครื่องถายเอกสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรให
นําไปทดลองกอนวาใชไดดีหรือเปลา ถาไมดีก็สามารถนําของกลับมาคืนไดโดยไมตองจายเงิน
(http://topicstock.pantip.com/silom/topicstock/2007/08/B5669378/B5669378.html
3. ทฤษฎีการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจเปนการนําหลักเกณฑหรือเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการการตัดสินใจเพื่อ
ทําใหผูตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอยลง หรือการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมี
ขึ้นภายในสถานการณตาง ๆ ที่สามารถทําการประเมินได ใชกฎเกณฑหรือเครื่องมือดังกลาว
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด การทําการตัดสินใจไดนําเอาความนาจะเปนแบบเงื่อนไขเขามาเกี่ยวของ
เสมอ
ทั้งนี้เพราะบุคคลตางมีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจของตนยอมตองการเลือกผลลัพธหรือ
ผลตอบแทนที่ดีที่สุด แตถามีทางเลือกเพียงทางเดียว ปญหาการตัดสินใจก็ไมเกิดขึ้นเพราะถึง
อยางไรก็ตองเลือกตามวิถีทางเดียวที่มีอยูนั้น ซึ่งจะไมมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทน
ที่ดีที่สุดหรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหนึ่งทางแลว ก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทาง
หรือวิธีที่จะทําใหไดผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ยุงยากและ
สลับซับซอนยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไดพยายามหาสิ่งที่จะชวยในการตัดสินใจเพื่อใหไดรับผลตอบแทน
สูงสุดโดยสิ่งที่จะชวยในการตัดสินใจในที่นี้คือ หลักเกณฑและเครื่องมือตาง ๆ ดังตอไปนี้
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1.
มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแตละทางเลือกอาจจะอยูในรูปนโยบายใน
การปฏิบัติงานเทคนิค หรือขั้นตอนการดําเนินงาน การที่มีทางเลือกมาก ๆ ถาจะอาศัยดุลพินิจ
สวนตัวทําการตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได ดังนั้น จึงตองอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑตาง ๆ เขา
มาชวยในการตัดสิน เพราะยังมีหลักประกันไดวา ไมไดตัดสินใจไปตามดุลยพินิจสวนตัว
2.
ขอมูลในปจจุบันมีจํานวน เนื่องจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก ถานําดุลยพินิจ
สวนตัวมาใชในกาตัดสินแลว โอกาสที่จะผิดพลาดมีมาก เพราะไมอาจจะนําขอมูลที่มีอยูทั้งหมด
นั้นมาพิจารณาไดครบถวนสมบูรณ
3.
เพื่อลดความขัดแยงลงเนื่องจากพื้นฐานความรู และประสบการณของแตละคนไม
เหมือนกัน ถาไมอาศัยหลักเกณฑหรือเครื่องมือที่เหมือนกันทําการตัดสินใจแลวก็อาจจะทําการ
ตัดสินใจแตกตางกันออกไปซึ่งจะทําใหคนในองคการเกิดการขัดแยงกันขึ้นในกรณีที่ความเห็น
แตกตางกัน
4. เพื่อลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑหรือเครื่องมือแลว โอกาสที่เสี่ยง
ตอความผิดพลาดนั้นมีสูง แตการตัดสินใจที่มีเครื่องมือเขามาชวยแลว โอกาสของการตัดสินใจที่
ผิดพลาดนั้นมีนอยหรือไมเลยก็เปนไปได
ความหมายของการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดเลือกทางเลือกที่มีอยู
มากกวาหนึ่งทางเลือก ในอันที่ใหมีการกระทําในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือหมายถึงการตกลงใจ
เลือกขอยุติ ขอขัดแยง ขอถกเถียง เพื่อใหมีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใดที่ไดมีการพิจารณาเลือก
หรือตรวจสอบอยางรอบคอบแลว
ที่มา: http://isc.ru.th/data/BA0000821.doc
4. แนวความคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการบริการ
4.1 ความหมายของการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดใหความหมายของการบริการไววา “การบริการ”
หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดย
สินคาที่ไมมีตัวตอนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจ
ได”
4.2 การจัดประเภทของธุรกิจบริการ
สามารถจัดได 4 ประเภท คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2546)
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ซอมรถ

-

ผูซื้อเปนเจาของสินคา และนําสินคาไปของรับริการจากผูขาย เชน บริการ

ผูขายเปนเจาของสินคา และขายบริการใหกับผูซื้อ เชน บริการเครื่องถาย
เอกสารบริการใชเครื่องคอมพิวเตอร
การซื้อบริการและมีสินคาพวงมาดวย เชน รานอาหาร
การซื้อบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ เชน สถาบันลดน้ําหนัก
สถาบันนวดแผนโบราณ รานทําฟน จิตแพทย ธนาคาร

5. ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้ องการ(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation )
Maslowเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของ
บุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับ
สิ่งที่มีความหมายตอตนเอง
เปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal)
และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ
ในทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของMaslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอื่นๆตอไปซึ่งถือเปนคุณลักษณะของ
มนุษย ซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ อยูเสมอ Maslow กลาววาความปรารถนาของ
มนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนาตั้งแต
ขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ
ลําดับขั้นความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation)
Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )
2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs )
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs )
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs )
ที่มา : http://www.kmitnbxmie8.com/index
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6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกัน
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
ยังมีปจจัยทางดานอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความแตกตางในการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภค
ดวยเชน อายุ ระดับตําแหนงหนาที่ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ดร. อนัญญา โปราณานนท
(2545) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการทํา
ประกันชีวิตของอาจารยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบวา 1. อาจารยสวนใหญที่ตัดสินใจทําประกัน
ชีวิตมีสถานภาพสมรส ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอายุระหวาง 46 – 50 ปขึ้นไป มีรายไดระหวาง
25,001–40,000 บาท 2. ปจจัยสําคัญอันดับแรกที่อาจารยตัดสินใจทําประกันชีวิต คือ ความตองการ
ความ มั่นคงตอชีวิต ทรัพยสินของตนเอง ปจจัยสําคัญอันดับสุดทาย คือ ความเกรงใจ ตัวแทน หรือ
ผูแนะนํา สวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตมากที่สุด คือตนเอง และสื่อโฆษณา
ที่ทําใหอาจารยทราบขาวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตอันดับแรกคือ โทรทัศน 3. ทัศนคติของ
อาจารยที่มีตอการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยดานบริษัท
พบวา ความมั่นคงของบริษัทมีความสําคัญอันดับแรก 2. ปจจัยดานบริการ พบวา ความรับผิดชอบ
ของตัวแทนและบริษัท มีความสําคัญอันดับแรก และ 3. ปจจัยดานผลประโยชนจากกรมธรรม
ปจจัยที่สําคัญ คือ ความแมนยําถูกตองของการจายคาสินไหมทดแทน และความเปนธรรมของ
ขอตกลง และผลประโยชนที่ใหแกผูทําประกัน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ ลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพยของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
2. ขนาดของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางดวยวิธี Purposive Sampling หรือการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ผูทําวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพยของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ตั้งแตเดือนมกราคม2552 จนถึง
เดือนสิงหาคม 2553 จํานวนทั้งหมด 1,090 คน (ผจศ. เกรียงไกร แกวทับทิม บริษัทไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม) ผูวิจัยจึงใชวิธีคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีที่
ทราบจํานวนประชากรโดยใช สูตรของ Yamane ดังนี้
จากสูตร n =

N
1 + Ne 2

เมื่อ n = จํานวนหรือขนาดตัวอยางที่จะไดจากการคํานวณ
e = คาความคาดเคลื่อนที่ผูวิจัยตองกําหนดขึ้นมา
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ในการวิจัยครั้งนี้เรากําหนดคาระดับความเชื่อถือที่ 95 % โดยใหมีคาความคาดเคลื่อนของ
กลุมตัวอยางที่ 0.05 ดังนั้นจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้
n
n

1090
1 + 1090(0.05) 2
= 1090
2.7275
= 399.63

=

ดังนั้น จึงไดกําหนด ขนาดของกลุมตัวอยางเปน ลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม มีจํานวน 400 คน
3.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 การสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ใหครอบคลุม
นิยามศัพทเฉพาะ
3. นําแบบสอบถามที่สราง เสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางของเนื้อหาและภาษาที่ใช ถามีขอเสนอแนะ ผูวิจัยนํามาปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ทานไดแก ผูชวย
ศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ และ ผูชวยศาสตราจารยดาว
ลอย กาญจนมณีเสถียร ถามีขอเสนอแนะ ผูวิจัยนํามาปรับปรุงใหสมบูรณ
3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้นั้น ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามที่ใชนั้น ผูวิจัยไดสรางขึ้นมา
เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยพื้นฐานเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระเบี้ยประกันชีวิต และทุนประกันชีวิต
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 6 ดาน เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูมีความรูและ
ประสบการณอานแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูวามีจุดบกพรองหรือมีขอผิดพลาดหรือไม แลวนํา
แบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํามาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิอีก
3 ทานไดแก ทานอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
และอาจารยผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อถูกตองหมดทุก
อยางจึงนําแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทําการทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาหาคาความเชื่อมั่นโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ ผู
ที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด
สาขาสมุทรสงคราม จํานวน 30 ชุด และคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Crochbaach) เทากับ 0.745 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีคาความเชื่อมั่น
สูง
3.4 การรวบรวมข้ อมูล
สรางแบบสอบถามสําหรับใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลรวมทั้งนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
- สรางกรอบตัวอยางโดยขอความรวมมือจากพนักงานบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
สาขาสมุทรสงคราม ในการคัดลอกชื่อ ที่อยู เพื่อนําแบบสอบถามไปแจกรวมทั้งขอความชวยเหลือ
จากพนักงานชวยทําการแจกแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมขอมูลจริง โดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย ติดตามการตอบ
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามกลับคืนมาโดยทําการติดตามจนกวาจะไดแบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมด
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences SPSS) เพื่อแจกแจงแสดงถึงคาสถิติตางๆ ที่นํามาอธิบายในสวนของผลการวิจัย โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ปจจัยพื้นฐานเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได การชําระเบี้ยประกันชีวิต และทุนประกันชีวิตนํามา
แจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 6 ดาน เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) ประกอบดวย ดานกรมธรรมประกันชีวิต ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทนนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.6 เกณฑ์ การให้ คะแนนเพือ่ การวิเคราะห์
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชใหคะแนนคําตอบจากแบบสอบถามในการวัดคาตัวแปรเพื่อ
สรุปผลวิจัยเปนคาในทางสถิติ ซึ่งเกณฑที่ใชมีดังนี้
คําถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม เปนคําถามมีลักษณะประเมินคา (Rating Scale)
โดยมีระดับความคิดเห็นเรียงกัน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังนี้
มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด 5 คะแนน
มีระดับการตัดสินใจมาก
4 คะแนน
มีระดับการตัดสินใจปานกลาง 3 คะแนน
มีระดับการตัดสินใจนอย
2 คะแนน
มีระดับการตัดสินใจนอยที่สุด 1 คะแนน
เมื่อรวบรวมขอมูลแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดับการตัดสินใจ
ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 156 -157)
ระดับคาเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=5-1
5
= 0.8
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ซึ่งทําใหไดเกณฑในการแปลความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1.2 คาเฉลี่ย
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. กําหนดหัวขอที่ตองการจะศึกษาวิจัย
2. เสนอหัวขอใหแกอาจารยปรึกษา
3. หลังจากไดรับการอนุมัติแลว จึงเริ่มทําบทที่ 1-3 พรอมแบบสอบถาม
4. สงงานวิจัยใหอาจารยตรวจสอบแลวแกไขใหถูกตอง
5. แจกแบบสอบถาม
6. รวบรวมแบบสอบถาม
7. นําแบบสอบถามมาประมวลผล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนตามลําดับดังตอไปนี้
สวนที่
1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่
2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน
400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในเรื่อง
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แบบงวดการชําระเบี้ยประกัดชีวิตแบบสะสม
ทรัพย ทุนประกันชีวิต ไดผลวิจัยดังตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามเพศดังนี้
เพศ
จํานวน (คน)
ชาย
190
หญิง
210
รวม
400

ร้ อยละ
47.5
52.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
52.5และเปนเพศชายจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามอายุดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
ไมเกิน 25 ป
61
26 – 35 ป
124
36 – 45 ป
95
46 ปขึ้นไป
120
รวม
400

ร้ อยละ
15.3
31.0
23.8
30.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางมีอายุระหวาง26 – 35 ปมากที่สุดจํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 31.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 46 ปขึ้นไป 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

34
ตารางที่ 3 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จํานวน (คน)
โสด
139
สมรสแบบจดทะเบียนสมรส
137
หมาย/หยาราง
49
สมรสแบบไมจดทะเบียนสมรส
75
รวม
400

ร้ อยละ
34.8
34.3
12.3
18.8
100.0

จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดมากที่สุด 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
ตารางที่ 4 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามการศึกษา
การศึกษา
จํานวน(คน)
ประถมศึกษา
52
มัธยมศึกษาตอนตน
85
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
85
อนุปริญญา/ปวส.
70
ปริญญาตรีขึ้นไป
108
รวม
400

ร้ อยละ
13.0
21.3
21.3
17.5
27.0
100.0

จากตารางที่
4 พบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด 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

35
ตารางที่ 5 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
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 บาทขึ้นไป
47
11.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาทมากที่สุด
จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท
จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 47 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0
ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน(คน)
นักเรียน/นักศึกษา
34
ประกอบธุรกิจสวนตัว
154
พนักงานบริษัทเอกชน
78
รับราชการ
59
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
40
รับจาง
35
รวม
400

ร้ อยละ
8.5
38.5
19.5
14.8
10.0
8.8
100.0

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด 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

36
ตารางที่ 7 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามแบบงวดการชําระเบีย้ ประกันชีวติ แบบ
สะสมทรัพย์
แบบงวดการชําระเบีย้
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
รายเดือน
232
58.0
ราย 3 เดือน
54
13.5
ราย 6 เดือน
44
11.0
รายป
70
17.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 7 พบวากลุมตัวอยางเลือกการชําระเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบราย
เดือนมากที่สุด จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ แบบรายป 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
ตารางที่ 8 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามทุนประกันชีวติ
ทุนประกันชีวติ
จํานวน(คน)
ไมเกิน 100,000 บาท
137
100,001 – 200,000 บาท
122
200,001 – 300,000 บาท
86
300,001 ขึ้นไป
55
รวม
400

ร้ อยละ
34.3
30.5
21.5
13.8
100.0

จากตารางที่
8 พบวากลุมตัวอยางเลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไมเกิน 100,000 บาทมากที่สุด
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคือทุนประกันชีวิต วงเงินระหวาง 100,001 – 200,000
บาท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ทุนประกันชีวิต วงเงินระหวาง 200,001 – 300,000 บาท
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ทุนประกันชีวิต วงเงิน 300,001 ขึ้นไป จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 13.8 ตามลําดับ

37
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ของบริษัท บริษัทไทยสมุทร
ประกันชีวติ จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่
มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก ดานกรมธรรมประกันประกันชีวิต การชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ดานการบริการ และดานผลตอบแทน ไดผลวิจัยดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสํ าคัญและลําดับทีข่ องปัจจัยในการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ด้ านกรมธรรม์ ประกันประกันชีวติ
ระดับความสํ าคัญ
ลําดับ
ด้ านกรมธรรม์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปรผล ที่
ประกันประกันชีวติ ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
157 187 48
8
- 4.23 0.73 มาก
1
1.ชื่อเสียง ประวัติ
(23.0) (62.3) (13.0) (1.8) ที่สุด
ความมั่นคงของ
บริษัท ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด
2.ความเหมาะสม
92 249 52
7
- 4.06 0.65 มาก
4
ของแบบประกัน (23.0) (62.3) (13.0) (1.8) 3.รูปแบบประกันมี 107 219 67
7
- 4.07 0.70 มาก
3
ลักษณะเดน
(26.8) (54.8) (16.8) (1.8) 4.รายละเอียดของ
121 204 70
5
- 4.10 0.72 มาก
2
กรมธรรมทําความ (30.3) (51.1) (17.5) (1.3) เขาใจไดงาย
คาเฉลี่ยรวม

4.12 0.70

มาก

จากตารางที่ 9 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม มี
ดังนี้

38
ด้ านกรมธรรม์ ประกันประกันชีวติ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน
กรมธรรมประกันประกันชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.12) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย
พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
เรื่องชื่อเสียง ประวัติ ความมั่นคงของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด ( x = 4.23) ใหความสําคัญ
ในระดับมากเกี่ยวกับเรื่อง 1. รูปแบบประกันมีลักษณะเดน ( x = 4.33) 2. รายละเอียดของกรมธรรม
ทําความเขาใจไดงาย ( x = 4.29) 3. ความเหมาะสมของแบบประกัน ( x = 4.06) ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสํ าคัญและลําดับทีข่ องปัจจัยใน
การตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ลําดับ
ระดับความสํ าคัญ
ด้ านช่ องทางการจัด มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปรผล ที่
จําหน่ าย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. วิธีนําเสนอของ
108 222 62
8
- 4.08 0.70 มาก
1
ตัวแทน
(27.0) (55.5) (15.5) (2.0) 2. ทําเลที่ตั้งมองเห็น 91 216 86
7
- 3.98 0.71 มาก
4
งาย
(22.8) (54.0) (21.5) (1.8) 3. ความสะดวกใน
100 216 77
6
1 4.02 0.72 มาก
3
การติดตอตัวแทน (25.0) (54.0) (19.3) (1.5) (0.3)
4. ความรวดเร็วใน 109 190 84
13
4 4.06 0.73 มาก
2
การทําประกันชีวิต (27.3) (47.5) (21.0) (3.3) (1.0)
คาเฉลี่ยรวม
4.04 0.72 มาก
จากตารางที่ 10 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม มีดังนี้

39
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ
บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ให ความสําคัญ กับปจจัย ดานชอง
ทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.04) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา
ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1.วิธีนําเสนอ
ของตัวแทน ( x = 4.08) 2. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต ( x = 4.06) 3. ความสะดวกในการ
ติดตอตัวแทน ( x = 4.02) 4. ทําเลที่ตั้งมองเห็นงาย ( x = 3.98) ตามลําดับ
ตารางที1่ 1 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสํ าคัญและลําดับทีข่ องปัจจัยในการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ระดับความสํ าคัญ
ลําดับ
ด้ านการส่ งเสริม มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปรผล ที่
การตลาด
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. การแนะนํา/เสนอ 106 219 65
10
4.05 0.72 มาก
1
ขายของตัวแทน
(26.5) (54.8) (16.3) (2.5) 2. การโฆษณาตาม 109 190 84
13
4 3.97 0.83 มาก
2
สื่อตาง ๆ
(27.3) (47.5) (21.0) (3.3) (1.0)
3. การลดราคา
ในชวงเทศกาลตาง
ๆ
4. การจัดกิจกรรม
ตางๆของบริษัท

90 151 99
16
44 3.57 1.20
(22.5) (37.8) (24.8) (4.0) (11.0)

มาก

6

76 163 130 23
8 3.69 0.91
(19.0) (40.8) (32.5) (5.8) (2.0)

มาก

4

40
ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด
5. การจัดกิจกรรม
บริการสังคม

ระดับความสํ าคัญ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D.
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
55 178 120 38
9 3.58 0.92
(13.8) (44.5) (30.0) (9.5) (2.3)

ลําดับ
แปร ที่
ผล
มาก
5

6. การแจงขาวสาร
ใหแกผูทําประกันชีวิต

54 204 113 27
2 3.70 0.80
(13.5) (51.0) (28.3) (6.8) (0.5)

มาก

คาเฉลี่ยรวม

มาก

3.76 0.90

3

จากตารางที่ 11 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม มีดังนี้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญ กับปจจัย ดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.76) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. การแนะนํา/เสนอขาย
ของตัวแทน ( x = 4.05) 2. การโฆษณาตามสื่อตาง 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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ตารางที1่ 2 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสํ าคัญและลําดับทีข่ องปัจจัยในการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ด้ านการบริการ
ลําดับ
ระดับความสํ าคัญ
ด้ านการบริการ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปร ที่
ผล
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ตัวแทนเอาใจใส
97 223 72
8
- 4.02 0.70 มาก
4
ลูกคา มีมนุษยสัมพันธดี (24.3) (55.8) (18.0) (2.0) 2. ตัวแทนอธิบายหรือ
สื่อสารเขาใจงาย

92 222 77
8
1 3.99 0.72
(23.0) (55.5) (19.3) (2.0) (0.3)

มาก

5

3. ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตอ
4. ความนาเชื่อถือและ
ไววางใจได

94
(23.5)
118
(29.5)

มาก

3

มาก

2

5. ความสะดวกสบาย
ของสถานที่จอดรถ

74 191 127
8
(18.5) (47.8) (31.8) (2.0)

3.83 0.74

มาก

8

6. ความรวดเร็วในการ
84 215 95
5
1 3.94 0.72
เรียกรองสินไหม
(21.0) (53.8) (23.8) (1.3) (0.3)
ทดแทน
7. การไดรับการบริการ 85 221 87
7
- 3.96 0.70
อยางสม่ําเสมอจาก
(21.3) (55.3) (21.8) (1.8) ตัวแทน

มาก

7

มาก

6

236 64
6
- 4.04 0.67
(59.0) (16.0) (1.5) 202 75
4
1 4.08 0.73
(50.5) (18.8) (1.0) (0.3)
-
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ด้ านการบริการ
8. ความรวดเร็วใน
การสงมอบ
กรมธรรม

มาก
ทีส่ ุ ด
117
(29.3)

ระดับความสํ าคัญ
ลําดับ
มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปลผล ที่
กลาง
ทีส่ ุ ด
213
65
5
- 4.11 0.70 มาก
1
(53.3) (16.5) (1.3) -

คาเฉลี่ยรวม

4.00 0.71

มาก

จากตารางที่ 12 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม มีดังนี้
ด้ านการบริการ พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการ โดยรวม
อยูในระดับมาก( x = 3.76) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1 . ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรมดี
( x = 4.11) 2. ความนาเชื่อถือและไววางใจได ( x = 4.08) 3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ ( x =
4.04) 4. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา มีมนุษยสัมพันธดี ( x = 4.02) 5. ตัวแทนอธิบายหรือสื่อสารเขาใจ
งาย ( x = 3.99) 6. การไดรับการบริการอยางสม่ําเสมอจากตัวแทน ( x = 3.96) 7. ความรวดเร็วใน
การเรียกรองสินไหมทดแทน ( x = 3.94) 8. ความสะดวกสบายของสถานที่จอดรถ ( x = 3.83)
ตามลําดับ
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ตารางที1่ 3 แสดงค่ าเฉลีย่ และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสํ าคัญและลําดับทีข่ องปัจจัยในการ
ตัดสิ นใจทําประกันชีวติ ด้ านผลตอบแทน
ลําดับ
ระดับความสํ าคัญ
ด้ านผลตอบแทน
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย x S.D. แปร ที่
ผล
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
8
- 4.12 0.72 มาก
1
1. สามารถกูยืมไดโดยมี 124 209 59
กรมธรรมประกันชีวิต (31.0) (52.3) (14.8) (2.0) เปนประกัน
2. สามารถเพิ่มหรือลด
92 208 84
11
5 3.93 0.81 มาก
3
วงเงินประกันชีวิตได
(23.0) (52.0) (21.0) (2.8) (1.3)
3. เงินสินไหมทดแทน
ในอัตราที่เหมาะสม
4. สิทธิ์ในการหัก
ลดหยอนภาษี

94
(23.5)
118
(29.5)

211 85
10
- 3.97 0.74
(52.8) (21.3) (2.5) 171 93
13
5 3.96 0.87
(42.8) (23.3) (3.3) (1.3)

มาก

2

มาก

4

5. สิทธิ์ในการหยุดสง
เบี้ยประกันและใหมี
ความคุมครองตาม
วงเงินที่สงได

97 173 115 13
2 3.88 0.83
(24.3) (43.3) (28.8) (3.3) (0.5)

มาก

5

คาเฉลี่ยรวม

มาก

3.85 0.79

จากตารางที่ 13 ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม มีดังนี้
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ด้ านผลตอบแทน พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ให ความสําคัญ กับ ปจจัย ดานผลตอบแทน
โดยรวมอยูในระดับมาก( x = 3.85) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรม
ประกันชีวิตเปนประกัน ( x = 4.12) 2. เงินสินไหมทดแทนในอัตราที่เหมาะ ( x =3.97) 3. สามารถ
เพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิตได ( x = 3.93) 4. สิทธิ์ในการหักลดหยอนภาษี ( x =3.96) 5. สิทธิ์
ในการหยุดสงเบี้ยประกันและใหมีความคุมครองตามวงเงินที่สงได ( x =3.88) ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยประกอบดวยขอเสนอสําหรับการวิจัยครั้งนี้ และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาปจจัยพื้นฐานพบวาลูกคาทีท่ ําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม เปนเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
52.5 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 139 คน
คิดเปนรอยละ 34.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 เลือกการชําระเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบ
รายเดือน จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 เลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3
ผลการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต พบวา
1. ด้ านกรมธรรม์ ประกันประกันชีวติ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ของบริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับ ปจจัยดาน
กรมธรรมประกันประกันชีวิต โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา
ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียง
ประวัติ ความมั่นคงของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
และใหความสําคัญในระดับมาก
เกี่ยวกับเรื่อง 1.รูปแบบประกันมีลักษณะเดน 2.รายละเอียดของกรมธรรมทําความเขาใจไดงาย
3.ความเหมาะสมของแบบประกัน ตามลําดับ
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2. ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ
บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ให ความสําคัญกับปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. วิธีนําเสนอของตัวแทน
2. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต 3. ความสะดวกในการติดตอตัวแทน 4. ทําเลที่ตั้งมองเห็นงาย
ตามลําดับ
3. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ
บริษัท บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ให ความสําคัญกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. การแนะนํา/เสนอขาย
ของตัวแทน 2. การโฆษณาตามสื่อตาง ๆ 3. การแจงขาวสารใหแกผูทําประกันชีวิต 4. การจัด
กิจกรรมตางๆของบริษัท 5. การจัดกิจกรรมบริการสังคม 6. การลดราคาในชวงเทศกาลตาง
ตามลําดับ
4. ด้ านการบริการ พบวาลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท บริษัท
ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการ โดยรวม
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย
ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรมดี 2. ความ
นาเชื่อถือและไววางใจได 3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ 4. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา และ มี
มนุษยสัมพันธดี 5. ตัวแทนอธิบายหรือสื่อสารเขาใจงาย 6. การไดรับการบริการอยางสม่ําเสมอ
จากตัวแทน 7. ความรวดเร็วในการเรียกรองสินไหมทดแทน 8. ความสะดวกสบายของสถานที่จอด
รถ ตามลําดับ
5. ด้ านผลตอบแทน พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ใหความสําคัญ กับปจจัยดานผลตอบแทน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา ลูกคา ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย ใหความสําคัญในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่อง 1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน
ชีวิตเปนประกัน 2. เงินสินไหมทดแทนในอัตราที่เหมาะ 3. สามารถเพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิต
ได 4. สิทธิ์ในการหักลดหยอนภาษี 5. สิทธิ์ในการหยุดสงเบี้ยประกันและใหมีความคุมครองตาม
วงเงินที่สงได ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
การศึกษาปจจัยพื้นฐานพบวาสวนใหญลูกคาตัดสินใจทําประกันชีวิตพบวาเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง26 – 35 ป มีสถานภาพโสดมากที่สุด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด สวน
ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด ได เลือกการ
ชําระเบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยแบบรายเดือนมากที่สุดและเลือกทุนประกันชีวิตวงเงินไม
เกิน 100,000 บาท
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิต ไดแก ดานกรมธรรมประกันประกัน
ชีวิต การชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด
ดานการบริการ และดาน
ผลตอบแทน ของลูกคาที่ ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม พบวา ลูกคาที่ ตัดสินใจทําประกันชีวิต ใหความสําคัญกับ ชื่อเสียง
ประวัติ ความมั่นคงของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด มากที่สุด เพราะชื่อเสียง ประวัติ ความ
มั่นคงของบริษัทเปนเครื่องหมายของความไววางใจของลูกคาที่สนใจทําประกันชีวิตกับบริษัทนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดร. อนัญญา โปราณานนท (2545) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจในการทําประกันชีวิตของอาจารยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต พบวา ทัศนคติของอาจารยที่มี
ตอการตัดสินใจในการทําประกันชีวิต แบงออกเปน 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยดานบริษัท พบวา ความ
มั่นคงของบริษัทมีความสําคัญอันดับแรก 2. ปจจัยดานบริการ พบวา ความรับผิดชอบของตัวแทน
และบริษัท มีความสําคัญอันดับแรก และ 3. ปจจัยดานผลประโยชนจากกรมธรรม
ข้ อเสนอแนะ
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ
ในการทําวิจัยครั้งนี้
1. ดานกรมธรรมประกันประกันชีวิต ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับชื่อเสียง ประวัติ ความมั่นคงของบริษัท มากที่สุด ดังนั้น บริษัทควรสรางภาพลักษณ
ที่ดีในการบริหารงานสูสายตาลูกคาใหมากที่สุด
2. การชองทางการจัดจําหนาย ผลจากการศึกษาพบวา กลุมใหความสําคัญ กับวิธีการ
นําเสนอขายของตัวแทนมากเปนอันดับแรก ดังนั้น ตัวแทนขายประกัน ควรไดรับการอบรมกอนที่
จะออกขายเพื่อจะไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผลจากการศึกษาพบวา

การใหคําแนะนําของ

ตัวแทนมีความสําคัญมาก ดังนั้นตัวแทนควรใหคําแนะนําอยางชัดเจนและเขาใจงาย
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4. ดานการบริการ

ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความ

รวดเร็วในการสงมอบกรมธรรม ควรตรงเวลาที่สุดและรวดเร็วที่สุด
5. ดานผลตอบแทน ผลจากการศึกษาพบวาสามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน
ชีวิตเปนประกันสําคัญมาก ดังนั้นวงเงินการกูยืมควรมีความยุติธรรมรวมถึงอัตราดอกเบี้ยดวย
เชนกัน
ข้ อเสนอแนะของการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไปอาจจะตองมุงไปที่การ
วิจัยเชิงคุณภาพดวย หรือทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่
แทจริงที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท

ไทยสมุทรประกันชีวิต

จํากัด สาขาสมุทรสงคราม และกลยุทธตางๆทางการตลาด
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเฉพาะกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่ทํา ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงครามเทานั้น การวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางที่กวางขึ้น อาจเปนการศึกษาบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
อื่นๆ หรือทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการศึกษาใหมีความแตกตางและหลากหลายมากขึ้น
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานของลูกคาที่
ตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขา
สมุทรสงคราม
และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่ทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนีแ้ บ่ งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของบริษัท
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้ อความทีเ่ ป็ นจริง หรือตรงกับความคิดเห็น
ของท่ านมากทีส่ ุ ด
3. ข้ อความจากแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วจิ ัยจะเก็บไว้ เป็ นความลับ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย

เลขที่ 

ตอนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ทานเห็นวาเหมาะสมและตรงกับความ
คิดเห็น
ของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 ไมเกิน 25 ป
 26 – 35 ป
 36 – 45 ป
 46 ปขึ้นไป
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. ปริญญาตรีขึ้นไป
5. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา
 2. ประกอบธุรกิจสวนตัว
 3. พนักงานบริษัทเอกชน
 4. รับราชการ
 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 6. อื่น ๆ โปรดระบุ……
6. รายได้ ต่อเดือน
 ไมเกิน 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 30,001 บาทขึ้นไป
7. แบบงวดการชําระเบีย้ ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์
 1. รายเดือน
 2. ราย 3 เดือน
 3. ราย 6 เดือน
 4. รายป
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8. ทุนประกันชีวติ
 ไมเกิน 100,000 บาท
 200,001 – 300,000 บาท

 100,001 – 200,000 บาท
 300,001 ขึ้นไป

ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจทําประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ของบริษัท
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด สาขาสมุทรสงคราม
คําชี้แจง ใหทานพิจารณา ปจจัยดังตอไปนี้วามีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย
ของไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด สาขาสมุทรสงคราม ในระดับใด โดยใหทานทําเครื่องหมาย
 ในขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านกรมธรรม์ ประกันชีวติ
1. ชื่อเสียง ประวัติ ความมั่นคงของบริษัท
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
2. ความเหมาะสมของแบบประกัน
3. รูปแบบประกันมีลักษณะเดน
4. รายละเอียดของกรมธรรมทําความ
เขาใจไดงาย
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
1. วิธีนําเสนอของตัวแทน
2. ทําเลที่ตั้งมองเห็นงาย
3. ความสะดวกในการติดตอตัวแทน
4. ความรวดเร็วในการทําประกันชีวิต

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับการตัดสิ นใจ

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. การแนะนํา/เสนอขายของตัวแทน
2. การโฆษณาตามสื่อตาง ๆ
3. การลดราคาในชวงเทศกาลตาง ๆ
4. การจัดกิจกรรมตางๆของบริษัท
5. การจัดกิจกรรมบริการสังคม
6. การแจงขาวสารใหแกผูทําประกันชีวิต
ด้ านการบริการ
1. ตัวแทนเอาใจใสลูกคา มีมนุษยสัมพันธ
ดี
2. ตัวแทนอธิบายหรือสื่อสารเขาใจงาย
3. ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
4. ความนาเชื่อถือและไววางใจได
5. ความสะดวกสบายของสถานที่จอดรถ
6. ความรวดเร็วในการเรียกรองสินไหม
ทดแทน
7. การไดรับการบริการอยางสม่ําเสมอ
จากตัวแทน
8. ความรวดเร็วในการสงมอบกรมธรรม

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับการตัดสิ นใจ

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ด้ านผลตอบแทน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับการตัดสิ นใจ

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

1. สามารถกูยืมไดโดยมีกรมธรรมประกัน
ชีวิตเปนประกัน
2. สามารถเพิ่มหรือลดวงเงินประกันชีวิต
ได
3. เงินสินไหมทดแทนในอัตราที่
เหมาะสม
4. สิทธิ์ในการหักลดหยอนภาษี
5. สิทธิ์ในการหยุดสงเบี้ยประกันและให
มีความคุมครองตามวงเงินที่สงได
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูวิจัย
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล นางสาวอรพินท ผึ่งผาย
ที่อยู
15/10 หมู 8 ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
75110
ประวัตการศึกษา
พ
.ศ. 2543
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวิริยะวิทยา
มูลนิธิ
พ
.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนอัมวัน
วิทยาลัย
พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
อัมวันวิทยาลัย
พ.ศ. 2553
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

