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งานวิ จัยครั้ งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิ ดเห็ นของคนในกรุ งเทพมหานครที่มีตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต กลุมตัวอยาง คือ คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่ไมใชตัวแทนประกันชีวิต และเคยถูกเสนอขายประกันชีวิตโดยตรงจากตัวแทน
ประกันชีวิต จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance) และสถิติ Brown-Forsythe
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรสโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน และรูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน / ญาติ / สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
2. คนในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ในดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง และมี
ความคิดเห็นโดยรวมตอภาพลักษณดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี
3. คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขายและดานจรรยาบรรณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยคนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการ
ขายและดานจรรยาบรรณดีกวาเพศชาย
4. คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ
30 - 39 ป
5. คนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นแตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการและดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท
มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการและดานความนาเชื่อถือดีกวา
คนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท

6. คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ
และดานบุคลิกภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่
รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความ
นาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท
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The purpose of this research was to study the opinions of bangkok residents on
the image of life insurance agent. The sample consisted of 385 people living in Bangkok,
aged 20 years and over, who are not life insurance agent and has been offered insurance
directly from life insurance agents. Questionnaires were used as the tool to collect data.
The statistics used for data analysis included percentage, mean and standard
deviation. The statistics used in hypothesis testing consisted of t test analysis, one-way
analysis of variance and Brown-Forsythe analysis.
The results showed that
1. The majority of respondents were female, aged 20 to 29 years , having a
bachelor's degree and marital status are single, working as employees or have personal
business, receive revenue per month from 15,001 to 25,000 baht, having members in the
family from 3 to 5 people and know life insurance agent from a friend / relative / family
members who are life insurance agents.
2. Opinions of respondents on the overall image of the life insurance agents in
terms of sales, service, ethics, reliability were at moderate level and opinions on the overall
image in term of personality at good level.
3. People with different sex have different opinions on the image of the life
insurance agent in terms of sales and ethics at 0.05 significant level, with female have
opinions on the images of a life insurance agent in terms of sales and ethics better than
males.
4. People with different age have different opinions on the image of the life
insurance agent in terms of service, ethics and reliability at the 0.01 significant level. Those
aged between 20 - 29 years have the images of life insurance agent in terms of service,
ethics and reliability better than those aged between 30 to 39 years.
5. People with different average monthly income have different opinions on the
image of the life insurance agent in terms of service and reliability at the 0.05 significant
level. Those average income per month does not exceed 15,000 baht have the image of life
insurance agent in terms of service and reliability better than those average income per
month between 15,001-25,000 Baht.

6. People with different source have different opinions on the image of life
insurance agent in terms of sales, service, ethics, reliability and personality at the 0.05
significant level. Those known life insurance agent from a friend / relative / family member
have the image of life insurance agent in terms of sales, service, ethics, reliability and
personality better than those one who knows by phone.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เนื่องจากความอนุเคราะหและความชวยเหลือ
เปนอยางยิ่งจากอาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน ทานอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละ
เวลาอันมีคา กรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขสารนิพนธเปนอยางดียิ่ง นับตั้งแตเริ่มดําเนินการ
จนกระทั่งเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจแกไขขอบกพรอง อันเปนประโยชน
ในการทําสารนิพนธครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหของ รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์
และ อาจารย ดร. ล่ําสัน เลิศกูรประหยัด กรรมการควบคุมสารนิพนธที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
ตลอดจนการแกไขปรับปรุงใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดเลี้ยงดูดวยความรัก อบรมสั่งสอนผูวิจัยให
เติบโตมาเปนคนดี และมอบโอกาสการศึกษาใหมีวิชาความรูติดตัวมาจนปจจุบัน นอกจากนั้น ผูวิจัย
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ MBA รุน 11 ที่เปนกําลังใจ คอยหวงใยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และชวยผลักดัน
จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี
สุด ทา ยนี้ คุณ ประโยชนแ ละความดีอัน พึง มีจ ากสารนิพ นธฉ บับ นี้ ผูวิจัย ขอนอ มบูช า
พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางที่ดีและ
มีคุณคาตลอดมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในวันนี้
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1

บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การดํารงชีวิตคนเราไมวาจะมีอาชีพใด มีฐานะอยางไร ทุกคนคงยอมรับวาความไมแนนอน
ของชีวิตยังเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ สําหรับผูที่มีฐานะดีอยูแลว ถาตองเสียชีวิตกอนเวลาอันสมควร ก็อาจจะ
ไมทิ้งภาระไวกับผูที่อยูขางหลัง แตสําหรับผูที่มีฐานะไมมั่นคง การเสียชีวิตของผูนําครอบครัว ตอง
เปนปญหาใหญกับผูที่ใกลชิด เพราะฉะนั้นการทําประกันชีวิตก็เปนการสรางหลักประกันไดอีกวิธีหนึ่ง
การประกันชีวิตนับวันจะมีบทบาทและความสําคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งไมสามารถกําหนดทิศทาง หรือคาดเดาเหตุการณในอนาคตได
การเตรียมพรอมโดยการสรางความมั่นคงใหตนเองและครอบครัวดวยการประกันชีวิต จึงเปนแนวทาง
หนึ่งของการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย. 2551. การประกันชีวิต. หนา 6-7)
เนื่องจากกรมธรรมประกันชีวติ ไมใชสินคาที่จับตองไดและแลเห็นได จนกวาผูเอาประกันภัย
จะไดเปนเจาของเสียกอน ดวยเหตุนี้ตัวแทนประกันชีวิตจึงเปนสื่อสําคัญที่จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การซื้อ หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือตัวแทนประกันชีวิตมีความรับผิดชอบที่จะตองแสดงใหบุคคลนั้นๆ
เห็นความจําเปนตอการเสี่ยงภัยในการยังชีพสวนตัวหรือครอบครัวในอนาคต และวิธีที่จะบรรเทา
หรือแกไขความจําเปนนั้นดวยการเอาประกันชีวิต ถาเปรียบเทียบตัวแทนเหมือนเครื่องจักรกลใน
การนําสินคาออกสูตลาด ตัวแทนก็เปนสิ่งที่จะขาดเสียมิได เพราะถาขาดเครื่องจักรตัวนี้ดวยเหตุใด
ก็ตามกิจการก็จะหยุดชะงักนั้นยอมหมายถึงวาไมมีพลังตัวแทน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2537. เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวิต.) ปจจุบันธุรกิจประกันชีวิตในชวง 4 เดือนแรกของปนี้
ยังคงรักษาการเติบโตในระดับสูงถึง 17.1% จากปกอน เทียบกับ 16.8% ในป 2552 ขณะที่เมื่อมอง
ไปในชวงที่เหลือของป 2553 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตนาจะยังสามารถ
รักษาความแข็งแกรงไดตอเนื่อง ทําใหนาจะมีกรอบการเติบโตของธุรกิจสําหรับทั้งป 2553 ประมาณ
18-23% (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2553) สงผลใหในปจจุบันธุรกิจประกันชีวิตก็มีการแขงขันกันอยางสูง
ในขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวของตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปเชนกัน โดยตัวแทนที่ไดรับ
ใบอนุญาตในป 2550 มี 385,032 คน และป 2551 มี 476,872 คน มีจํานวนเพิ่มขึ้น 91,840 คน
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. 2551)
ความสําเร็จของธุรกิจประกันชีวิตขึ้นอยูกับตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ (พรหมมาศ แสงทอง.
2546: 65) เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิต เปนคนแรกที่ออกไปเจอลูกคา การสรางภาพลักษณที่ดีเปน
สิ่งสําคัญเปรียบเหมือนกับการปลูกตนไม ตองใชเวลาการดูแลรักษา ทํานุบํารุงอยางสม่ําเสมอ และ
ที่สุดหากตนไม ผานฤดูกาลแหงการเติบโต และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ในที่สุดจะผลิดอก
ออกผลเบงบาน งดงาม อยูในใจของผูบริโภคอยางแนนอน และการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให

2
เจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ไมเพียงแตอาศัยมาตรการและวิธีการพัฒนาสงเสริม
จากหนวยงานของรัฐเพียงอยางเดียว แตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในภาคเอกชนและตัวแทนประกันชีวิตเปนองคกรหนึ่งที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
สงเสริมธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไมเพียงแตจะชวยใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตสาขาเดียว
เทานั้น แตยังหมายถึงความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ตัวแทนประกันชีวิตจะเปนองคกรหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมสรางความมั่นคงดังกลาวนี้
ดวย
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของคนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต อ
ภาพลักษณตัวแทนประกันชีวิต ในดานการขายและขยายตลาด ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือและดานบุคลิกภาพ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสรางความ
คิดเห็นความรูความเขาใจในธุรกิจประกันชีวิตตอคนที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตในฐานะลูกคาและ
ไมใชลูกคาใหดียิ่งขึ้น

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณตัวแทนประกัน
ชีวิต 5 ดาน ไดแก ดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บุคลิกภาพ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวและแหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต

ความสําคัญของการวิจัย
1. ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสรางความคิดเห็นความรูความเขาใจในธุรกิจ
ประกันชีวิตตอคนที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตในฐานะลูกคาและไมใชลูกคาใหดียิ่งขึ้น
2. ใชเปนแนวทางใหกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา
ตอเนื่องในอนาคต

ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหาของการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละอียด
ดังตอไปนี้
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ประชากรที่ใชในการวิจัย (Population) ไดแก คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นที่ไมใชตัวแทนประกันชีวิต และเคยถูกเสนอขายประกันชีวิตโดยตรงจากตัวแทน
ประกันชีวิต
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย(Sample)ไดแกคนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นที่ไมใชตัวแทนประกันชีวิต และเคยถูกเสนอขายประกันชีวิตโดยตรงจากตัวแทน
ประกันชีวิต โดยการกําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรผู วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และใหคาความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 25-26) ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 385 คน
การสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) โดยการเลือกตัวอยางในลักษณะ
แบบตอเนื่อง โดยวิธีการถามแบบตัวตอตัวและทางโทรศัพทกับผูที่เคยถูกเสนอขายประกันชีวิต
โดยตรงจากตัวแทนประกันชีวิต ตัวอยางแรกขึ้นมากอน จากนั้นตัวอยางแรกที่ไดเลือกมาก็จะเปน
ผูใหชื่อของตัวอยางที่สองตอไป และตัวอยางที่สองก็จะเปนผูใหชื่อของตัวอยางที่สามตอไป ทําเชนนี้
เรื่อยไป จนกวาจะครบ 385 คน
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 20-29 ป
1.2.2 30-39 ป
1.2.3 40-49 ป
1.2.4 50 ป ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
1.3.2 ปริญญาตรี
1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี
1.4 สถานภาพสมรส
1.4.1 โสด
1.4.2 สมรส
1.4.3 หยาราง/ แยกกันอยู
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1.5 อาชีพ
1.5.1 นิสิต/ นักศึกษา
1.5.2 ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.5.4 ธุรกิจสวนตัว
1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1.6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท
1.6.2 15,001 – 25,000 บาท
1.6.3 25,001 – 35,000 บาท
1.6.4 35,001 บาทขึ้นไป
1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1.7.1 1 - 2 คน
1.7.2 3 - 5 คน
1.7.3 6 – 7 คน
1.7.4 8 คนขึน้ ไป
1.8 แหลงที่มาในการรูจักตัวแทนประกันชีวติ
1.8.1 ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวติ
1.8.2 เพื่อนเปนตัวแทนประกันชีวติ
1.8.3 โทรศัพท
1.8.4 บูธสงเสริมการขาย
1.8.5 สื่อ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานคร
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยจําแนกออกเปน
2.1 ดานการขาย
2.2 ดานการบริการ
2.3 ดานจรรยาบรรณ
2.4 ดานความนาเชื่อถือ
2.5 ดานบุคลิกภาพ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความคิ ด เห็ น หมายถึ ง ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของคนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต 5 ดาน
1.1 ดานการขาย หมายถึง การใหขอมูลขาวสาร การสรางคุณคา การโนมนาวชักจูงใจ
และการตอบขอสงสัย
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1.2 ดานการบริการ หมายถึง การเอาใจใสตอสมาชิก / ลูกคา การตรงตอ เวลา
ความรวดเร็วและอํานวยความสะดวก
1.3 ดานจรรยาบรรณ หมายถึง ดานการมีความซื่อสัตย รักษาความลับของลูกคา
การเสนอกรมธรรมที่เหมาะสม และไมกลาวรายทับถมบริษัทอื่น
1.4 ความนาเชื่อถือ หมายถึง ดานการการเปนที่ปรึกษาในการทําประกันที่ดี เปน
สื่อกลางกับบริษัท และทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจได
1.5 ดานบุคลิกภาพ หมายถึง ดานลักษณะทาทาง การแตงกายเหมาะสม และมี
ความมั่นคงดานอารมณ
2. ภาพลักษณ หมายถึง การมองเห็นภาพหรือมีจินตนาการตอตัวแทนประกันชีวิตใน
ดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือและดานบุคลิกภาพ
3. ตัวแทนประกันชีวิต หมายถึง เปนผูซึ่งบริษัทประกันชีวิตมอบหมาย ใหทําการชักชวน
ใหบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ซึ่งตัวแทนเหลานี้จะเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูเอาประกันภัย
มากที่สุด และมีหนาที่คอยใหบริการตางๆ แกผูเอาประกันภัย เริ่มตั้งแตการแนะนําการกรอกขอความ
ในใบคําขอเอาประกันภัย การสงมอบกรมธรรมประกันภัยการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย
ในแตละงวด รวมถึงการใหคําแนะนําตางๆ ใหผูประกันภัยปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในกรมธรรม
ประกันภัย การดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และการใหบริการในดานอื่นๆ ดวยหรือถาหาก
ผูเอาประกันภัยมีปญหาหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับกรมธรรมที่ไดทําประกันชีวิตไวก็สามารถ
สอบถามหรือขอคําแนะนํา กับตัวแทนประกันชีวิตที่มาติดตอกับทานก็ไดผูซึ่งบริษัทไดมอบหมายให
ทําการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย. 2551)
4. แบบประกัน หมายถึง ในที่นี้คือ ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คือ
การประกันชีวิตที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยคอนขางสูง เหมาะสําหรับผูมีรายไดปานกลางหรือสูง
โดยทั่วไปกําหนดชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายป รายหกเดือน หรือรายสามเดือน การพิจารณา
รับประกันชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไมตองตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนเงินเอาประกันภัย
และอายุเปนสําคัญ (สมาคมประกันชีวิตไทย.2553)
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กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework)
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวติ
ตัวแปรตน
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ลักษณะสวนบุคคล
‐ เพศ

ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานคร
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ

‐ อายุ

1. ดานการขาย
2. ดานการบริการ
3. ดานจรรยาบรรณ
4. ดานความนาเชื่อถือ
5. ดานบุคลิกภาพ

‐ ระดับการศึกษา
‐ สถานภาพสมรส
‐ อาชีพ
‐ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
‐ จํานวนสมาชิกในครอบครัว
- แหลงที่มาของการรูจัก
ตัวแทนประกันชีวติ

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิด

สมมติฐานในการศึกษาวิจัย
1. คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
2. คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
3. คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
4. คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
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5. คนในกรุงเทพมหานครที่อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
6. คนในกรุงเทพมหานครที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
7. คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
8. คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนประโยชนตอการกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การคัดเลือก
กลุมตัวอยาง กรอบแนวความคิด และแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ
3. ประวัติความเปนมาของการประกันชีวติ
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันชีวติ และตัวแทนประกันชีวติ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดเห็น
พจนานุกรมจิตวิทยาและจิตวิเคราะห (Harance; & AVA. 1967: 358-359) อธิบายความหมาย
ของความคิดเห็นไว 3 ประการคือ
1. ความคิดเห็นเปนความเชื่อที่คนยึดถือ โดยปราศจากการพิจารณาดวยอารมณหรือ
ความตองการและสามารถกลับมาทบทวนใหมถาหากวามีหลักฐานยืนยันนาเชื่อถือ ความคิดเห็น
เปนการแสดงออกดวยทาทางตามสภาพแวดลอมในขณะนั้น มีความเปนตัวของตัวเองนอยที่สุด
เขาใจวาความคิดเห็นไดแยกออกจากทัศนคติ ความคิดเห็นสวนมากเปนการแสดงออกของความ
ตองใชสวนบุคคลมากกวาที่เชื่อเปนความเชื่อถือของบุคคลทั่วไป แตไมวาจะเปนอิทธิพลของสิ่งเรา
หรือดวยตัวเอง ความคิดเห็นก็เปนการกลาวถึงเรื่องราวที่นําไปสูความรูและสามารถวัดเกี่ยวกับ
ความจริงที่ปรากฎ อีกนัยหนึ่งความคิดเห็นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง
2. ความคิดเห็นมีความหมายในตัวเองเปนคําพูดทั่วไป อาจจะคํานึงหรือไมคํานึงความ
ถูกตองก็ได
3. ความคิดเห็นมีความหมายเหมือนกับทัศนคติ ความคิดเห็นมักจะแสดงออกใหเห็น
ทัศนคติ ความคิดเห็นและทัศนคติมักจะใชแทนกัน โดยทั่วไปความคิดเห็นใชกับงานที่ตองใชสมอง
ทัศนคติใชเกี่ยวกับการประเมินคา
ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
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หลวงวิเชียร แพทยาคม (2509: 162-163) กลาววา ความคิดเห็น (Opinion) กับทัศนคติ
(Attitude) มักจะถูกใชแทนกันไดเสมอ ทัศนคติมักจะหมายถึง ความพยายามที่จะทําซึ่งจะเกี่ยวของ
อยางมากกับอุปนิสัยและพฤติกรรม สวนความคิดเห็นเปนเพียงคําพูดหรือเครื่องหมาย แตทุกคราว
ที่พูดถึงการทดสอบทัศนคติมักจะเผยถึงความคิดเห็นดวย
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 3) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานทัศนคติอยางหนึ่ง
แตการแสดงออกความคิดเห็นนั้นมักจะมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยา
เฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก
สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2538: 104) ใหความหมายไววา ความคิดเห็น
หมายถึง ความคิดเห็นยากที่จะแยกออกจากเจตคติไดโดยเด็ดขาด เพราะทั้งความคิดเห็นและเจตคติมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตลักษณะของความคิดเห็นนั้นจะไมลึกซึ้งเหมือนเจตคติ
นิศา สุวรรณประเทศ (2523: 15) ไดสรุปความคิดเห็นวา ความคิดเห็นหมายถึง การ
แสดงออกดานความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการพูด การเขียน โดยมีพื้นฐานความรูเดิม
ประสบการณที่บุคคลไดรับ ตลอดจนสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นเปนหลักในการแสดงความคิดเห็น
เสริม ไชยณรงค (2523: 10) สรุปวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งการตัดสินใจจาก
การประเมินคา (Evaluation Judgment) หรือ ทักษะ (Point of view) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ
ความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลตอทัศนคติ
ลาวัณย จักรานุวัฒน (2540: 9) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวา เปนความเชื่อหรือ
การลงความเห็นที่ไมไดเปนความรูสึกอันแทจริง แตในบางครั้งความคิดเห็นในบางสิ่งบางอยางอาจ
เปนจริงได
ความสําคัญของความคิดเห็น
เบสท (Best. 1977: 17) กลาววาในการศึกษาถึงความคิดเห็นตางๆ สวนมากจะใชวิธี
แบบวิจัยตลาด ไดแก การสอบถาม ซักถาม บันทึก และรวบรวมไวเปนขอมูล ซึ่ง Best เสนอแนะวา
“วิธีงายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนไร และจะไดสามารถทําตาม
ขอคิดเห็นนั้นได หรือในการวางแผนนโยบายใดๆ ก็ตาม ความคิดเห็นที่วัดออกมาได จะทําใหผูบริหาร
เห็นควร หรือในอันที่จะดําเนินนโยบานลมเลิกไป”
โทมัส (ชาติชาย โทสิธิติ. 2529: 15; อางอิงจาก Tomas. ม.ป.ป) กลาววา ความคิดเห็น
โดยทั่วๆ ไป ตองมีสิ่งประกอบ 3 อยางคือ บุคคลที่จะถูกวัด สิ่งเรา และมีการตอบสนอง ซึ่งจะออกมา
เปนระดับสูงต่ํามากนอย วิธีวัดความคิดเห็นนั้น โดยมากจะใชการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ
โดยผูที่ตอบแบบสอบถามหรือเลือกแบบสอบถาม
ประเภทของความคิดเห็น
เรมเมอร (Remmer. 1954: 171) กลาววา ความคิดเห็นมี 2 ประเภทดวยกันคือ
1. ความคิดเห็น เชิง บวกสุด -เชิง ลบสุด เปน ความคิดเห็นที่เ กิด จากการเรีย นรูและ
ประสบการณซึ่งสามารถทราบทิศทางได
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1.1 ทิศทางบวกสุด ไดแก ความรักจนหลงบูชา
1.2 ทิศทางลบสุด ไดแก รังเกียจมาก ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงไดยาก
2. ความคิดเห็นจากความรู ความเขาใจ การมีความคิดตอสิ่งหนึ่งขึ้นอยูกับความรู
ความเขาใจที่มีตอสิ่งนั้น เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ ความรูความเขาใจในทาง
ไมดี ไมชอบ รังเกียจ ไมเห็นดวย
ปจจัยที่มีตอความคิดเห็น
การเกิดความคิดเห็นของบุคคลจะไดรับอิทธิพลตั้งแตเด็ก จากบุคคลในครอบครัวคือ พอ
แม พี่นองและญาติ เมื่อเขาโรงเรียนจะไดรับอิทธิพลจากครูและเพื่อน รวมทั้งประสบการณตรงที่ไดรับ
เปนสวนตัวและจากสื่อมวลชน ซึ่งไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน (ธีระพร อุวรรณโณ.
2529: 51-54)

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพลักษณ
คําวา “ภาพลักษณ” ซึ่งเดิมใชคําวา ภาพพจน มาจากคําภาษาอังกฤษวา Image ซึ่งเคยมี
ผูแปลวา จินตภาพ ซึ่งคําวาภาพพจนนั้น พระบรมวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยไดแจงตอที่ประชุมของคณะกรรมการวานาจะมีความหมายตรง
กับคําวา Figure of Speech (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538: 62) มากกวา อยางไรก็ตามคําวา จินตภาพ
ก็ไมคอยนิยมกันอยางแพรหลาย ตอมาคณะกรรมการบัญญัติศัพทราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคําวา
ภาพลักษณขึ้นมาใชแทนที่ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงของการสื่อสาร จึงจะใชคําวาภาพลักษณ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 11)
Daniel J. Boorstin ไดอธิบายความหมายของภาพลัก ษณ (Image) ไว 6 ประการ
(สุนิสา ประวิชัย. 2545: 103) คือ
1. An Image is Synthetic ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาโดยมีการวางแผนสรางสรรค
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและรูสึกประทับใจ
2. An Image is Believable ภาพลักษณคือความนาเชื่อถือ ภาพลักษณเปนการสรางภาพ
ในใจของคนเราที่เกี่ยวกับสถาบัน หรือบุคคลใหมั่นคงเปนที่ยอมรับ การสรางภาพลักษณนี้จะไมมี
ประโยชนถาไมมีความเชื่อถือในสถาบันหรือบุคคลนั้น
3. An Image is Passive ภาพลักษณเปนสิ่งที่คงอยูและถูกสมมติขึ้นมาใหมีความเหมาะสม
กับสภาพเหตุผลและความเปนจริง ผูที่สรางภาพลักษณถูกคาดหวังวาภาพลักษณนั้น และผูรับก็
คาดหวังวาภาพลักษณนั้นจะเปนไปตามที่ไดรับจริง
4. An Image is Vivid and Concrete ภาพลักษณเปนสิ่งทีเ่ ห็นไดคงทน
5. An Image is Simplified ภาพลักษณเปนสิ่งที่เขาใจไดงาย
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6. An Image is Ambiguous ภาพลักษณมีความคลุมเครือ ลองลอยอยูระหวางจินตนาการ
และความรูสึก และอยูระหวางความคาดหวังและความเปนจริง
องคประกอบของภาพลักษณ
บราวนดิ้ง (สุนิสา ประวิชัย. 2545: 103-104; อางอิงจาก Boulding. 1975) นักวิชาการ
ชาวตะวันตกไดอธิบายเกี่ยวกับภาพลักษณวา ภาพลักษณเปนความรู เปนความรูสึกของคนเราที่มี
ตอสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเอง (Subjective Knowledge) ซึ่ง
ประกอบดวย “ขอเท็จจริง” คุณคาที่เราเปนผูใหรวมกันอยู Boulding เสนอวาบุคคลแตละคนจะเก็บ
สะสมความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เปนการสะสมเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในโลกรอบๆ ตัวเรา
ที่ไดประสบ ความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคลจึงเปนที่รวมของสิ่งตางๆ ที่เราเชื่อวาเปนจริงเนื่องจากวา
เราไมสามารถรับรูและทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ นั้นไดอยางถี่ถวนเสมอไป เรามักจะไดเฉพาะ “ภาพ”
บางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของสิ่งเหลานั้นซึ่งมีความหมายไมแนนอนชัดเจนอยูเราจึงมักตอง
ตีความหมาย (Interpret) หรือใหความหมายแกสิ่งนั้นๆ ดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคล
นี้จะประกอบกันเขาเปนภาพลักษณของเราที่มีตอสิ่งตางๆ ในโลก และพฤติกรรมของเราจะขึ้นอยูก บั
ภาพลักษณที่เรามีอยูในสมองดวย
ภาพลักษณจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการของความคิดจิตใจในเมื่อคนเรามิไดมีเพียง
ประสบการณโดยตรงกับโลกรอบตัว ซึ่งเราไดสัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น และไดเห็นดวยตนเองเทานั้น
เรายังมีประสบการณโดยทางออมอื่นๆ ดวย ซึ่งประสบการณเหลานี้ตองอาศัยการตีความและให
ความหมายสําหรับตนเองเสมอ ภาพลักษณจึงเปนการแทนความหมายเชิงอัตวิสัย (Subjective
Representation) ของสิ่งตางๆ ที่เรารับรูมาเปนความรูสึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation)
หรือความประทับใจ ภาพปรากฏ (Appearance) ความคลายคลึงหรือเปนการแทนความหมายตอสิ่ง
ตางๆ นี้คือกระบวนการกอเกิดจินตภาพ (Perception Process of Image) ซึ่งมักจะมีความสําคัญยิ่ง
ตอการรับรูในสิ่งที่ไมมีความหมายแนนอนชัดเจนในตัวของมันเอง
องคประกอบของภาพลักษณอาจแยกไดเปน 4 สวน แตในทางเปนจริงองคประกอบทั้งสี่สวน
จะมีความเกี่ยวของเปนปฏิสัมพันธตอกัน ไมสามารถจะแยกเปนสวนๆ ไดอยางเด็ดขาด
1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลจะไดจากการสังเกต
โดยตรง สิ่งที่ถูกสังเกตนั้นจะเปนสิ่งที่นําไปสูการรับรู (Cues) หรือมีสิ่งที่ถูกรับรูนั่นเอง ซึ่งอาจจะ
เปนบุคคล สถานที่เหตุการณ ความคิด หรือวัตถุสิ่งของตางๆ เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตางๆ
โดยผานการรับรูนี้
2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก ภาพลักษณที่เปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะประเภทความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดจากการสังเกตสิ่งที่ถูกรับรู
3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ภาพลักษณที่เกี่ยวกับความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับความรูผ ูกพันยอมรับหรือไมยอมรับชอบหรือไมชอบ
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4. องคประกอบเชิงการกระทํา เปนภาพลักษณที่เกี่ยวกับความมุงหมายหรือเจตนาที่จะ
เปนแนวทางปฏิบัติตอบโตตอสิ่งเรานั้น อันเปนผลของการปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบเชิง
ความรูและเชิงความรูสึก
5. องคประกอบเชิงการรับรู ความรู ความรูสึก และเชิงการกระทํานี้ จะผสมผสานกันเปน
ภาพโลกที่บุคคลไดมีประสบการณมา
ความสําคัญของภาพลักษณ
การอยูรอดของการดําเนินกิจการของหนวยงานทุกหนวยขึ้นอยูกับภาพลักษณ หากหนวยงาน
หรือองคการสถาบันใดมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ใหความไววางใจ
และความรวมมือตอหนวยงานนั้นๆ กอใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงานและความเจริญกาวหนา
ของหนวยงานนั้นๆ ในทางตรงกันขาม ถาหากหนวยงานใดมีภาพลักษณในเชิงลบมีชื่อเสียงเสื่อมเสีย
ประชาชนก็จะไมไววางใจ ไมเชื่อถือ เกิดความสงสัยระแวง หรือเกลียดชังหนวยงานนั้นไปในที่สุด
ซึ่งผลที่ตามมาก็คือหนวยงานหรือองคการนั้นๆ ยอมประสบอุปสรรคนานาชนิดในการปฏิบัติงาน
และถาหากปลอยทิ้งไวไมมีการแกไข หนวยงานนั้นก็ไมสามารถอยูรอดไดตองลมเลิกกิจการไปใน
ที่สุด (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 13)
ดังนั้นหนวยงานหรือองคการสถาบันตางๆ จึงพยายามแขงขันในการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหหนวยงานของตน เอดเวิรด แอล เบอรเนยส (Berneys. 1961: 128) กลาววาหนวยงานหรือ
องคการใดก็ตามหากมีภาพลักษณที่เปนไปในทางเสื่อมเสียแลว หนวยงานองคการนั้นยอมไมไดรับ
ความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน ประชาชนอาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้งไมให
ความรวมมือสนับสนุน ในทางตรงกันขามหากหนวยงานหรือองคการใดมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่
เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอหนวยงานองคการยอมสวยสดงดงาม เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
เปนที่ไววางใจ (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 13)
ประเภทของภาพลักษณ
แฟรงค เจฟกินส นักประชาสัมพันธผูมีชื่อเสียงชาวอังกฤษ (Jefkins. 1997: 56-57) ได
จําแนกประเภทของภาพลักษณในเชิงการประชาสัมพันธ (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 13-14)
ไวดังนี้
1. ภาพลักษณเชิงซอน (Multiple Image) เปนภาพลักษณของหนวยงานในสายตาของ
คนทั่วๆ ไป ซึ่งจะแตกตางกันออกไป หรืออาจจะเปนภาพลักษณทตี่ ัวแทนขององคการหรือสถาบัน
ทําใหเกิดขึ้น เชน พนักงานขายของบริษัทแตละแหงก็ทําใหภาพลักษณของบริษัทเหลานั้น แตกตางกัน
ออกไป มีทั้งภาพลักษณทดี่ ีและไมดีตอหนวยงานแหงเดียวกันนั้น ซึ่งขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายแตละคน เปนตน
2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current Image) เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบันที่
กลุมชนมีตอหนวยงาน เชน ภาพลักษณไมดีของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมกรุงเทพฯ
ภาพลักษณที่ไมดีของตํารวจ เปนตน ภาพลักษณปจจุบันเปนภาพลักษณที่สําคัญมากเพราะเปน
ภาพลักษณที่สะทอนจุดยืนของหนวยงานในขณะนั้น
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3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror Image) เปรียบไดกับเวลาที่สองกระจก ก็จะเห็นภาพ
ตนเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจจะมองวาสวยงาม สงา หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตามความนึกคิด
ของเขา เชน ภาพลักษณที่ฝายบริหารเชื่อเอาเองวาเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ซึ่งโดยแทจริง
แลวอาจเปนเพียงการปกใจเชื่อที่ผิดก็ได หรือเปนขอผิดพลาดของฝายประชาสัมพันธที่ไมรายงาน
สถานะของภาพลักษณที่แทจริงใหฝายบริหารทราบ หรือเปนขอผิดพลาดของฝายบริหารเองที่ฝาย
ประชาสัมพันธรายงานใหทราบแลว แตไมสนใจหรือไมยอมเชื่อถือ
4. ภาพลักษณที่พึงปรารถนา (Wish Image) เปนภาพลักษณที่ฝายบริหารตองการให
เกิดขึ้นกับหนวยงานกับสินคาหรือบริการ
และพยายามทําทุกอยางเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่
ปรารถนานี้ขึ้น
5. ภาพลักษณสูงสุดที่ทําได (Optimum Image) เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นโดยตระหนักใน
ความเปนจริงและการมีความเขาใจ การรับรู (Perception) ของผูรับขาวสาร อุปสรรคของการใชสื่อ
ตางๆ และสื่อมวลชน รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ยากตอการควบคุม และอื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
สรางภาพที่พึงปรารถนาได ดังนั้นภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่ผูเกี่ยวของรูจักประมาณตน
และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณที่พึงปรารถนามีความสูงสงมากเกิน
ความเปนจริง
6. ภาพลักษณที่ถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณ
อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นไมตรงกับความเปนจริง อาจเปนเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ ฯลฯ) และหรือกระบวนการสื่อสาร และหรือการรับรูของผูรับขาวสาร
ซึ่งเมื่อเกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลว จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป ภาพลักษณ
ที่ถูกตองนี้คลายกับภาพลักษณปจจุบัน แตจะตางกันที่ภาพลักษณที่ถูกตองไดมีการปรับเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอนระยะหนึ่งแลว
7. ภาพลักษณสินคา/บริการ (Product/Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ
ของตัวเองเชนเดียวกับองคการ สินคาหรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี เชน บุหรี่
หรือสถานอาบอบนวด แตสินคาหรือบริการที่องคการมี ไมวาจะมีภาพลักษณเชิงบวกหรือลบ หรือ
กลางๆ ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณที่มีเอกลักษณ เปนที่ยอมรับมากขึ้น จาก
สังคม นอกจากนี้ภาพลักษณขององคการจะเปนเชนไร ภาพลักษณสินคานี้ก็จะมีความเกี่ยวพันเปน
อยางมาก
8. ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณ
สินคา เพียงแตกรณีนี้เปน “ตราสินคา” “ยี่หอสินคา” หรือ “Logo” “สัญลักษณ” เชน ตรางู DOMON
เปนตน
9. ภาพลักษณองคการ (Corporate Image) เปนภาพลักษณขององคการใดองคการหนึ่ง
โดยเนนภาพรวมทั้งหมดขององคการ โดยรวมถึงสินคา ยี่หอสินคา ระบบการบริหารบริษัทความมั่นคง
บุคคลากรมีคุณภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ
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10. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional Image) ซึ่งคลายกับภาพลักษณองคการดังกลาว
ขางตน เพียงมุงมองเฉพาะตัวบริษัทหรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม เปน
สถาบันที่มั่นคงเจริญกาวหนา แตทั้งนี้จะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคาหรือการตลาดหรือตราสินคา
อะไรทั้งสิ้น นอกจากบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบันอยางเดียว
การสรางภาพลักษณที่ดี
วิธีการที่เปนพลังรวมในการสงเสริมการตลาด จึงมีหนาที่ในการติดตอสื่อสารจากองคการ
ไปสูผูบริโภคเปาหมาย (สุนิสา ประวิชัย. 2545: 105-109) ดังนี้
1. การใหขาวสารขอมูล (Informing)
2. โนมนาวชักจูงใจ (Persuading)
3. เตือนความจํา (Reminding)
ในปจจุบันองคกรธุรกิจไดใชกิจกรรมดานการประชาสัมพันธเขาไปรวมสรางเสริม(Integrated
Forces) กับสวนผสมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น จะเห็นวาในการออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดมักระดม
พลังรวมทางการสงเสริมทางการตลาด สิ่งแรกที่ตองทําคือ ในการใหขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
นั้น จึงเริ่มรณรงคทางการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน เริ่มจากการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับหารผลิต
สินคาหรือผลิตภัณฑนั้น เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับขาวสาร ไดรูจักเกี่ยวกับผูผลิตสินคา จากนั้นจึง
จัดงานเปดตัวสินคา แลวจึงทําโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ จะเห็นวาการประชาสัมพันธจะเปนกลยุทธ
แรกทางการตลาดเพื่อใหพลังทางการตลาดอื่นๆ สามารถแทรกแซงเขาสูตลาดเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งกวาที่จะใชกิจกรรมทางการโฆษณาและสงเสริมการขายเพียงอยางเดียว โดยการ
ประชาสัมพันธชวยใหเกิดการยอมรับและการตอบสนองการโฆษณา และตัวสินคาไดรวดเร็วขึ้น
เพราะทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นมากอน
สิ่งที่สอง คือ การโนมนาวชักจูงใจ แมวาองคกรธุรกิจจะมุงหวังกระตุนการบริโภค หรือการ
รับชม แตโดยเจตนาที่แทจริงแลว ในขั้นโนมนาวชักจูงใจมิไดมีความพยายามที่จะทําใหมีการตอบสนอง
ในแงการบริโภคหรือการรับชมทันที แตจะพยายามสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตัวผลิตภัณฑและ
องคกรผูผลิต เพื่อใหมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมการบริโภคหรือการชมในระยะยาวของประชาชน
ดังนั้นการประชาสัมพันธจึงเขาไปมีสวนในการโนมนาวชักจูง โดยเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับองคกร
นโยบาย วัตถุประสงค และกิจกรรมอันเปนประโยชนเพื่อนําไปสูชื่อเสียง ความรูหรือความเขาใจ
กอใหเกิดความรูสึกนึกคิดที่ดี สงผลไปถึงภาพลักษณของตราผลิตภัณฑหรือบริการที่องคกรผลิตขึ้น
ซึ่งลูกคาในปจจุบันไมไดบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการเพียงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสวนตนเทานัน้
หากแตเปนไปดวยตระหนักในคุณคาวาสอดคลองกับกระแสคานิยมของสิ่งแวดลอมและสังคม ดังนั้น
การกระทําใหสายสัมพันธสนิทแนบแนนได จําเปนตองทําใหลูกคามองเห็นการเชื่อมโยงและเกี่ยวพัน
ของไตรมิตร อันไดแก ลูกคาหรือประชาชนผูบริโภค องคกร และสังคม
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สิ่งที่สาม คือการเตือนความจํา มีจุดประสงคเพื่อพยายามรักษาชื่อหรือตรา หรือภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑ หรือบริการใหคงอยูกับความนึกคิดของประชาชนในความทรงจําตลอดเวลา ซึ่งนิยม
ใชในชวงที่ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนที่รูจักยอมรับของประชาชนแลว แตยังตองการใหประชาชน
บริโภคหรือใชสินคาและบริการยี่หอนั้นตลอดไป
ภาพลักษณดานการดําเนินงานองคการ
อํานวย วีรวรรณ (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 18-19; อางอิงจาก อํานวย วีรวรรณ.
2533: 104) ใหความเห็นวา เครื่องมือในการสรางภาพลักษณก็คือวิธีการประชาสัมพันธภาพลักษณ
ที่ปลอยใหเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจทําใหไดภาพลักษณที่ไมครบถวนไมเปนระบบและอาจเกิด
เปนขอผิดพลาดได ภาพลักษณองคการจึงจําเปนตองมีการบริหาร ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญ คือการ
ประชาสัมพันธ ซึ่งลักษณะงานประชาสัมพันธจําเปนตองสรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน
เรยมอน ไซมอน (เสริมชัย ระกําพล; และคณะ. 2543: 19; อางอิงจาก Simon. 1980: 13)
กลาววาภาพลักษณเกิดได 2 ทาง คือ
1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
2. เกิดขึ้นจากการปรุงแตง
ภาพลักษณที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติคือ การปลอยใหเปนไปตามสภาวะแวดลอมที่มา
กระทบ ซึ่งภาพที่ออกมาจะผิดเพี้ยนไปจากความจริง เพราะอิทธิพลของความคิดเห็นในแตละสังคม
ที่ไมเหมือนกัน
นักวิชาการ เสรี วงษมณฑา (2540) ไดใหนิยามเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคการที่มี
ตอภาพลักษณหรือภาพพจน ไวดังนี้
1. สายผลิตภัณฑขององคการ (Product Line) จะมีภาพลักษณ หรือ ภาพพจนดีหรือไม
ขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาหรือบริการที่องคการผลิตหรือจัดขึ้น ความเปนผูนําทางการตลาดของ
องคการ การไดรับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอก ดังนั้นองคการจะตองผลิตสินคาหรือมีบริการที่มี
คุณภาพที่ดี เพราะการผลิตสินคาหรือมีบริการที่ดอยคุณภาพครั้งหนึ่งนั้น อาจทําใหเกิดปญหา
ภาพพจนในระยะยาวได ซึ่งแกไขภาพลักษณหรือภาพพจนที่เสียไปนั้น เปนสิ่งที่กระทําไดยากและ
ตองใชเวลานาน
2. การปฏิบัติทางการตลาด (Marketing Practice) นอกจากการขายสินคาหรือจัดใหมี
บริการที่มีคุณภาพแลว จะตองมีการโฆษณาที่จูงใจ การจัดแสดงสินคาที่ดี การตั้งราคาที่เหมาะสม
การสงเสริมการขายที่เหมาะสม การปฏิบัติตามคําสัญญาที่ใหกับลูกคาแลวไมมีให ลูกคาจะไมเชือ่ ถือ
ในองคการนั้นอีกตอไป ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาพลักษณหรือภาพพจนขององคการอยางแนนอน
ฉะนั้นการปฏิบัติงานทางธุรกิจจึงควรสอดคลองกับภาพลักษณหรือภาพพจนขององคการ
3. บริการของพนักงาน (Employee Services) การที่องคการจะมีภาพลักษณหรือภาพพจนดี
หรือไมขึ้นอยูกับการบริการของพนักงาน เพราะนอกจากลูกคาจะซื้อสินคาโดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของสินคาแลว ลูกคายังมองการใหบริการดวย ถาหากลูกคาไดรับการบริการที่ดีก็จะรูสึกกับองคกร
ในแงดี แตถาลูกคาไดรับการบริการที่ไมดีก็จะรูสึกกับองคกรในแงลบ
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4. เปนผูอุปถัมภขององคการ (Corporate Philanthropy) คือการเปนผูอุปถัมภกิจกรรม
พิเศษตางๆ ฯลฯ คําที่มีความหมายคลายคลึงกับ Philanthropy คือ Sponsorship ซึ่งมีความหมายที่
กวางกวา เพราะนอกจากจะหมายถึงผูใหการสนับสนุนเกี่ยวกับศิลปน นักเขียน ยังรวมถึงการเปน
ผูสนับสนุนดานกีฬา แฟชั่นโชว นิทรรศการตางๆ ฯลฯ
5. กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม (Environment Activities) เปนอีกดานหนึ่งที่สําคัญขององคการ
ปจจุบัน ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมรุนแรงมากขึ้น องคกรตางๆ จึงทําโครงการเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
การบําบัดน้ําเสีย เติมลมหายใจสะอาดแกคนกรุงเทพฯ
6. สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก (External Relations) องคการควรมีความสัมพันธที่ดี
กับบุคคลภายนอก เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยความราบรื่น
7. องคการควรจางงานคนกลุมนอยและผูหญิง ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีปญหาเรื่อง
การจางคนกลุมนอยเขามาทํางาน โดยจะจางคนผิวเหลืองผิวดําเขามาทํางาน โชคดีที่ประเทศไทย
ไมมีปญหาเรื่องคนกลุมนอย แตมีปญหาเรื่องการจางผูหญิงเขามาทํางาน ก็จะทําใหองคการเสีย
ภาพลักษณหรือภาพพจน ไดเชนกัน
8. องคการมีหนาที่ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Employee Safety and
Health) องคการตองมีสวัสดิการที่ดีใหกับพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน
ภาพลักษณดานคุณภาพงานบริการ
ปยพรรณ กลั่นกลิ่น (2544: 58-65) ไดใหความเห็นวา ธุรกิจที่มีหนาที่หลักดานการบริการ
อยางเชน สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท เปนงานลักษณะบริการแกประชาชนดานขาวสาร สาระและ
ความรู ดังนั้นภาพของธุรกิจบริการจะตองมีการจัดการภายในของตนเองที่มีประสิทธิภาพดีในดาน
วัตถุประสงคขององคการ นโยบายในการบริหารงานชัดเจน รูปแบบบริหารองคการที่ดี และหนวยงาน
ภายในตองมีศักยภาพเปนที่นาเชื่อถือ รวมถึงประสบการณขององคการนั้นในความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเพื่อใหเกิดภาพที่ศรัทธาในสายตาประชาชนที่ใชบริการ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ดังนั้นเมื่อตองการผลิตสินคาหรือใหเกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคา
ภายนอกได หรืออยางนอยในระดับที่เทากับความคาดหวังของลูกคา เมื่อลูกคาไดรับสินคาหรือ
บริการไปแลวจะเกิดความพึงพอใจ และอาจเกิดการบอกกลาวจากปากตอปากสูผูที่คาดวาจะเปน
ลูกคาในอนาคตขององคการนั้นๆ เมื่อมีความพึงพอใจมากขึ้น จะเกิดการใชบริการอยางตอเนื่อง
เมื่อมีการใชอยางตอเนื่องระยะหนึ่งก็จะเกิดความจงรักภักดีตอธุรกิจนั้นๆ กอใหธุรกิจนั้นมีลูกคามี
กําไรจากการประกอบการ ชื่อเสียงและภาพลักษณในการบริการที่แสดงใหผูอื่นเปนที่ปรากฏได เชน
กับคูแขง กับลูกคาที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต หรือแกลูกคาปจจุบันเห็นได อันจะสงผลถึงการ
ตัดสินใจใชบริการในครั้งตอไป ดังแสดงความสัมพันธและวงจรการตัดสินใจของลูกคาไวในภาพ
ตอไปนี้
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ภาพประกอบ 2 ภาพความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ เพื่อสรางภาพลักษณงานบริการที่มี
คุณภาพ
ที่มา: ปยพรรณ กลั่นกลิ่น. (2544). วารสาร วิทยาการจัดการ. หนา 64.
โดยที่เมื่อมีการบริการสงมอบการบริการใหกับลูกคา เรียกวาเปนโครงสราง Moment of Truth
ซึ่งหมายถึง ชวงเวลา โอกาส หรือเหตุการณที่ลูกคาไดมาสัมผัสกับองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งของ
องคการทั้งอยางใกลชิดหรือระยะหาง แลวเกิดความคิดเห็นในความประทับใจในการบริการนั้นๆ
แยกไดเปน 2 ประเภท คือ
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1. ความประทับใจในเชิงบวก (Positive Moment of Truth) เปนความประทับใจในบริการ
และอยากกลับมาใชบริการอีก
2. ความประทับใจในเชิงลบ (Negative Moment of Truth) เปนความไมประทับใจในบริการ
และไมอยากกลับมาใชบริการอีก

3. ประวัติความเปนมาของการประกันชีวิต
การเริ่มการประกันชีวิตนี้ไมมีใครทราบแนนอนวาไดเริ่มขึ้นเมื่อใด แตประเทศกรีซซึ่งมีคน
นับถือศาสนาแยกออกเปนหลายนิกาย และไดมีบุคคลกลุมหนึ่งที่นับถือศาสนานิกายเดียวกันได
จัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีการเก็บเงินจากสมาชิกเปนรายเดือน ทั้งกําหนดวาถาสมาชิกคนใด ถึงแก
กรรม ทางสมาคมก็จะจัดการทําศพใหจนเปนที่เรียบรอย แตถาสมาชิกผูใดละเลยในการจายเงินคา
สมาชิก (เก็บเปนรายเดือน) สมาคมก็จะจัดการลงโทษ โดยสมาคมไมดําเนินการจัดการทําศพให
ตอมาในสมัยโรมัน มีการวิวัฒนาการเพื่อที่จะปรับปรุงสมาคมใหดีกวาเดิมจึงไดรับบุคคลทั่วไปเขามา
เปนสมาชิก เวนแตผูที่มีอาชีพเปนทหาร แตจะสงเคราะหความทุกขยากอื่นๆ ให เชน ความชรา
ทุพพลภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงโยกยายไปรับตําแหนงหนาที่การงานอื่น เปนตน
3.1 การพัฒนาการประกันชีวิต
นายริชารด มารติน (Richard Martin) ตัวแทนการประกันภัยทางทะเลในประเทศอังกฤษ
กับตัวแทนอีก 15 คนไดตกลงรับประกันชีวิตมนุษย ดังนั้นในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1583 จึงได
ตกลงรับประกันชีวิต ในป ค.ศ. 1698 บริษัทเมอรเซอรแหงประเทศอังกฤษไดริเริ่มการประกันแบบ
บํานาญหรือรายไดประจํา โดยมีขอแมวาผูรับผลประโยชนจะตองเปนสมาชิกในครอบครัวผูเอาประกัน
การประกันแบบนี้เริ่มมีการชวยเหลือโดยรัฐบาล คือ รัฐบาลมีเงินกอนนี้พรอมที่จะจายใหแกสมาชิก
เมื่อสมาชิกคนใดยินยอมเขามาค้ําประกันเพราะเกรงวาบริษัทอาจลมละลายได ตอมา ค.ศ. 1699 ได
มีสมาคมดําเนินการประกันชีวิตใหแกบรรดาพวกแมหมายและเด็กกําพราขึ้นอยางจริงจัง โดยมีสมาชิก
ถึง 2,000 คนเก็บเงินถึง 1.20 ดอลลารตอสัปดาห เงินที่เก็บมานี้ไดรวบรวมเปนกองทุนและคาดวา
อยางนอยเงินกองทุนควรจะเปนเงิน 2,400 ดอลลาร เงินกอนที่เก็บคนหนึ่งถึงแกกรรมลง ทางสมาคม
ใชหลักในการพิจารณาเลือกสมาชิกโดยพิจารณาถึงสุขภาพ อายุ แตมีขอแม คือ ไมรับประกันบุคคล
ที่มีอาชีพเปนทหาร และในกรณีที่สมาชิกขาดการชําระเงินคาสมาชิกใหแกสมาคมภายใน 7 วัน ทาง
สมาคมก็จะถือวาสัญญาขาดอายุลงจึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา บริษัทที่มีการรับประกันชีวิตที่
ไดดําเนินการในรูปของสมาคมซึ่งเรียกวา Equitable of Survivorships หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา
Old Equitable การดําเนินการไดเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1756 โดยบุคคล 2 คน ชื่อนายโทมัส ซิมพสัน
(Thomas Simpson) และนายเจมส ดอดสัน (James Dodson) คือ รับทําการประกันชีวิตบุคคล
ทั่วไปโดยอาศัยตํารามรณะเปนหลักสําคัญ การชดใชคาสินไหมทดแทนโดยตกลงจะจายใหเทาที่จะ
หาเงินได ในระยะที่ Old Equitable ดําเนินกิจการอยูนั้นไดมีผูพยายามคิดและกําหนดรายละเอียด
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เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา ตัวอยางเชน การขาดชําระเบี้ยประกันชีวิต 30 วัน ถือวากรมธรรมฉบับ
นั้นหมดอายุลง การปรับปรุงสัญญาจะกระทําภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อที่จะใหสัญญากลับมามี
ผลใชบังคับไดดังเดิม การจายคืนเงินเบี้ยประกันนี้จะจายใหมากกวาจํานวนเงินเอาประกันที่ไดชําระ
มากับ Old Equitable ซึ่งปจจุบันเรียกวาเงินปนผลขอแตกตางของ Old Equitable กับบริษัทประกัน
ชีวิตในปจจุบันคือ Old Equitable ไมมีตัวแทนขายประกันชีวิต ถาบุคคลใดจะซื้อสัญญาประกันชีวิต
ก็สามารถติดตอโดยตรงกับ Old Equitable ได
3.2 การประกันชีวิตในประเทศไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมาย
แพงและพาณิชยขึ้น เพื่อใชบังคับเกี่ยวกับการประกันภัยและการประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ถาถือตามหลักฐานนี้ก็แสดงวา กิจการประกันภัยไดดําเนินกิจการนานแลว
มิฉะนั้นคงไมมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัติมาใชบังคับ ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวากิจการ
ประกันภัยในประเทศไทยไดมีมากอนป พ.ศ. 2467 ในป พ.ศ. 2471 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยของสาธารณชนซึ่งจากพระราชบัญญัตินี้ บริษัทประกันภัยจะขอ
เปดดําเนินกิจการตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีอํานาจที่จะตั้งเงื่อนไขและออก
กฎหมายบังคับเพื่อควบคุมกิจการประกันภัยได การประกันภัยในประเทศไทยนี้ ไดมีการควบคุม
เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2472 ตอมาในป พ.ศ. 2473 มีบริษัทตางประเทศไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ควบคุมเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2472 ตอมาในป พ.ศ. 2473 มีบริษัท ตางประเทศไดรับอนุญาตให
ดําเนินกิจการประกันชีวิต 4 บริษัท ดังมีรายชื่อตามลําดับดังนี้
1. เกรด อีสเตอรน ไลฟ แอสชัวรันซ คัมปานี ดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2473
2. แมนูแฟคเจอรเรอส ไลฟ อินชัวรันซ คัมปานี ดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
พ.ศ. 2473
3. ไชนา อันเดอรไรเตอร ลิมิเตด ดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2473
4. ซัน ไลฟ แอสชัวรันซ คัมปานี ออฟ แคนาดา ดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2473
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ในป พ.ศ. 2474 ไดมีบริษัทตางประเทศเพิ่มอีกหนึ่งบริษัท แตก็เลิกกิจการไปคงเหลือ 4 บริษัท
เชนเดิม ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ไดมีบริษัทตางประเทศไดรับอนุญาตอีกหนึ่งบริษัท คือ
อินเตอรเนชันนัล แอสชัวรันซ คัมปานี ลิมิเตด บริษัทตางๆ เหลานี้ดําเนินกิจการในระยะกอนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ฉะนั้นเมื่อญี่ปุนเขายึดครองบริษัททั้งหมดก็ตองหยุดดําเนินการ ดังนั้น คนไทยจึงมีโอกาส
เริ่มประกอบธุรกิจประกันชีวิต ไดแก บริษัทไทยประกันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดสงบเรียบรอยแลวบริษัท
ตางประเทศเหลานั้นก็ดําเนินกิจการใหมเพียง 2 บริษัท คือ บริษัท ซันไลฟ คัมปานี ออฟแคนาดา
เจอรเรอส ไลฟ อินชัวรันซ คัมปานี ตอมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2492 บริษัททั้งสองก็ไดหยุดดําเนิน
กิจการประกันชีวิตในเมืองไทย เพราะไมพอใจในเงื่อนไขที่กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย)
ไดกําหนดใหมีการวางหลักทรัพย 1 ใน 3 ของเบี้ยประกันในปที่แลวๆ มา ป พ.ศ. 2591 ไดมีบริษัท
ไทยประสิทธิ์ประกันภัยและคลังสินคา จํากัด (ปจจุบันบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัย จํากัด) เปด
ดําเนินกิจการประกันชีวิต ตอมาในป พ.ศ. 2492 ไดมี บริษัท นครหลวงประกันชีวิต จํากัด เพิ่มขึ้น
อีกบริษัทหนึ่ง จึงสรุปไดวา ตั้งแตป พ.ศ. 2485 – 2492 รวมบริษัทคนไทยที่ดําเนินกิจการประกัน
ชีวิตได 4 บริษัท ดวยกันเมื่อไดรวบรวมจํานวนบริษัทประกันชีวิตที่ดําเนินกิจการมาในเมืองไทยมี
จํานวนสูงสุด 13 บริษัท ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. บริษัท ไชนา อันเดอรไรเตอร จํากัด
2. บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชันนัล ไลฟ แอสชัวรันซ (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด
4. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด
5. บริษัท นครหลวงประกันชีวติ จํากัด
6. บริษัท ไทยประสิทธิ์ประกันภัย จํากัด
7. บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
9. บริษัท อินเตอรเนชัน ไลฟ แอสชัวรันซ (ประเทศไทย) จํากัด เดิมชื่อบริษัทสยามบริการ
ประกันชีวติ จํากัด
10. บริษัท ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด
11. บริษัท ประกันชีวติ ศรีอยุธยา จํากัด
12. บริษัท กรุงสยามประกันชีวติ จํากัด
13. บริษัท ประกันชีวติ บูรพา จํากัด
เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2508 มีกรมธรรมประกันชีวิตที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมี
จํานวนเงินเอาประกันทั้งสิ้น 5,177,300,000 บาท จํานวนเบี้ยประกันที่ไดรับจากผูเอาประกันทั้งสิ้น
213,650,000 บาท และเมื่อสิ้นป พ.ศ. 2509 คิดเปนอัตราสวนของประชากรประเทศไทยที่ทําประกันชีวิต
มีเพียงรอยละ 1 เทานั้น จากจํานวนบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 13 บริษัท ไดมี 2 บริษัทเลิกกิจการไป
ไดแก บริษัท นครหลวงประกันชีวิต จํากัด ถูก เพิกถอนใบอนุญ าตเมื่อ พ.ศ. 2507 และบริษัท
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ประกันชีวิตบูรพา จํากัด ถูกเพิกถอนเมื่อ พ.ศ. 2512 ในป พ.ศ. 2526 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิตเพื่อใชควบคุมบรรดาบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นเปนอันวาในชวงนั้นบริษัทประกันชีวิตใน
เมืองไทยเพียง 12 บริษัท เปนสาขาของบริษัทตางประเทศ 2 บริษัท สวนที่เหลือ 10 บริษัทนั้นเปน
ของคนไทยและในบรรดาบริษัทประกันชีวิตของคนไทยนี้ ไดรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมประกันชีวิตขึ้น
รายชื่อของบริษัทตางๆ ที่เขาเปนสมาชิกของสมาคมมีดังตอไปนี้ (สุธรรม พงศสําราญ, พึงใจ พึ่งพานิช;
และวิรัช ณ สงขลา. 2542: 16-20) คือ
1. บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
2. บริษัท ประกันชีวติ ศรีอยุธยา จํากัด
3. บริษัท กรุงสยามประกันภัย จํากัด
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
5. บริษัท ไทยประสิทธิ์ประกันภัย จํากัด
6. บริษัท ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
8. บริษัท อินเตอรเนชัน ไลฟ แอสชัวรันซ (ประเทศไทย) จํากัด
9. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด
10. บริษัท มหานครประกันชีวติ จํากัด
11. บริษัท เอ ไอ เอ จํากัด
12. บริษัท ซี ยู แอล จํากัด
ปจจุบัน รายชื่อของบริษัทประกันชีวติ ที่เขาเปนสมาชิกของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มี 25 รายชื่อ คือ
1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซา จํากัด
3. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด) จํากัด
4. บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวติ จํากัด
5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
6. บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จํากัด
8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด
9. บริษัท ธนชาต ประกันชีวิต จํากัด
10. บริษัท บางกอกสหประกันชีวติ จํากัด
11. บริษัท ประกันชีวติ นครหลวงไทย จํากัด
12. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
13. บริษัท ฟนันซา ประกันชีวติ จํากัด
14. บริษทั มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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15. บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
16. บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
17. บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวติ จํากัด
18. บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด
19. บริษัท สหประกันชีวติ จํากัด
20. บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด สาขาประเทศไทย
21. บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
22. บริษัท อาคเนย ประกันชีวติ จํากัด
23. บริษัท เอช ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด
24. บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด
25. บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จํากัด

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันชีวิตและตัวแทนประกันชีวิต
การประกันชีวิต คือ วิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมมือกัน และยอมรับผิดชอบในสวนเฉลี่ย
ความเดือดรอนเกี่ยวกับรายไดที่เกิดขึ้นแกครอบครัวของบุคคลในกลุมนั้น การประกันชีวิตจึงสามารถ
กลาวไดโดยงาย หมายถึง การทดแทนการสูญเสียรายได คําวา รายไดเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
เพราะคนเราสามารถที่จะยังชีพอยูไดก็เนื่องจากรายไดนั่นเอง จุดประสงคของการประกันชีวิต คือ
ตองการใหครอบครัวที่ประสบความสูญเสียไดรับการชดใชบุคคลที่ชราหรือบุคคลที่ประสบความ
ทุพพลภาพมีรายไดเลี้ยงตนเอง (สุธรรม พงศสํารา; พึงใจ พึ่งพานิช; และวิรัช ณ สงขลา. 2542: 21)
การประกันชีวิต คือ การเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งไปยังอีก
หลายๆ คนโดยมีผูรับประกันภัยทําหนาที่กระจายความเสี่ยงระหวางผูเอาประกันภัยทั้งหมด ดวย
การใหผูเอาประกันภัยจายเงินจํานวนเล็กนอยในรูปของ “เบี้ยประกันภัย” ใหแกผูรับประกันภัยเก็บ
ไวเปนเงินกองกลาง เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายจากเหตุการณที่เอาประกันภัย ผูรับ
ประกันภัยก็จะนําเงินกองกลางนั้นไปชดใชตามจํานวนที่ไดตกลงกันไว
การประกันชีวิต คือการประกันชีวิต คือการที่บุคคลผูหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ได
จายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” ตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา (กรมธรรม) ใหกับ
บริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุมครองตามที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม อาทิ ถาผูเอาประกันภัย
เสียชีวิตภายในเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมหรือมีอายุยืนยาวจนครบกําหนดตามที่ระบุไว บริษัท
ประกันภัยจะจายเงินจํานวนหนึ่งเรียกวา “จํานวนเงินเอาประกันภัย” ใหแกผูรับประโยชนหรือผูเอา
ประกันภัยแลวแตกรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการเลือกซื้อตามความ
เหมาะสมของผูเอาประกันภัยเปนหลัก
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ชนิดของการประกันชีวติ
การประกันชีวติ มี 2 ชนิด ไดแก
1. ชนิดมีเงินปนผล โดยผูเอาประกันจะมีสวนรวมเฉลี่ยในการแบงเงินสวนเกินซึ่งเกิดจาก
การดําเนินงาน
2. ชนิดไมมีเงินปนผลชนิดนี้จะมีอัตราคาเบีย้ ประกันต่ํากวาชนิดมีเงินปนผล
ประเภทของการประกันชีวิต
การประกันชีวติ มี 3 ประเภท ไดแก
1. การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) คือ การประกันชีวิตที่มี
จํานวนเงินเอาประกันแยกแตละกรมธรรม ตั้งแตวงเงิน 50,000 บาทขึ้นไป การรับประกันขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทประกันชีวิตแตละบริษัท จะตรวจสุขภาพหรือไมตรวจก็ได อัตราคาเบี้ยประกัน
จะเปนราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปก็ได
2. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) คือ การประกันชีวิต
ที่มีจํานวนเงินเอาประกันแตละกรมธรรมตั้งแตวงเงิน 10,000-300,000 บาท การรับประกันไมมีการ
ตรวจสุขภาพ พิจารณาจากคําแถลงของผูเอาประกัน อัตราคาเบี้ยประกันเปนรายเดือน โดยบริษัท
ประกันชีวิตแตละบริษัทจะกําหนดเงื่อนไขระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หรือไมมีระยะเวลา
รอคอยก็ได
3. การประกันชีวิตประเภทหมู (Group Life Insurance) คือ การประกันชีวิตบุคคลเปนกลุม
ตั้งแต 5 คนขึ้นไป ภายในกรมธรรมเดียวกัน สวนใหญไมมีการตรวจสุขภาพ อัตราคาเบี้ยประกันหมู
จะต่ํากวาการประกันชีวิตประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม
แบบของการประกันชีวติ
แบบของการประกันชีวิตขั้นพื้นฐานมีอยู 4 แบบ ไดแก
1. การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) คือ การประกันชีวิตที่ผู
รั บ ประกั น สั ญ ญาว า จะจ า เงิ น เอาประกั น ให กั บ ผู รั บ ผลประโยชน เมื่ อ ผู เ อาประกั น เสี ย ชี วิ ต ใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ซึ่งอาจจะเปนระยะเวลา 1 ป 2 ป หรือกี่ปก็ได สวนใหญกําหนด
ระยะเวลา 10 ป 15 ป 20 ป หรือกําหนดอายุผูเอาประกันก็ได เชน อายุครบ 55 ป หรือ 60 ป
2. การประกันชีวิต แบบตลอดชีวิต (Whole Life Insurance) คือ การประกันชีวิต ที่ผู
รับประกันสัญญาวา จะจายเงินเอาประกันใหกับผูรับผลประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตโดยคํานึง
วาจะเปนระยะเวลาเทาใด
3. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย (Endowment Life Insurance) คือ การประกันชีวิตที่
ผูรับประกันสัญญาวา จะจายเงินเอาประกันใหกับผูรับผลประโยชน เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือจายเงินเอาประกันใหแกผูเอาประกันเมื่อมีอายุจนครบสัญญา
เปนการประกัน 2 แบบรวมกัน
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4. การประกันชีวิตแบบเงินไดประจําหรือแบบรายป (Annuity Life Insurance) คือ การ
ประกันชีวิตที่ผูรับประกัน สัญญาวาจะจายเงินเปนรายไดประจํา หรือบํานาญใหแกผูเอาประกัน
ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดชีพ โดยเริ่มนับจากผูเอาประกันไมสามารถประกอบอาชีพได เนื่องจาก
ความชรา ซึ่งจะจายเงินใหเปนรายเดือน ราย 6 เดือน หรือ รายปก็ไดตามแตจะตกลงกัน
สัญญาประกันชีวิต
สั ญ ญาประกั นชี วิ ต คื อ สัญ ญาที่บุ ค คลหนึ่ง ตกลงจะชดใชเ งิ นจํ า นวนหนึ่ง ให แก ผูเ อา
ประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนหรือทายาท เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตโดยมีกําหนดระยะเวลา
หรือไมมีกําหนดระยะเวลาก็ได หรือผูเอาประกันมีชีวิตอยูจนครบตามกําหนดสัญญา โดยผูเอา
ประกันภัยตองจายเงินซึ่งเรียกวาเบี้ยประกันภัย ซึ่งมีผูที่เกี่ยวของในสัญญา 3 ฝาย ไดแก
1. ผูรับประกันภัย ไดแก คูสัญญาซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งให
2. ผูเอาประกันภัย ไดแก คูสัญญาซึ่งตกลงจะจายคาเบี้ยประกันภัย
3. ผูรับผลประโยชน ไดแก ผูไดรับคาสินไหมทดแทน โดยมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัย
ลักษณะของสัญญาประกันชีวิต
1. เปนสัญญาตางตอบแทน คือ ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยตางเปนเจาหนี้และ
ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน ผูเอาประกันภัยจะตองชําระคาเบี้ยประกันใหผูรับประกัน และผูรับประกันภัย
จะตองจายคาสินไหมทดแทน เมื่อผูเอาประกันภัยเสี่ยงชีวิตในระหวางอายุสัญญา หรือเมื่อครบอายุ
สัญญา
2. เปนสัญญาเสี่ยงโชค ขึ้นอยูกับโอกาสภายภาคหนา มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย หากเกิด
เหตุการณตามเงื่อนไข เชน ผูเอาประกันภัยชําระเงิน 4-5 งวด ก็ถึงแกความตาย ผูรับประกันภัยตอง
จายเงินเต็มตามสัญญา บางครั้งผูเอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาว อาจจะจายคาเบี้ยประกันมากกวา
จํานวนเงินที่ไดรับตามสัญญาก็ได
3. เปนสัญญาที่ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทุกคนมีสวนไดสวนเสียในชีวิต
ของตนเอง เราจึงประกันชีวิตของตนเองไดเสมอ สวนการประกันชีวิตของบุคคลอื่น ผูเอาประกันภัย
ตองมีสวนไดสวนเสียในชีวิตของคนอื่น ไดแก บิดามารดากับบุตร สามี ภรรยา ญาติใกลชิด และผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เจาหนี้ นายจาง เปนตน
4. เปนสัญญาที่ตองอาศัยความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ผูเอาประกันภัยตองแถลงขอเท็จจริง
ตางๆ ที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ในคําขอเอาประกันภัย นอกจากนี้ หากมีขอเท็จจริง
อันใด ซึ่งมิไดอยูในใบคําขอเอาประกันภัย แตเปนขอเท็จจริงที่จะกระทบกระเทือนถึงการเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัย ก็ตองแถลงใหผูรับประกันภัยทราบ หากไมแถลงขอเท็จจริงนั้นๆ หรือแถลงยอม
ทําใหสัญญาตกเปนโมฆียะ
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ซึ่งสัญญาประกันแบงออกไดดังนี้
1. การประกันภัย บุค คล ประกอบดว ยการประกันชีวิต การประกัน อุบัติเ หตุ และการ
ประกันสุขภาพ
2. การประกันทรัพยสิน ประกอบดวยการประกันอัคคีภัย การประกันทางทะเลและขนสง
การประกันภัยรถยนต และการประกันเบ็ดเตล็ด
3. การประกันความรับผิด ประกอบดวยความรับผิดสวนบุคคล ความรับผิดผูประกอบ
วิชาชีพ และความรับผิดธุรกิจ
สัญญาประกันชีวิตประกอบดวยสัญญาหลักและอนุสัญญา
สัญญาหลัก หมายถึง การคุมครองชีวิตและการออมทรัพยโดยบริษัทจายเงินคืนเมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญา หรือเมื่อเสียชีวิตโดยมีขอยกเวน คือ
1. ฆาตัวตายภายใน 1 ป
2. ผูรับผลประโยชนฆาผูเอาประกันภัยโดยเจตนา
3. ปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาชีพ และบริษทั สืบทราบได
4. ขาดการชําระเบี้ยประกันจนกรมธรรมหมดอายุ
อนุสัญ ญา เปนสัญ ญาเพิ่มเติม จากสัญ ญาหลัก จะซื้อไดตอเมื่อ ซื้อ สัญ ญาหลัก ไปแลว
ประกอบดวย
1. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
2. สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพ
3. สัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเวนเบี้ยประกัน
4. สัญญาเพิ่มเติมคุมครองพิเศษ
(พรหมมาศ แสงทอง. 2546: 23-27)
ประโยชนของการประกันชีวิต
1. ใหความคุมครองตอครอบครัว บุคคลที่เปนหัวหนาครอบครัวที่มีความรักและเปนหวง
ครอบครัว สามารถที่จะทราบสภาพความเปนจริงของชีวิต จึงไดทําประกันชีวิตเพื่อคุมครองรายได
ไวใหกับบุคคลในครอบครัวไดมีเงินเลี้ยงดูตนเอง โดยไมตองไปพึ่งพาอาศัยญาติพี่นองและคนอื่น อีก
ทั้งบุตรก็สามารถไดรับการศึกษาไดตามปกติ หรือแมแตการจัดการศพของหัวหนาครอบครัว ซึ่งจะ
ไดไมตกเปนภาระกับบุคคลที่อยูขางหลัง
2. ใหประโยชนในการออมทรัพย จํานวนเบี้ยประกันที่ผูเอาประกันไดชําระใหแกบริษัททุก
งวดนั้นสวนหนึ่งจะถูกจัดสรรเปนคาคุมครอง หรือสวนเฉลี่ยในการชดใชการตายประจําป สวนที่
เหลือจะเปนเงินเก็บออมในกรมธรรม โดยปกติแลวเมื่อผูเอาประกันไดชําระเบี้ยประกันครบ 3 ป ก็
จะมีเงินจํานวนหนึ่งเก็บไวและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนปที่ผานไป เพื่อเปนการเก็บไวใชในวัย
ชรา หรือเก็บไวเพื่อเปนกองทุนการศึกษาของบุตร
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3. ใหประโยชนในดานการลงทุน ความหมายของการลงทุน คือ การทําเงินกอนหนึ่งให
เกิดดอกผลออกมา ดอกผลที่ไดรับนี้ เรียกวา กําไร สวนการประกันชีวิตก็ถือวาเปนการลงทุนแบบหนึ่ง
กลาวคือ การมีกําไรหรือใหเชนเดียวกับการลงทุนในประเภทอื่นๆ ดอกผลประการแรกที่ผูเอาประกัน
ควรทราบ คือ เงินเบี้ยประกันที่ชําระใหแกบริษัทนั้น เปนจํานวนนอยกวาคาเสี่ยงภัยตามอายุของผูเอา
ประกันพึงชําระ ทั้งนี้เพราะบริษัทไดลดดอกเบี้ยที่คาดวาไดรับจากการลงทุนใหแกผูเอาประกัน
ตัวอยางเชน คนอายุระหวาง 25 – 26 ป ตามตารางมรณะวิสัย (Mortality Table) อัตราการตาย 4 คน
ตอ 1,000 คน ดังนั้น โอกาสเสี่ยงการตายของคนอายุในเกณฑนี้คือ 0.004 ถาเราสมมติวาบริษัทจะ
ชดใชใหคนละ 100,000 บาท เมื่อรวมกันแลวบริษัทตองจายเปนเงิน 400,000 บาท ดังนั้น คนหนึ่งๆ
จะตองจายเงินคาเสี่ยงภัยที่แทจริงคนละ 400 บาท แตเวลาบริษัทคิดคํานวณในการเก็บเบี้ยประกัน
จะเก็บคนละ 380 บาทเทานั้น เพราะลดดอกเบี้ยที่คิดจะไดรับจากการลงทุนระหวางปใหกอน ซึ่งเปน
หลักทั่วไปในการประกันถาการประกันชีวิตในระยะเวลาดอกเบี้ยที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการ
ลงทุนมากก็นําไปลดใหกับผูเอาประกันการทําแบบนี้สามารถทําไดกับการประกันชีวิตทุกประเภท
ประโยชนสูงสุดของการประกันชีวิตนั้นมิใชผลกําไรจากการลงทุนหาก ไดแก ความคุมครองที่ใหแก
ครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รักของผูเอาประกัน หากไดเสียชีวิตลงไมวาในกรณีที่ไดจายเบี้ยประกัน
เพียงครั้งเดียวหรือก็จะไดรับการชดใชเทาทุนประกันทันที ผลประโยชนรองลงมา ไดแก การออม
ทรัพย เรื่องของผลกําไรในการประกันชีวิตนั้นเพียงสองสามครั้ง ครอบครัวเปนเรื่องของผลพลอยได
เทานั้นมิใชเปนเรื่องสาระสําคัญการประกันชีวิตนั้นมิใหสูญหายอีกดวยการลงทุนดานกิจการอื่นๆ
อาจไดกําไรมากแตกฎทั่วไปของธุรกิจอาจไดกําไรมาก กําไรนอย และวาจะไดกําไรนอยแตก็เปน
กําไรที่แนนอนและยังประกันตนทุนขาดทุน บุคคลใดก็ตามจะลงทุนในธุรกิจใดๆ ถาไดทําการลงทุน
ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไวดวยแลวก็จะเปนการกระทําที่สุขุมรอบคอบเพราะหากวาบังเอิญธุรกิจที่
ไดทําไวประสบความลมเหลว ตัวเขาเองก็มีหลักประกันในกรมธรรมประกันชีวิต
4. การประกันชีวิตทําใหมีรายไดยามเจ็บปวย ทุพพลภาพ และชราภาพ ในปจจุบันการ
ประกันชีวิตไดวิวัฒนาการแบบตางๆ มาตามลําดับซึ่งมีผูคิดประเภทของแบบตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อที่จะสนองความตองการใหแกผูเอาประกันและมีการครอบคลุมหลายๆ อยาง เชน การประกัน
การเจ็บปวยซึ่งทําใหผูเอาประกันสามารถมีรายไดในยามเจ็บปวย การประภันอุบัติเหตุทําใหผูเอา
ประกันมีรายไดสําหรับเลี้ยงตนเองในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง หรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลใน
ยามที่ผูเอาประกันบาดเจ็บตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล การประกันเบี้ยเลี้ยงชีพในยามชรา
ทําใหผูเอาประกันสามารถมีเบี้ยเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตไมวาจะมีชีวิตอยูยาวนานสักเพียงใดก็ตาม
การประกันชีวิตในปจจุบันนี้มิไดมีแตเฉพาะการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตเทานั้น
หากยังแกปญหาการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยทุพพลภาพ และชราภาพอีกดวย
5. การประกันชีวิตกอใหเกิดอุปนิสัยประหยัด การประกันชีวิตนอกจากจะใหประโยชนใน
แงของรูปธรรมยังใหประโยชนที่เปนนามธรรมที่เรามองไมเห็นอีกดวย ประการแรกที่เห็นไดชัดก็คือ
การประกันชีวิตชวยปลูกฝงอุปนิสัยประหยัดในหมูของประชาชนทั่วไป นิสัยประหยัดเปนสิ่งดีถาหาก
ทุกครอบครัวมีการประหยัดรูจักคาดคะเนถึงภัยอันอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตขางหนาและมีภัยพิบัติ
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เกิดขึ้นจริง ทําใหครอบครัวนั้นมีหลักประกัน โดยไมตองเปนภาระแกสังคมหรือบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้
การประหยัดโดยรูจักใชเงินไปในทางที่เปนประโยชนยังมีสวนเสริมสรางและรักษาไวซึ่งเสถียรภาพ
ของเงินตราอีกดวย
6. การประกันชีวิตชวยปลูกฝงใหเกิดความรัก และความรูสึกรับผิดชอบตอครอบครัวชีวิต
ครอบครัว จะมีค วามสุข ราบรื่นนั้นกอ นอื่นสมาชิกแตล ะคนในครอบครัว จะตองมีความรักตอกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลผูเปนหัวหนาครอบครัวกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวจะมีความรัก
ความรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอบุคคลในครอบครัว เชน ภรรยา บุตรและตอบุคคลอื่นๆ ที่มาพึ่งอาศัย
อยูดวยการแสดงออก ซึ่งความรักและความรับผิดชอบอยางสมบูรณนั้นเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วา
หัวหนาครอบครัวจะตองไมคํานึงถึงแตความสุขเฉพาะหนาของสมาชิกในครอบครัวเทานั้น หากยัง
จะตองคํานึงถึงความสุขและความมั่นคงในอนาคตของบุคคลเหลานั้นดวย เมื่อเปนเชนนี้แลวก็จะตอง
หาหลักประกันใหแกครอบครัว แมหัวหนาครอบครัวจะไมมีชีวิตอยู บุคคลที่อยูขางหลังก็สามารถมี
ความสุขและความมั่นคงปลอดภัยไดหัวหนาครอบครัวจะตองใหความอารักขาแกเขาไดแมจะตายไป
แลวก็ตาม นี่คือ ความรักและความรับผิดชอบอยางแทจริง
7. ใหความคุมครองตอธุรกิจเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเศรษฐกิจของประเทศจะมีความ
มั่นคงหรือไมนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความมั่นคงของธุรกิจตางๆ ที่เปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
แตความจริงขอหนึ่งที่สรุปไดจากการศึกษาสภาพความเปนจริงของธุรกิจมีอยูวา ความเจริญรุงเรือง
หรือความเสื่อมสลายขององคการธุรกิจหนึ่งๆ นั้น มักขึ้นอยูกับบุคคลที่เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจนั้นๆ
เชน ประธานของบริษัท กรรมการผูจัดการ เปนตน บุคคลดังกลาวถือวาเปนผูมีความชํานาญสูงไดผา น
การศึกษาเลาเรียนและมีประสบการณตางๆ มาก แตในขณะเดียวกันบุคคลเหลานั้นก็เปนคนธรรมดา
ซึ่งหนีไมพนจากความชรา เจ็บและตาย เขาอาจประสบกับมรณะกรรมที่ไมคาดคิด ดวยเหตุนี้ถามี
การปองกันไวเสียกอนควรจะตองมีการประกันชีวิตบุคคลที่เปนกลไกสําคัญของงานไว เพื่อทําใหผู
สืบทอดธุรกิจหรือผูมีหุนสวนในธุรกิจสามารถมีทุนในการดําเนินธุรกิจตอไป เปนการชวยรักษามิให
ลมจมและเปนการรักษาไวซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย การประกันชีวิตในลักษณะ
เชนนี้เรียกวา “การประกันธุรกิจ”
8. การประกันชีวิตมีสวนชวยในการสมทบทุนเพื่อพัฒนาประเทศไทยเปนประเทศที่อยูใน
ระหวางเรงรัดพัฒนาปจจัยสําคัญที่ขาดเสียมิไดคือกองทุนหรือเงินกอนใหญสําหรับพัฒนาประเทศ
ประเทศดอยพัฒนาทุกประเทศมักมีปญหาเรื่องกองทุนทําใหตองกูยืมจากตางประเทศ ธุรกิจการ
ประกันชีวิตเปนรูปแบบการระดมทุนภายในประเทศชนิดหนึ่ง กลาวคือ เงินเบี้ยประกันที่ผูเอา
ประกันไดชําระใหแกบริษัท เมื่อนํามารวมกันแลวก็จะเปนเงินกอนใหญสามารถใหรัฐบาลหรือเอกชน
กูยืมไปประกอบกิจกรรมตางๆ ได ยิ่งกวานั้นเงินเบี้ยประกันที่บริษัทไดรับจากผูเอาประกันชีวิตเปน
เงินที่ฝากใหกูยืมไปลงทุนได ดวยเหตุนี้จึงตองมีการตราพระราชบัญญัติใหทันกับความตองการของ
ประชาชน เพราะการประกันชีวิตนอกจากจะชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกผู เอาประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2510 รัฐบาลจึงใหเหตุผลวา “เพื่อสงเสริมการประกันชีวิตใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปชีวิต
แลวยังเปนสถาบันการเงินที่สําคัญในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย”
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9. การประกันชีวิตสงเสริมใหเกิดสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยในสังคมเปนที่ทราบกันดี
แลววาความปรารถนาสูงสุดของมนุษยนั้นก็คือ ตองการมีชีวิตอยางผาสุกและมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต นั่นคือ ไมมีความวิตกกังวลในอนาคตขางหนาปจจัยในการดํารงชีพที่มีอยูจะตองมีอยูตอไป
เรื่อยๆ โดยไมมีการสะดุดหยุดลงการประกันชีวิตเปนการชดใชการสูญเสียรายไดอันเนื่องจากการ
เสียชิวิต ทุพพลภาพ ความชราภาพเปนการประกันความคงอยูของรายไดประกันความคงอยูของ
ปจจัยในการดํารงชีวิต นั่นก็คือ เปนการประกันความสุขและความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยนั่นเอง
(สุธรรม พงศสําราญ; พึงใจ พึ่งพานิช; และวิรัช ณ สงขลา. 2542: 22 – 25)
ความสําคัญของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
1. เปนอาชีพที่เปดโอกาสใหเราใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ไมมีรูปแบบตายตัว
เปนการแสดงความสามารถเฉพาะตัวฐานความรูที่ศึกษาเลาเรียนแขนงตางๆ ประสบการณในชีวิต
ตลอดจนแนวคิดใหมๆ จะเสริมสรางใหการดําเนินอาชีพธุรกิจประกันชีวิตกาวหนาอยางรวดเร็ว เปน
อาชีพที่ใหความแปลกใหมในกระแสโลกาภิวัฒน สามารถคิดใหมทําใหมไดตลอดเวลา
2. เปนอาชีพที่ไมมีขีดจํากัดของรายไดในแตละเดือน ขึ้นอยูกับความสามารถ ขึ้นอยูกับ
ความศรัทธาของลูกคา ขึ้นอยูกับความขยัน ขึ้นอยูกับการบริการกอนและหลังการขาย ขึ้นอยูกับการ
สรางกลยุทธทางการตลาดและขึ้นอยูกับความมุงมั่นในความสําเร็จ แตกตางกับอาชีพอื่นๆ ที่มักจะมี
เพดานของรายไดเปนขีดจํากัด
3. เปนงานอิสระและเปนนายของตนเอง ไมมีเวลาการทํางาน จะเริ่มงานและเลิกงาน
เมื่อไหรก็ได เปนนายของตนเอง ซึ่งเปนฐานกอใหเกิดความสุขอยางแทจริง ไมเครียดและไมตอง
ประจบประแจงใคร ไมตองฝนใจ เปนสุขกับการทํางานแลพการจัดตารางการทํางานของตนเองไมตอง
ทนตอสายตาที่ไมเปนมิตร ตลอดจนการยิ่งชิงตําแหนง การกลั่นแกลง การใสรายปายสี เพื่อแยงชิง
ตําแหนง มีอิสระในดานความคิดและการกระทํา อันจะเปนโอกาสที่ดีในการประสบความสําเร็จสูงสุด
ในชีวิต
4. ไมมีความเสี่ยงตอการขาดทุน เพราะไมตองลงทุน โดยปกติการประกอบธุรกิจจะมี
กําไรประมาณ 20% ของการลงทุน หากตองการรายไดเดือนละ 100,000 บาท อาจจะตองลงทุนถึง
500,000 บาท แตธุรกิจอาชีพประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตบางคนมีรายไดเดือนละ 500,0001,000,000 บาท โดยไมตองควักเงินลงทุนแมแตบาทเดียว จึงเปนอาชีพที่กอใหเกิดความทาทาย
เปนอยางสูง และเหมาะสมกับคนที่มีไฟในการทํางานทุกเพศ ทุกวัย ไมจํากัดความรูและอายุ
5. ไดพัฒนาตนเอง อาชีพนี้จะมีผลิตภัณฑออกสูตลาดมากมายตามความเหมาะสมของ
ภาวะตลาดและตามความตองการของลูกคา จะตองพัฒนาตนเองในดานความรูตลอดเวลา ทั้งใน
ดานความรูผลิตภัณฑ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีทักษะในการประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑ และ
การนําเสนอลูกคา พัฒนาศักยภาพภายนอกและภายใน สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหกับตนเอง
และลูกคา ทําใหเปนคนคลองแคลววองไว ทันตอเหตุการณรอบดาน
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6. มีความกาวหนารวดเร็ว มั่นคง แนนอนกวาการเปนลูกจางหรือทําธุรกิจอยางอื่น เพราะ
มีผลตอบแทนระยะยาว สามารถคํานวณรายไดประจําเดือนไดแนนอน นอกจากนั้น ยังเปนมรดกตก
ทอดใหกับสามี ภรรยาและบุตร สรางความมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัว
7. มีเพื่อนฝูงมาก และเปนที่รักของเพื่อนๆ เพราะเปนอาชีพที่ใหบริการกอนและหลังการ
ขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อนฝูงจะชอบพอและระลึกถึงบุญคุณที่ใหความชวยเหลือแบงเบาภาระตางๆ
ตลอดจนคอยไตถามทุกขสุขและเปนที่พึ่งยามเพื่อนฝูงเกิดความสูญเสียเปนศรัทธาใหกับกลุมตางๆ
8. ทํางานไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ไมมีวันหยุด ยิ่งทํางานยิ่งขยายงาน ยิ่งเปนที่รักของทุกคน
และเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น มีโอกาสชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูดอยโอกาส ไมจําเจนาเบื่อหนาย
9. มีโอกาสทองเที่ยวตางประเทศ ทุกๆ ปบริษัทประกันชีวิตจะสงเสริมใหตัวแทนประกัน
ชีวิตมีโอกาสไปเปดหูเปดตาที่ตางประเทศ ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน เสริมสรางทักษะ
และมีไฟอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นรายไดประจําเดือนที่ประสบผลสําเร็จ ทําใหสามารถเดินทางไป
ศึกษากลยุทธและความรูในตางประเทศ ดวยทุนตนเองเพื่อเพิ่มความรูในอาชีพธุรกิจประกันชีวิตได
ตลอดเวลา
10. เปนอาชีพที่ทําไดยาวนาน ไมจํากัดอายุในการเขาทํางานและออกจากที่ทํางานตราบ
เทาที่ทานสามารถจะทํายอดขายไดและสามารถใหบริการลูกคาได ยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งสะสมประสบการณ
และยิ่งสะสมบารมี
11. เปนอาชีพที่ใหคุณใหโทษดวยตัวของเราเอง ผิดกับอาชีพอื่นๆ เชน การรับราชการ
บางคนทํางานหนักแตผูบังคับบัญชาไมเห็นผลงาน บางคนทํางานนอยแตคอยเอาใจผูใหญ ก็จะได
เลื่อนขั้นไมมีความยุติธรรม แตอาชีพประกันเราปูนบําเหน็จรางวัลดวยตัวเราเอง ผลงานมากนอย
ขึ้นอยูกับจํานวนตัวเลขซึ่งเปนไปอยางมีระบบและยุติธรรม ไมทําใหเกิดการเสียขวัญกําลังใจ
(พรหมมาศ แสงทอง. 2546: 47-51)
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต
1. มีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนรวมอาชีพ
2. ใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอ และชี้แจงใหผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และหนาที่เพื่อ
รักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
3. รักษาความลับอันไมควรเปดเผยของผูเอาประกันภัยและของบริษัทตอบุคคลภายนอก
4. เปดเผยขอความจริงของผูเอาประกันภัยในสวนที่เปนสาระสําคัญ เพื่อการพิจารณา
รับประกันหรือเพื่อความสมบูรณของกรมธรรม
5. ไม เ สนอแนะผู ข อเอาประกั น ภั ย ทํ า ประกั น ภั ย เกิ น ความสามารถในการชํ า ระเบี้ ย
ประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแหงกรมธรรม
6. ไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จ เพื่อจูงใจใหเอาประกันชีวิต
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7. ไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยสละกรมธรรมเดิม เพื่อทําสัญญาใหม หากทําใหผูเอา
ประกันภัยเสียประโยชน
8. ไมกลาวใหรายทับถมตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอื่นหรือนายหนาประกันชีวิตบุคคลอื่น
9. หมั่นศึกษาหาความรูในวิชาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ
10. ประพฤติตนอยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารวไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรม
แหงอาชีวปฏิญาณ
คุณลักษณะที่ดีของตัวแทนประกันชีวิตที่ดี
1. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ โดยมองเห็นถึงคุณประโยชนของการทําประกันชีวิต วามีประโยชน
ในการวางแผนชีวิต เปนสวนสําคัญในการปองกันความเสี่ยงกับครอบครัวหากตนเองเกิดเปนอะไร
ขึ้นมา ตัวแทนประกันที่ดีตองมีการทําประกันชีวิต ซึ่งเปนการแสดงถึงทัศนคติที่ดีตอการทําประกัน
ชีวิต เพราะหากแมตนเองยังไมทําประกันชีวิตก็ยากที่จะชักจูงใหผูอื่นทําประกันชีวิตได
2. มีความกระตือรือรน ขยัน และอดทน ตัวแทนประกันมีอาชีพตองมีความกระตือรือรนใน
การทํางาน ขยัน และอดทน เพราะในการพบปะผูมุงหวังอาจตองมีความเพียรพยายามและตองใช
ความอดทนสูง เพราะสวนใหญผูมุงหวังจะมีทัศนคติในดานลบตอการทําประกันชีวิต ตัวแทนประกัน
จึงตองอดทนในการชักจูงผูมุงหวังใหมาทําประกันชีวิต นอกจากนี้ตัวแทนประกันที่ดีตองรูจัก
แสวงหาผูมุงหวังอยูเสมอเพื่อเปนการสรางโอกาสในการขายประกันใหเกิดขึ้น
3. มีความซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอลูกคา ตอบริษัท ในดานลูกคานั้นตองเสนอการประกันชีวิต
ที่เหมาะสมกับลูกคา ทั้งในดานประเภทของกรมธรรมและวงเงินที่เหมาะสม ซึ่งไมควรเกิน 10% ของ
รายได เพราะถาหากเกินจะเปนการสรางภาระตอลูกคา สวนในดานบริษัทตองไมเห็นแกผลประโยชน
สวนตัวจนทําใหทําผิดนโยบายของบริษัท เชน การลดสวนลดคาเบี้ยประกันชีวิตใหลูกคาเพื่อเปน
การจูงใจใหลูกคาทําประกัน เปนตน
4. มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งในดานลักษณะทาทาง การแตงกาย น้ําเสียงในการสนทนา สิ่งตางๆ
เหลานี้จะทําใหผูมุงหวังเกิดความเชื่อถือในตัวของตัวแทนประกันอันสงผลตอความเชื่อถือตอบริษัท
ตามมา
5. มีไหวพริบดี รูจักพลิกแพลง มีการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส สามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาไดดี สิ่งตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นจากประสบการณการเรียนรูของตัวตัวแทนประกันเอง รวมถึงเกิด
จากการเตรียมตัวที่ดีของตัวแทนประกัน
6. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการออกตลาดสม่ําเสมอ เขาฟงวิชาการสม่ําเสมอ
วิเคราะหการขายสม่ําเสมอ เพื่อจะไดนําประสบการณ ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาเปนบทเรียนในการ
สรางความเปนตัวแทนประกันมืออาชีพตอไป
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7. มีความสนุกสนานที่จะพูดคุยกับคนไดทุกอาชีพ ตัวแทนประกันที่ดีตองเปนคนอารมณดี
ยิ้มแยม เขากับคนไดงายและเปนธรรมชาติ ตลอดจนมีความรูรอบตัวพอสมควรเพื่อที่เวลาสนทนา
กับลูกคาจะสามารถสนทนาไดอยางคลองแคลว
8. ตองรูจักวางแผน และ แบงเวลาการทํางานใหเหมาะสม เนื่องจากอาชีพขายประกัน
เปนอาชีพที่ไมมีการลงบันทึกเวลาเขาออกในการทํางาน ดังนั้นตัวแทนประกันที่ดีตองมีวินัยใน
ตัวเองสูง รูจักวางแผนและแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งเวลาในดานการพบผูมุงหวังรายใหม การติดตาม
ลูกคารายเกา การบริการลูกคา การเยี่ยมเยียนลูกคา ตลอดจนการหารายชื่อของผูมุงหวังรายใหม
9. มีศิลปะในการพูด ตัวแทนประกันที่ดีไมจําเปนตองพูดเกง แตตองพูดเปน ถูกตอง และ
ตรงไปตรงมา เพราะคําพูดจะเปนสวนสําคัญตอความนาเชื่อถือใหตัวของตัวแทนประกัน (MLM ขาย
ตรงการตลาดแบบหลายชั้น. 2551)
เนื่องดวยตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทอยางมากตอภาพพจนและความเจริญกาวหนาของ
ธุรกิจประกันชีวิตจึงควรที่ตัวแทนทุกทานจะตองตระหนักถึงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตน
อีกทั้งพัฒนาตนเองใหรอบรู ทั้งในดานหลักวิชาการและในดานเทคนิคการขาย การขยายตลาด
โดยทั่วไปตัวแทนที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนอยางดี ผูที่ประสบความสําเร็จใน อาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตมิใชผูที่มีความสามารถในการขายแตเพียงอยางเดียวแตจะตองเปนผูที่เพียบพรอมใน
ดานวิชาการดวย เพราะธุรกิจมีการพัฒนารูปแบบและวิวัฒนาการทางดานวิชาการอยูตลอดเวลา ถา
ตัวแทนไมขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดแลวถึงระยะหนึ่งจะถึงจุดอับที่ไมสามารถขยายตลาด
ได ดังนั้น ตัวแทนจึงตองมีการพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาของธุรกิจ
2. มีความสามารถในการขายและขยายตลาด ในธุรกิจประกิจประกันชีวิตมีวิธีการขายและ
ขยายตลาดอยูวิธีหนึ่งเปนที่นิยมแพรหลายมาก และเปนวิธีการขยายตลาดที่มีประสิทธิภาพถาอยูใน
ระบบและกรอบที่ถูกตองวิธีนั้นก็คือ วิธีการสรางตัวแทนแตเนื่องจากในปจจุบันการสรางตัวแทนใหม
มักจะถูกบิดเบือน โดยตัวแทนเกาที่อยูเดิมจะชักชวนเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตมีเจตนาแตเพียง
ใหผูเขามาใหมไปขายญาติ หรือเพื่อนเมื่ออยูไปสักระยะหนึ่งตัวแทนใหมจะขายใหญาติหรือเพื่อนจน
หมดและไมสามารถหาตลาดใหมไดอีก สวนใหญจะเลิกหรือออกไปจากตลาดใหผูอยูเดิมตามเก็บ
เบี้ยประกันภัยตอไป เหตุที่เปนเชนนี้เพราะตัวแทนใหมเหลานี้ไมไดรับการ อบรมใหเปนนักขาย
อาชีพจริงๆ ไมไดรับการปลูกฝงหรือเสริมสรางความรูทางวิชาการอยางตอเนื่องและจริงจัง แตถูก
อบรมใหเปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งในการขยายตลาดของตัวแทนเกา วิธีการนี้เปนวิธีการที่ผิดและ
ไดผลเพียงในระยะเวลาสั่นเทานั้น เพราะหากตัวแทนไมไดมีการบริการอยางตอเนื่องหรือขายโดยไม
รูจริงจะเปนผลลบตอผูเอาประกันชีวิตและในที่สุดก็จะสรางทัศนคติที่ไมดีใหเกิดแกธุรกิจโดยสวนรวม
และสะทอนถึงตลาดของตัวแทนอาชีพในอนาคตดวย ความสามารถในการขายจะเกิดขึ้นไดจาก
ประสบการณประกอบกับความเขาใจในหลักวิชาการ ชนิด ประเภท และรูปแบบของสินคาใหมๆ ยิ่งขาย
ไดมากเพียงใด เขาพบลูกคาไดมากเพียงใดก็จะยิ่งไดรับประสบการณเพิ่มมากขึ้น และตองทําอยาง
สม่ําเสมอดวยเพื่อนําประสบการณมาปรับปรุงพัฒนาการขายและขยายตลาดใหมากขึ้น
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3. มีนิสัยในการทํางานดี คือ ตองเปนคนที่มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีการวางแผน
ขยันขันแข็ง และมีความพยายามในการเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองไม
เสนอขายนอกเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หรือใหรายเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน เพราะจะนํามา
ซึ่งทัศนคติที่ไมดีของธุรกิจทั้งระบบ
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ภาระหนาที่ซึ่งตัวแทนประกันชีวติ พึงปฏิบตั ิควรประกอบดวย
4.1 ตองขายและเปนการขายที่มีคุณภาพสมบูรณตอลูกคาที่มีคุณภาพโดยพิจารณาวา
ลูกคามีความจําเปนที่จะตองประกันชีวิตหรือไม และที่สําคัญตองมีอํานาจซื้อ สามารถชําระเบี้ย
ประกันภัยไดอยางตอเนื่อง และตลอดไป อยาออนวอนใหลูกคาชวยซื้อหรือยัดเยียดขายเปนอันขาด
4.2 ตองเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยซึ่งนอกจากจะมุง
เก็บเงินเพื่อความตอเนื่องของกรมธรรมแลวยังเปนการเยี่ยมเยียนลูกคาอยางสม่ําเสมอดวย
4.3 ตองใหบริการลูกคาอยางเสมอตนเสมอปลายไมทอดทิ้งลูกคา เพราะเมื่อลูกคา
ตัดสินใจซื้อ นอกจากเพราะเขาใจในประโยชนของการประกันชีวิตแลว สวนหนึ่งเกิดความเชื่อถือ
ไววางใจผูเสนอขายวาจะไดรับการบริการเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในกรมธรรม การบริการหลังการขาย
ที่ดีจะนํามาซึ่งการขายตลาดครั้งตอไป
5. ตองประชาสัมพันธธุรกิจและตัวเอง หมายถึงตองหมั่นพยายามเขาพบลูกคาเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอเพื่อประชาสัมพันธแนะนําประโยชนเกี่ยวกับการประกันชีวิตกับทั้งแนะนําใหลูกคา
รูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ของตัวแทนประกันชีวิต
6. ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจที่เจริญกาวหนาก็ตอเมื่อประชาชน
เกิดความเชื่อถือศรัทธาในธุรกิจ และเปนธุรกิจที่อาศัยความสุจริตใจตอกันอยางยิ่งั้งฝายผูร บั ประกันภัย
ผูเอาประกันภัยโดยผานคนกลาง คือ ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจึง
ตองยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความสุจริตใจ และมีความสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตและเกี่ยวของกับบุคคล 3 กลุมดวยกัน คือ
6.1 จรรยาบรรณตอผูเอาประกันชีวิต
6.1.1 ซื่อสัตยตอลูกคาผูเอาประกันชีวิต
6.1.2 ใหบริการและรักษาผลประโยชนของลูกคาผูเอาประกันชีวิต
6.1.3 รักษาความลับของลูกคาโดยเปดเผยเฉพาะขอมูล ที่จําเปน ขอกําหนดที่
ลูกคาจะตองแถลงขอความจริงเพื่อการพิจารณารับประกันของบริษัทและขอมูลนั้นไมเปดเผยตอ
สาธารณชนทั่วไป
6.1.4 ตองไมยุใหลูกคาสละกรมธรรมเดิมเพื่อทําใหม
6.1.5 ตองไมลดหรือเสนอที่จะลดคาบําเหน็จจากการประกันชีวิตใหลูกคา เพราะ
นอกจากจะเปนการทุจริตตอเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน การลดคาบําเหน็จจะมีผลใหการบริการหลัง
การขายไมสมบูรณ เพราะตัวแทนจะไมมีรายไดเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการบริการหลังการขาย
ดวยและเปนการผิดตอกฎหมาย
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6.2 จรรยาบรรณตอบริษัทประกันชีวิต
6.2.1 ซื่อสัตยตอบริษัท
6.2.2 รักษาความลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก
6.2.3 ต อ งเป ด เผยข อ ความจริ ง ของผู เ อาประกั น ชี วิ ต ต อ บริ ษั ท เพื่ อ ประกอบ
พิจารณารับประกัน
6.2.4 ตองไมใหรายทับถมบริษัทอื่น เพราะจะทําใหเกิดภาพพจนที่ไมดีตอธุรกิจ
ประกันชีวิต
6.3 จรรยาบรรณตอเพื่อนรวมอาชีพ
6.3.1 ซื่อสัตยตอเพื่อนรวมอาชีพ
6.3.2 ไมใหรายทับถมซึ่งกันและกัน
6.3.3 ตองเปนคนหมั่นศึกษาเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ
6.3.4 ตองธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและคุณธรรมแหงอาชีวปฏิญาณอีกทั้งตองปฏิบัติตน
อยูในศีลธรรมประเพณีอันดีงามดวย (ไมตรี เอี่ยมปรีชา. 2547: 52-55)
คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต
1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลําเนาในประเทศไทย
3. ไมเปนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
4. ไมเคยตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทุจริต เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต
5. ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
6. ไมเปนนายหนาขายประกันชีวิต
7. ไม เคยถูก เพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกั นชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิตในระยะเวลา 3 ป กอนวันขอรับใบอนุญาต
8. ไดรับการศึกษาวิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
หรือสอบความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิตไดตามหลักและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
การขอใบอนุญาตและการมอบอํานาจ
ผูมีคุณสมบัติครบถวนทั้ง 8 ประการ ประสงคจะเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด ให
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทนั้น พรอมดวยหนังสือแสดงความตองการ
ของบริษัทใหผูนั้นเปนตัวแทนประกันชีวิตตอนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไดพิจารณาคําขอของผู
นั้นแลว และเห็นวาถูกตองสมบูรณใหออกใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตใหกับบุคคลนั้น และ
แจงใหบริษัททราบ ตัวแทนประกันชีวิตอาจทําการในนามบริษัทได เมื่อไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือ
จากบริษัท ในเรื่อง

34
1. ทําสัญญาประกันชีวิต
2. รับเบี้ยประกัน
ในกรณีที่เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลวแตมีความประสงคจะเปนตัวแทน
บริษัทอื่นอีก ก็สามารถทําไดโดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองยื่นหนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทที่
ผูนั้นเปนตัวแทนอยูพรอมหนังสือแสดงความตองการของบริษัทใหมนั้นทราบแลววาผูขอเปนตัวแทน
ประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว เมื่อนายทะเบียนไดออกใบอนุญาตแลวใหแจงใหบริษัทที่เกี่ยวของ
ทราบ ใบคําขอรับใบอนุญาต หนังสือแสดงความตองการ หนังสือแสดงความยินยอม หนังสือมอบ
อํานาจ และใบอนุญาตเปนตัวแทนหรือนายหนาประกันชีวิต ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
บทกําหนดโทษ ผูใดกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตโดยไมไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ตัวแทนประกันชีวิตผูใดทําสัญญาประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต หรือ
พนักงานของบริษัทผูใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไมไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากบริษัทตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การเพิกถอนใบอนุญาต
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปน
นายหนาประกันชีวิตเมื่อปรากฏวา
1. กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
2. ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทน
3. ดําเนินงานทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยผูรับประโยชน หรือประชาชน
การอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ตัวแทนที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 81 มีสิทธิ์อุทธรณตอรัฐมนตรี ภายใน
สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สิ้นสุด
อัตราคาธรรมเนียม (อางอิงตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535)
1. คาสมัครสอบความรู 200 บาท
2. คาใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 300 บาท
3. คาตอใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ประเภท 1 ป 200 บาท
4. คาตอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ประเภท 5 ป 800 บาท
5. คาขอใบแทนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต 200 บาท
หมายเหตุ ในสวนของคาธรรมเนียมตางๆ นั้น ปจจุบันยังคงใชตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2510 แตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ไมตรี เอี่ยมปรีชา. 2547: 55-57)
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รั ฐ วั ล ย เจตนาภิ วั ฒ น (2549: บทคั ด ย อ ) ทํา การวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ของคนใน
กรุงเทพมหานครตอภาพลักษณนักธุรกิจแอมเวย ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 15-24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนเจาหนาที่บริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 10,000 บาท และรูจักนักธุรกิจแอมเวยโดยมีเพื่อนเปนนักธุรกิจแอมเวย ทําใหไดผลการ
วิเคราะหขอมูล คนในกรุงเทพมหานครเห็นวาภาพลักษณนักธุรกิจแอมเวยโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับปานกลาง ยกเวนดานการสงเสริมการตลาดและการบริการอยูในระดับดี คนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณนักธุรกิจแอมเวย โดยรวมไมตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.5 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน
ระดับรายไดตางกัน และรูจักนักธุรกิจแอมเวยจากแหลงตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพลักษณนักธุรกิจ
แอมเวย โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ความคิดเห็นของ
คนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยใชประโยชนดังกลาวเพื่อการ
สรางกรอบงานวิจัยและแบบสอบถาม
ไมตรี เอี่ยมปรีชา (2547: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิต
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ประชาชนมีทัศนคติตอการประกันชีวิตอยูในระดับปานกลาง
การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตของประชาชนโดยจําแนกตามตัวแปร
ไดผลวาประชาชนเพศชายและหญิงมีทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนอายุมากกวา 30 ปและไมเกิน 30 ปมีทัศนคติตอการเปนตัวแทน
ประกันชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนที่มีสถานภาพโสด กับ ประชาชนที่มี
สถานภาพสมรสมีทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
ประชาชนที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี กับ ต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิต
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนที่มีประสบการณ ไมเกิน 5 ป และ 6 –10 ปมี
ทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนที่
มีบุคลิกภาพแบบ เอ และ บี มีทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ประชาชนที่มีรายไดตางกันที่มีทัศนคติตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ความคิดเห็นของ
คนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยใชประโยชนดังกลาวเพื่อการ
สรางกรอบงานวิจัยและแบบสอบถาม
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ประพนธ โสถสัมพันธสุข (2550: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการการ ความพึง
พอใจโดยรวม และพฤติกรรมของลูกคาที่ถือกรมธรรม ที่มีตอตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท อเมริกัน
อินเตอรเนชั่นแนลแอสชัวรันสจํากัด : กรณีศึกษาภาคนําทอง 235
ผลการวิจัยพบวาผูถือกรมธรรมสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ อายุ 35-44 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 10,001-50,000 บาทตอเดือน สถานภาพโสด
และถือกรมธรรมประกันชีวิต 1 ฉบับ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูถือกรมธรรมมีความคิดเห็นตอ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเชื่อถือไดอยูใน
ระดับดี ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว อยูในระดับดี ดานความมั่นใจได อยูในระดับดี ดานการ
เขาถึงจิตใจ อยูในระดับดี และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับดี ผูถือกรมธรรมประกันชีวิต
ของ AIA ที่มีอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูถือกรมธรรมประกันชีวิตของ AIA ที่มีจํานวนกรมธรรมที่ถือ
ครองตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็น
เรื่องคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานความมั่นใจได
ดานการเขาถึงจิตใจ และดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผู
ถือกรมธรรมประกันชีวิตของ AIA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นเรื่องเหตุจูงใจ
ในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตดานชื่อเสียงความนาเชื่อถือของบริษัท AIA ดานความยุติธรรมใน
การจายสินไหมทดแทน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตของ
AIA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นเรื่องเหตุจูงใจในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ดานความยุติธรรมในการจายสินไหมทดแทน ความหลากหลายของรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิต
ดานการบริการกอนการขายของตัวแทน ดานการบริการหลังการขายของตัวแทน ดานเงื่อนไขของ
ผลตอบแทนที่ดีในกรมธรรมประกันชีวิต ดานอัตราคาเบี้ยประกันใหเหตุสมผล ดานเงื่อนไขการชําระ
เบี้ยประกันมีความยืดหยุนและดานสถานที่ตรวจสุขภาพของบริษัท รวมทั้งสถานพยาบาลที่เขารวม
โครงการในการตรวจสุขภาพกอนการทําสัญญามีความสะดวกสบาย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตของ AIA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ
โดยรวมของผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีความสัมพันธกับความภักดีของลูกคาที่มีตอตัวแทนประกัน
ชีวิตของ AIA ดานตัวแทนของทานคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการใหบริการดานการประกันชีวิต
และดานการเจาะจงซื้อกับตัวแทนเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ความคิดเห็นเรื่องความภักดี
ของลูกคาที่มีตอตัวแทนประกันชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของลูกคาผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ของ AIA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ความคิดเห็นของ
คนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยใชประโยชนดังกลาวเพื่อการ
สรางกรอบงานวิจัยและแบบสอบถาม
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ธรรมรัช สมปอง (2550: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานพื้นฐานสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ ระยะเวลาที่ทําประกันชีวิต กรมธรรมประกันชีวิตประเภทสามัญ มีผลตอความพึงพอใจ
ในการตัดสินใจทําประกันชีวิต ความพึงพอใจดานตางๆ ของปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมไดแก
ปจจัยทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดานบุคคลที่อยูภายใตการอุปถัมภทางดานการเงิน ดานอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ดานการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและดานแบบประกันชีวิต มีผล
ตอความพึงพอใจในการตัดสินใจทําประกันชีวิตในระดับปานกลาง แตในสวนของความพึงพอใจดาน
การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิตและดานบริษัทประกันชีวิต มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตในระดับมาก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก จํานวนกรมธรรมประกันชีวิต
รายไดเฉลี่ยตอเดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา การลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แบบ
ประกันชีวิต การใหบริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิต มีผลตอความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิต แตในสวนของบุคคลที่อยูภายใตการอุปถัมภทางดานการเงิน ไมมีผลตอ
ความพึงพอใจในการตัดสินใจทําประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตมีสวนชวยสนับสนุนตลาดทุนโดย
เปนสถาบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยระดมทุนจากการรับฝากเงินของภาคครัวเรือนในรูปแบบ
ของเบี้ยประกันชีวิต อีกทั้งการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตยังมีสวนชวยรักษาทุนสํารองในรูปแบบ
ของพันธบัตรรัฐบาลเปนอยางมากเพราะมีอัตราสวนการลงทุนสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราสวน
การลงทุนทั้งหมดของธุรกิจประกันชีวิต
จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ความคิดเห็นของ
คนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยใชประโยชนดังกลาวเพื่อการ
สรางกรอบงานวิจัยและแบบสอบถาม

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณตัวแทนประกันชีวิต”
โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญในการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย (Population) ไดแก คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่ไมใชตัวแทนประกันชีวิต และเคยถูกเสนอขายประกันชีวิตโดยตรงจากตัวแทน
ประกันชีวิต
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (Sample) ไดแก คนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่มี
อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปที่ไมใชตัวแทนประกันชีวิต และเคยถูกเสนอขายประกันชีวิตโดยตรงจาก
ตัวแทนประกันชีวิต โดยการกําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และใหคาความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณไมเกิน 5 % (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 25-26) มีสูตรดังนี้
n=

เมื่อ n
Z

z2
4e2

แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
แทน คามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ผูวิจัยกําหนดไวคอื 95%
ฉะนั้นจะมีคา Z1 - α /2 หรือ Z.975 = 1.96
e
แทน คาสัดสวนความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกิน
โดยกําหนดให คาความคลาดเคลื่อน 5 % (e = 0.05)
2
แทนคา n = (1.96) = 384.16 หรือ 385
4(0.05)2
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จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
การสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) โดยการเลือกตัวอยางในลักษณะ
แบบตอเนื่อง โดยวิธีการถามแบบตัวตอตัวและทางโทรศัพทกับผูที่เคยถูกเสนอขายประกันชีวิต
โดยตรงจากตัวแทนประกันชีวิต ตัวอยางแรกขึ้นมากอน จากนั้นตัวอยางแรกที่ไดเลือกมาก็จะเปน
ผูใหชื่อของตัวอยางที่สองตอไป และตัวอยางที่สองก็จะเปนผูใหชื่อของตัวอยางที่สามตอไป ทําเชนนี้
เรื่อยไป จนกวาจะครบ 385 คน

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น แบงออกเปน
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะ
สวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended response question) ประกอบดวย
ขอมูลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว
และแหลงที่มาในการรูจักตัวแทนประกันชีวิต รวมเปนขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 8 ขอ
แบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) และใหเลือกคําตอบขอ
ที่เปนจริงที่สุด จํานวน 1 ขอ ไดแก เพศ เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
แบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) และใหเลือกคําตอบที่ตรง
กับความเปนจริงที่สุด จํานวน 6 ขอ โดยคําถามแตละขอแสดงประเภทของขอมูลดังตอไปนี้
อายุ
เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
ระดับการศึกษา
เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
สถานภาพสมรส
เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
อาชีพ
เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวติ เปนการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณ
ตัวแทนประกันชีวิต ในดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บุคลิกภาพ โดยใหเลือกเพียงคําตอบเดียว เปนคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales)
จํานวน 22 ขอ ที่แบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับความหมาย คะแนน
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

5
4
3
2
1

เกณฑในการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น โดยใชสูตร
คํานวณแบบชวง (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา. 2548: 449-450)
ชวงกวางของอัตรภาคชั้น

=

คาสูงสุด-คาต่าํ สุด
จํานวนชวงหรือระดับที่ตองการแปรผล
=
5-1
5
=
0.8
เกณฑเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครต อภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตสามารถแปลความหมายไดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ตัวแทนประกันชีวติ มีภาพลักษณดีมาก
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ตัวแทนประกันชีวติ ภาพลักษณดี
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ตัวแทนประกันชีวติ มีภาพลักษณปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ตัวแทนประกันชีวติ มีภาพลักษณไมดี
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ตัวแทนประกันชีวติ มีภาพลักษณไมดีมาก
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การสร า งเครื่ อ งมื อ
ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาขอมูลจากวารสารทางธุรกิจ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลจากอินเตอรเน็ต และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นของผูบริโภคและภาพลักษณ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
กรอบแนวคิดและแบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
เว็บไซตที่ใหบริการหางานและสมัครงานออนไลนของผูหางาน และสรางแบบสอบถามจําลอง โดย
แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง

41
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา
(Content Validity) และขอบกพรองของคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามศัพท
และกลุมตัวอยาง
4. ประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอ
แลวนํามาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย ไปทดลองใช (Try – out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน
40 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 449-450)

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุงศึกษาความคิดเห็นของ
คนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บขอมูลจากเอกสารอางอิง บทความ
ในวารสาร อินเตอรเน็ต และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง 385 คน
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนคนตามจํานวนที่ตองการวิจัย
2.2 แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ยินดีและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม
รวมทั้งหมด 385 ชุด

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การจัดกระทําขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดจากผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว (Pre-test) แลวดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ของแบบสอบถาม พรอมตรวจความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง
3. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลว นํามาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส
สําหรับประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
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5. นําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
และวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
4.2 การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาจะใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะ
ทางประชากรศาสตร โดยนํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปนรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจะนําขอมูลที่นํามาจากการวิเคราะหทางสถิติดวย
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละขอ โดยใชคาสถิติ
ตางๆ ในการวิเคราะห

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1 สถิติพื้นฐาน
1. อัตราสวนรอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (เตือนจิตต จิตตอารี. 1990: 236)
P=

ƒ × 100
n

เมื่อ P แทน คารอยละ
ƒ แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
2. คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 40)

X = ∑Xi
n
เมื่อ

X แทน คาคะแนนเฉลี่ย
∑Xi แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
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3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบญ
ั ชา.
2547: 48)
n∑ x 2 − (∑ x )

2

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
เมื่อ S.D.

แทน
Σ x
แทน
2
(∑ x ) แทน
n
แทน
2

=

n(n − 1)

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ขนาดของกลุมตัวอยาง

5.2 สถิติสําหรับวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
หาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2546: 449)
α

เมื่อ

=

kCo var iance / Variance
1 + (k − 1)Co var iance / Variance

แทน จํานวนคําถาม
Co var iance
แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
Variance
แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม
คา α ที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1
ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง
k

เมื่อนําผลจากการทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 40 ชุด มาวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดคาสัมประสิทธิ์ความคิดเห็นของคนใน
กรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือและดานบุคลิกภาพ ดังนี้
ดานการขาย
มีคาความเชื่อมั่น 0.7965
ดานการบริการ
มีคาความเชื่อมั่น 0.8693
ดานจรรยาบรรณ
มีคาความเชื่อมั่น 0.8382
ดานความนาเชื่อถือ
มีคาความเชื่อมั่น 0.8600
ดานบุคลิกภาพ
มีคาความเชื่อมั่น 0.8135
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5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
5.3.1 สถิติ t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม
ที่เปนอิสระกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108-109) มีสูตร ดังนี้
1. กรณีที่มีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน ( S12 = S 22 )
t

=

X1 − X2
1 1
Sp
+
n1 n2

2. กรณีที่มีความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ( S12 ≠
t

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

=

S 22 )

X1 − X2
S12 S 22
+
n1 n2

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่1
คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2
ชั้นแหงความเปนอิสระ n1 + n2 - 2

5.3.2 Levene’s test จะตองทดสอบความเทากันของ σ2 ของกลุมตัวอยางมากกวา
2 กลุม กอนโดยใช Levene’s test (ทดสอบวา σ2 ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมเทากันหรือไม)
สูตร

F = S1 2
S22

df1 = n1-1
df2 = n2-1

5.3.3 กรณี คาความแปรปรวนเทากัน ใชสถิติแบบการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 293) มีสูตร ดังนี้
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แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม (B)

df
k- 1

Ss
SS (B)

MS
MSb =

ภายในกลุม (w)
รวม
เมื่อ F แทน
Df แทน
K แทน
N แทน
SS (B) แทน
SS (w) แทน
MS (B) แทน
MS (w ) แทน

n-k

SS (w)

n-1

SS(T)

MS w =

F
SSb

k −1

MSb
MS w

SS w
n−k

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F- distribution
ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม (n - k)
จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน
จํานวนตัวอยางทั้งหมด
ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Squares)
ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares)
คาประมาณของการแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square between groups)
คาประมาณของการแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square within groups)

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทดสอบเปนรายคู
ตอไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน
โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333)
สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD สามารถเขียนได ดังนี้
LSD

เมื่อ

=

t α ;n − k
1−
2

⎛1 1⎞
MSE ⎜ + ⎟
⎜n n ⎟
j ⎠
⎝ i

ni ≠ n j

r = n − k k,

LSD

t1−α ; n − k

แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ I และ j
แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น

2

MSE
ni
nj

95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม
แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSW)
แทน จํานวนขอมูลของกลุม i
แทน จํานวนขอมูลของกลุม j
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5.3.4 กรณี คาความแปรปรวนไมเทากัน ใชสถิติ Brown – Forsythe (B)
(Hartung. 2001: 30)
MSB
MSW

B =

โดยที่
เมื่อ

k

MSB
MSW
N
Fi 2

แทน
แทน
แทน
แทน

⎛ 1− n ⎞ 2
⎟Fi
N ⎠

∑
⎜
i =1 ⎝

MSW =

คาความแปรปรวนระหวางกลุม
คาความแปรปรวนภายในกลุม
ขนาดประชากร
คาความแปรปรวนของกลุม ตัวอยาง

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทดสอบเปนรายคู
ตอไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน
สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู (Dunnett T3) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 161)

=

dD

เมื่อ

dD
qD

MS S

S

A

qD

(

2 MS S

A

)

s

แทน คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาใน Dunnett test
แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนํา เสนอผลการวิเ คราะหขอ มูล ของการศึก ษาคน ควา เรื่อ งความคิด เห็น ของคนใน
กรุงเทพมหานครตอภาพลักษณตัวแทนประกันชีวิต ผูวิจัยไดนําเสนอผลและวิเคราะหขอมูลและ
การวิเคราะหผลตามลําดับดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนี้
n

แทน
X
แทน
S.D. แทน
MS แทน
df
แทน
SS แทน
t
แทน
F
แทน
P
แทน
*
แทน
**
แทน

จํานวนคนในกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square)
ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square)
คาที่ใชพิจารณา t-Distribution
คาที่ใชพิจารณา F-Distribution
ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยการแบง
การนําเสนอออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวและ
แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต
ตอนที่ 2 การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของคน
ในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในดานการขาย ดานการบริการ ดาน
จรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมี 8 ขอ โดยใชสถิติเชิงอนุมาน
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1
2.2
2.3
2.4

รอยละ

รวม

136
249
385

35.30
64.70
100.00

รวม

185
158
38
3
384

48.20
41.10
9.90
0.80
100.00

รวม

51
241
93
385

13.20
62.60
24.20
100.00

รวม

269
112
3
384

70.10
29.10
0.80
100.00

รวม

15
27
329
14
385

3.90
7.00
85.50
3.60
100.00

20 - 29 ป
30 - 39 ป
40 - 49 ป
50 ป ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
4.1 โสด
4.2 สมรส
4.3 หยาราง / แยกกันอยู
5. อาชีพ
5.1
5.2
5.3
5.4

จํานวน (คน)

นิสิต / นักศึกษา
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
6.1 ไมเกิน 15,000 บาท
6.2 15,001 – 25,000 บาท
6.3 25,001 – 35,000 บาท
6.4 35,001 บาทขึ้นไป
รวม
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
7.1 1 - 2 คน
7.2 3 - 5 คน
7.3 6 - 7 คน
7.4 8 คนขึ้นไป
รวม
8. แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต
8.1 ญาติ / สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
8.2 เพื่อนเปนตัวแทนประกันชีวิต
8.3 โทรศัพท
8.4 บูธสงเสริมการขาย
8.5 สื่อตางๆ
(หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ)
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

111
115
58
97
381

29.10
30.20
15.20
25.50
100.00

84
238
44
19
385

21.80
61.80
11.40
4.90
100.00

81
123
91
22

21.00
31.90
23.60
5.70

68

17.70

385

100.00

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 385 คน จําแนกตามตัวแปรได ดังนี้
1. เพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ
64.70 และเปนเพศชาย จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 35.30
2. อายุ พบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 185 คน คิด
เปนรอยละ 48.20 รองลงมาคืออายุระหวาง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 41.10 อายุระหวาง 40 – 49 ป
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.90 และอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80
3. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 62.60 รองลงมาคือ มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 93 คน
คิดเปนรอยละ 24.20 และมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 13.20
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4. สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 269 คน คิดเปน
รอยละ 70.10 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.20 และสถานภาพ
หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80
5. อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 329 คน
คิดเปนรอยละ 85.50 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
7.00 มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.90 และธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 3.60
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายได 15,001 – 25,000 บาท
จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 30.30 รองลงมาคือ รายได ไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 111 คน
คิดเปนรอยละ 29.10 รายได 35,001 บาทขึ้นไป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และรายได
25,001 – 35,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 30.20
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
3 – 5 คน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 61.80 รองลงมาคือ มีจํานวนสมาชิก 1-2 คน จํานวน 84
คน คิดเปนรอยละ 21.80 มีจํานวนสมาชิก 6 – 7 คน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.40 และมี
จํานวนสมาชิก 8 คนขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.90
8. แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีแหลงที่มา
ของการรูจักตัวแทนประกันชีวิตคือ เพื่อนเปนตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ
31.90 รองลงมาคือ โทรศัพท จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.60 ญาติ / สมาชิกในครอบครัวเปน
ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.00 สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ) จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.70 และบูธสงเสริมการขาย จํานวน 22 คน
คิดเปนรอยละ 5.70
เนื่องจากขอมูลดานลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และแหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต มีความถี่ของขอมูลกระจายตัวอยางไม
สม่ําเสมอ ผูวิจัยจึงไดรวบรวมกลุมขอมูลใหม ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม (การจัดกลุมใหม)
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
1.1 20 - 29 ป
1.2 30 - 39 ป
1.3 40 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
185
158
41
384

รอยละ
48.20
41.10
10.70
100.00
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ตาราง 2 (ตอ)
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2. สถานภาพสมรส
2.1 โสด
2.2 สมรส / หยาราง / แยกกันอยู
รวม
3. อาชีพ
3.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3.2 พนักงานบริษัทเอกชน
รวม
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
4.1 1- 2 คน
4.2 3 – 5 คน
4.3 6 คนขึ้นไป
รวม
5. แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต
5.1 เพื่อน / ญาติ / สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
5.2 โทรศัพท
5.3 บูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ(หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

269
115
384

70.10
29.90
100.00

27
329
356

7.58
92.42
100.00

84
238
63
385

21.80
61.80
16.40
100.00

204
91

52.90
23.70

90

23.40

385

100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากการจัดกลุม
ตัวอยางใหม จําแนกตามตัวแปรได ดังนี้
1. อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 185 คน คิด
เปนรอยละ 48.20 รองลงมาคืออายุระหวาง 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 41.10 และอายุระหวาง 40 –
49 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.70
2. สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 269 คน คิดเปน
รอยละ 70.10 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ
29.90
3. อาชีพ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา จํานวน 15 คน และ
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 14 คนไมสามารถนําไปรวมกลุมกับอาชีพอื่นได เพราะไมมีความใกลเคียงกัน
จึงตัดออก ทําใหเหลือพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 92.42 และรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.58 ตามลําดับ
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4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
3-5 คน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 61.80 รองลงมาคือ มีจํานวนสมาชิก 1-2 คน จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 21.80 และมีจํานวนสมาชิก 6 คนขึ้นไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 16.40
5. แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแหลงที่มา
ของการรูจักตัวแทนประกันชีวิตคือ เพื่อน / ญาติ / สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมาคือ โทรศัพท จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.70
และบูธสงเสริมการขาย และสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) จํานวน
90 คน คิดเปนรอยละ 23.40
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห ห าค า เฉลี่ ย และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในดานการขาย
ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย
1.สามารถใหขาวสารขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับกรมธรรม
2.สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณคาของความคุมครองกรมธรรม
3.สามารถโนมนาวชักจูงใหซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดเปนอยางดี
4.สามารถตอบขอสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตไดดี
รวม
ดานการบริการ
1.เอาใจใสสมาชิก/ ลูกคาอยางสม่ําเสมอ
2.มีความกระตือรือรน ตรงตอเวลา
3.บริการรวดเร็วฉับไว อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทุกดาน
4.มีความเหมาะสมในการใหบริการหลังการขาย
5.มีการใหของขวัญหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษตางๆ จาก
ตัวแทนประกันชีวิต
6.มีความสม่ําเสมอในการใหบริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนพิเศษตางๆ เชน ดูละครเวที เปนตน
รวม

X

S.D.

ระดับ
ภาพลักษณ

3.32
3.45
3.31
3.32
3.35

0.857
0.828
0.917
0.912
0.686

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.13
3.25
3.23
3.01

1.001
0.942
0.990
1.074

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.90

1.071

ปานกลาง

2.81

1.102

ปานกลาง

3.06

0.847

ปานกลาง
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ตาราง 3 (ตอ)
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณ
1.สามารถนําสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิตตามกําหนดเวลาของบริษัท
อยางสม่ําเสมอ
2.สามารถรักษาความลับที่ไมควรเปดเผยของลูกคาไดเปนอยางดี
3.สามารถแนะนําลูกคาซื้อกรมธรรมที่เหมาะสมกับความสามารถใน
การชําระเบี้ย
4.ตัวแทนประกันชีวิต ไมมีการพูดจากลาวรายทับถมบริษัทอื่น
เพื่อใหไดมาซึ่งยอดขายประกันชีวิต
5.สามารถแนะนําชี้แจงถึงสิทธิและหนาที่ของลูกคาไดดี
รวม
ดานความนาเชื่อถือ
1.สามารถเปนผูแนะนําในการลงทุนและเปนที่ปรึกษาในการทํา
ประกันชีวิต
2. สามารถเปนคนกลางในการประสานงานระหวางลูกคาและบริษัท
ในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดใหสําเร็จลุลวงดวยดี
4. สามารถทําใหเกิดความรูสึกในเชิงบวกกับการทําประกันชีวิต
รวม
ดานบุคลิกภาพ
1. ลักษณะทาทาง การวางตัวดี เขากับผูอื่นไดงาย
2. การแตงกาย เหมาะสมถูกกาละเทศะ
3. มีความมั่นคงทางอารมณ
รวม
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตโดยรวม

ระดับ
ภาพลักษณ

X

S.D.

3.26

0.957

3.42

0.976

ดี

3.31

0.952

ปานกลาง

3.23

1.015

ปานกลาง

3.32
3.31

0.966
0.802

ปานกลาง
ปานกลาง

3.22

0.941

ปานกลาง

3.17

0.933

ปานกลาง

3.13
3.21
3.18

0.969
0.832
0.832

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.60
3.51
3.43
3.51
3.28

0.878
0.939
0.869
0.779
0.655

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปานกลาง

จากตาราง 3 แสดงคา เฉลี่ย และคา ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของคนใน
กรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
ดานการขาย ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกัน
ชีวิตดานการขายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ความคิ ด เห็ น ของคนในกรุ ง เทพมหานครต อ ภาพลั ก ษณ ข องตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ในข อ
สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณคาของความคุมครองกรมธรรมประกันชีวิต อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.45
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ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในขอ
สามารถใหขาวสารขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตอยางชัดเจน สามารถตอบขอ
สงสัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตไดดี และสามารถโนมนาวชักจูงใหซื้อกรมธรรมประกันชีวิตได
เปนอยางดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32, 3.32 และ 3.31 ตามลําดับ
ดานการบริการ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตใน
ขอ มีความกระตือรือรน ตรงตอเวลา บริการรวดเร็วฉับไว อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทุกดาน
เอาใจใสสมาชิก/ ลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีความเหมาะสมในการใหบริการหลังการขาย มีการให
ของขวัญหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษตางๆ จากตัวแทนประกันชีวิต และมีความสม่ําเสมอในการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ เชน ดูละครเวที เปนตน รวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 , 3.23 , 3.13 , 3.01, 2.90 และ 2.81 ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานจรรยาบรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ในขอ สามารถรักษาความลับที่ไมควรเปดเผยของลูกคาไดเปนอยางดี อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42
ความคิดเห็นของคนในกรุ งเทพมหานครตอภาพลักษณของตัว แทนประกันชีวิ ตในขอ
สามารถแนะนําชี้แจงถึงสิทธิและหนาที่ของลูกคาไดดี สามารถแนะนําลูกคาซื้อกรมธรรมที่เหมาะสม
กับความสามารถในการชําระเบี้ย สามารถนําสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิตตามกําหนดเวลาของบริษัท
อยางสม่ําเสมอ และตัวแทนประกันชีวิต ไมมีการพูดจากลาวรายทับถมบริษัทอื่น เพื่อใหไดมาซึ่ง
ยอดขายประกันชีวิต อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 , 3.31 , 3.26 และ 3.23 ตามลําดับ
ดานความนาเชื่อถือ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชี วิต ด า นความนาเชื่อถื อโดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ ย เท ากับ 3.18 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความคิดเห็ นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัว แทนประกันชีวิ ตในขอ
สามารถเปนผูแนะนําในการลงทุนและเปนที่ปรึกษาในการทําประกันชีวิต สามารถทําใหเกิด
ความรูสึกในเชิงบวกกับการทําประกันชีวิต สามารถเปนคนกลางในการประสานงานระหวางลูกคา
และบริษัทในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 , 3.21 , 3.17 และ 3.13 ตามลําดับ
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ดานบุคลิกภาพ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัว แทน
ประกันชีวิตดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา
ความคิดเห็ นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัว แทนประกันชีวิตในขอ
ลักษณะทาทาง การวางตัวดี เขากับผูอื่นไดงาย การแตงกาย เหมาะสมถูกกาลเทศะ และมีความมั่นคง
ทางอารมณ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 , 3.51 และ 3.43 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ศึกษา 5 ดาน ไดแก
1. ดานการขาย
2. ดานการบริการ
3. ดานจรรยาบรรณ
4. ดานความนาเชื่อถือ
5. ดานบุคลิกภาพ
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน เนื่องจากกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน
จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ดังตาราง 4
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ตาราง 4 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent Sample t-test
ความคิดเห็น
ตอภาพลักษณ
ของตัวแทน
ประกันชีวิต

ดานการขาย

ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ

ดานความ
นาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences not
assumed

t-test for Equality of Means
F
4.804*

7.396**

3.383

3.500

4.160*

Sig.
0.029

0.007

0.067

0.062

0.042

เพศ

n

x

T

df

Sig.

ชาย

136

3.24

0.607

หญิง

249

3.41

0.719

- 2.594*

319.132

0.010

ชาย

136

3.06

0.720

หญิง

249

3.05

0.910

0.175

334.822

0.862

ชาย

136

3.19

0.704

- 2.085*

383

0.038

หญิง

249

3.37

0.846

ชาย

136

3.19

0.714

0.165

383

0.869

หญิง

249

3.17

0.891

ชาย

136

3.48

0.726

หญิง

249

3.53

0.808

- 0.617

303.854

0.538

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

S.D.
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จากตาราง 4 ผลการเปรีย บเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลัก ษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ และดานบุคลิกภาพจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ
การทดสอบ Independent t-test พบวา ดานการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.010 ซึ่งนอยกวา 0.05
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่
มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายดีกวาเพศชาย
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ และดานบุคลิกภาพมี
คา Sig. เทากับ 0.862 และ 0.536 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติการทดสอบ Independent
t-test พบวา ดานจรรยาบรรณ มีคา Sig. เทากับ 0.038 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวาเพศชาย
ดานความนาเชื่อถือมีคา Sig. เทากับ 0.869 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐ านที่ 2 คนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน
และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 และ
ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะกระทําการตรวจสอบคาความแปรปรวน
ของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง ตั้งสมมติฐานดังนี้
H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตาราง 5 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม อายุ โดยใช Levene’s test
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ดานการขาย

2.269

2

381

0.105

ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

2.267
2.370
2.791
0.158

2
2
2
2

381
381
381
381

0.105
0.095
0.063
0.854
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จากตาราง 5 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอายุ พบวา ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และ
ดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.105 , 0.105 , 0.095 , 0.63 และ 0.854 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
กลุมนี้เทากัน ซึ่งจะใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 6
ตาราง 6 ความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตจําแนกตามอายุ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย
ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

Df

MS

F

Sig.

1.730
178.934
180.664
8.014
267.449
275.463
8.256
238.531
246.787
6.165
259.437
265.602
1.065
229.795
230.860

2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383
2
381
383

0.865
0.470

1.842

0.160

4.007
0.702

5.708**

0.004

4.128
0.626

6.594**

0.002

3.082
.681

4.527*

0.011

0.533
0.603

0.883

0.414

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตจําแนกตามกลุมอายุโดยการใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ พบวา ดานการขาย
และดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.160 และ 0.414 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายและดานบุคลิกภาพไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ และดานจรรยาบรรณ
มีคา Sig. เทากับ 0.004 และ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ และดานจรรยาบรรณแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือ มีคา Sig. เทากับ
0.011 ซึ่ง นอ ยกวา 0.05 นั่น คือ ปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0 ) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1 )
หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดั งนั้นผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ท ดสอบแบบ LSD เพื่อหาวาคา เฉลี่ยคูใดบา งแตกตา งกันที่ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ดังแสดงในตาราง 7 , 8 และ 9
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการ โดยใชสถิติ LSD
อายุ

X

20-29 ป

3.14

30-39 ป

2.89

40 ขึ้นไป

3.29

20-29 ป

30-39 ป

40 ขึ้นไป

3.14

2.89

3.29

-

0.25 **
( 0.006 )

- 0.15
( 0.299 )
- 0.40**
(0.006)
-

-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหแสดงวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ปกับคนที่มี
อายุ 30 – 39 ป มีคา Sig. เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุ 20 – 29 ปแตกตางเปนรายคูกับคนที่มีอายุ 30 – 39 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.25
คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 39 ป กับคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig เทากับ 0.006
ซึ่งนอยกวา 0.001 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 39 ป แตกตางเปนรายคูกับ
คนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตาง
เทากับ 0.40
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณ โดยใชสถิติ LSD

อายุ

X

20-29 ป

3.43

30-39 ป

3.13

40 ขึ้นไป

3.43

20-29 ป

30-39 ป

40 ขึ้นไป

3.43

3.13

3.43

-

0.30 **
( 0.001 )

- 0.01
( 0.958 )
- 0.30*
( 0.029 )
-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหแสดงวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ปกับคนที่มี
อายุ 30 – 39 ป มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่
มีอายุ 20 – 29 ปแตกตางเปนรายคูกับคนที่มีอายุ 30 – 39 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.30
คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 39 ป กับคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig เทากับ 0.029
ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 39 ปแตกตางเปนรายคูกับคน
ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตาง
เทากับ 0.30
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานความนาเชื่อถือ โดยใชสถิติ LSD

อายุ

X

20-29 ป

3.29

30-39 ป

3.03

40 ขึ้นไป

3.26

20-29 ป

30-39 ป

40 ขึ้นไป

3.29

3.03

3.26

-

0.26 **
( 0.004 )

0.03
( 0.842 )
- 0.23
( 0.107 )
-

-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหแสดงวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ปกับคนที่
มีอายุ 30 – 39 ป มีคา Sig.
เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01
หมายความวา คนใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ปแตกตางเปนรายคูกับคนที่มีอายุ 30 – 39 ปอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.26
สมมติฐานที่ 3 คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย BrownForsythe โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา
0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะกระทําการตรวจสอบ
คาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง ตั้งสมมติฐานดังนี้
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H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตาราง 10 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา โดยใช Levene’s test
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ดานการขาย

3.081*

2

382

0.047

ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

1.860
0.092
2.414
0.657

2
2
2
2

382
382
382
382

0.157
0.912
0.091
0.519

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมระดับการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.047 ซึ่งนอยกวา
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนกลุมนี้ไมเทากัน ซึ่งจะใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ ดังตาราง 11
ตาราง 11 แสดงความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขายโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย

Statistic

df1

df2

Sig.

0.882

2

209.027

0.415

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขาย โดยการใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ พบวา ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.415 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมระดับการศึกษา พบวา ความ
คิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ
และดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.157 , 0.912 , 0.091 และ 0.519 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนกลุมนี้
เทากัน ซึ่งจะใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 12
ตาราง 12 ความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตจําแนกตาม
กลุมระดับการศึกษา โดยใชสถิติ One Way ANOVA
ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.085
275.455
275.540
0.632
246.637
247.268
0.324
265.282
265.606
0.955
232.123
233.078

2
382
384
2
382
384
2
382
384
2
382
384

0.042
0.721

0.059

0.943

0.316
0.646

0.489

0.614

0.162
0.694

0.233

0.792

0.478
0.608

0.786

0.456

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ โดยการใช
สถิติ One Way ANOVA ทดสอบ พบวา ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดาน
การบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ มีคา Sig. เทากับ 0.943 , 0.614 , 0.792 และ
0.456 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ สมมติฐานหลัก (H0 ) แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1 )
หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ
และดานบุคลิกภาพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 4 คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน เนื่องจากกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน
จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ดังตาราง 13
ตาราง 13 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Independent Sample t-test
ความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของ
ตัวแทนประกัน
ชีวิต

ดานการขาย

ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences
not assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences
not assumed
Equal
variences
assumed
Equal
variences
not assumed

t-test for Equality of Means
F

Sig.
เพศ

0.030

0.899

3.326

n

x

S.D.

0.864

โสด

3.32

0.701

3.42

0.650

0.344

สมรส และ
หยาราง/
แยกกันอยู
โสด

3.03

0.846

3.11

0.854

0.069

สมรส และ
หยาราง/
แยกกันอยู
โสด

3.33

0.771

3.27

0.877

สมรส และ
หยาราง/
แยกกันอยู

t

df

Sig.

- 2.594

382

0.181

- 0.759

382

0.449

0.646

382

0.519
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ตาราง 13 (ตอ)
ความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของ
ตัวแทนประกัน
ชีวิต

ดานความ
นาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

Levene’s
Test of
Equality
Variance
Equal
variences
assumed
Equal
variences
not assumed

t-test for Equality of Means
F

Sig.
เพศ

0.062

10.786**
Equal
variences
assumed
Equal
variences
not assumed

n

x

S.D.

0.803

โสด

3.18

0.831

3.18

0.840

0.001

สมรส และ
หยาราง/
แยกกันอยู
โสด

3.54

0.702

สมรส และ
หยาราง/
แยกกันอยู

3.45

0.937

t

df

Sig.

- 0.001

382

0.999

0.910

171.187

0.364

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือ จําแนก
ตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติการทดสอบ Independent t-test พบวา ดานการขาย ดานการ
บริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือ มีคา Sig. เทากับ 0.181 , 0.449 , 0.519 และ
0.999 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และดาน
ความนาเชื่อถือไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานบุคลิกภาพ โดยใชสถิติการทดสอบ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.364 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐ านที่ 5 คนในกรุง เทพมหานครที่อ าชีพ แตกต า งกั น มี ค วามคิด เห็ น ตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน เนื่องจากกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน
จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ดังตาราง 14
ตาราง 14 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Independent Sample t-test
ความคิดเห็น
ตอภาพลักษณ
ของตัวแทน
ประกันชีวิต

ดานการขาย

ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ

Levene’s
Test of
F
Sig.
Equality
Variance
Equal
12.202** 0.001
variences
assumed
Equal
variences
not assumed
Equal
5.965* 0.015
variences
assumed
Equal
variences
not assumed
Equal
8.273** 0.004
variences
assumed
Equal
variences
not assumed

t-test for Equality of Means
อาชีพ

n

x

S.D.

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

27

3.34

.850

พนักงาน
บริษัทเอกชน

329

3.31

.628

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

27

3.25

1.038

พนักงาน
บริษัทเอกชน

329

2.99

.780

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

27

3.14

1.055

พนักงาน
บริษัทเอกชน

329

3.30

.732

t

df

Sig.

0.172

28.378

0.865

1.308

28.458

0.201

-0.765

28.091

0.451
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ตาราง 14 (ตอ)
ความคิดเห็น
ตอภาพลักษณ
ของตัวแทน
ประกันชีวิต

ดานความ
นาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

Levene’s
Test of
F
Sig.
Equality
Variance
Equal
9.826** 0.002
variences
assumed
Equal
variences
not assumed
Equal
28.483** 0.000
variences
assumed
Equal
variences
not assumed

t-test for Equality of Means
อาชีพ

n

x

S.D.

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

27

3.22

1.114

พนักงาน
บริษัทเอกชน

329

3.13

.757

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ

27

3.31

1.287

พนักงาน
บริษัทเอกชน

329

3.57

.714

t

df

Sig.

0.429

28.002

0.671

-1.035

27.327

0.310

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บุคลิกภาพโดยใชสถิติการทดสอบ Independent t-test พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.865, 0.201, 0.451,
0.671 และ 0.310 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดาน
ความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6 คนในกรุงเทพมหานครที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
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สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุม
เทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย BrownForsythe โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา
0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ย
อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกันที่ระดับนัยสํา
คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยจะกระทํ า การตรวจสอบค า ความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง ตั้งสมมติฐานดังนี้
H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตาราง 15 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใช Levene’s test
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ดานการขาย

3.310*

2

381

0.038

ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

0.835
1.341
0.735
1.060

2
2
2
2

381
381
381
381

0.435
0.263
0.480
0.348

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ความ
คิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.038 ซึ่งนอยกวา 0.05
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
กลุมนี้ไมเทากัน ซึ่งจะใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ ดังตาราง 16
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ตาราง 16 ความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขายโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย

Statistic

df1

df2

Sig.

0.599

2

328.209

0.550

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขาย โดยการใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ พบวา ความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย มีคา Sig. เทากับ 0.550 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ
ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลั ก (H0 ) แสดงว า ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1 ) หมายความว า คนใน
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานการขายไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ความ
คิ ด เห็ น ต อ ภาพลั ก ษณ ข องตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ด า นการบริ ก าร ด า นจรรยาบรรณ ด า นความ
นาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.435 , 0.263 , 0.480 และ 0.348 ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คา
ความแปรปรวนกลุมนี้เทากัน ซึ่งจะใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ ดังตาราง 17
ตาราง 17 ความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ โดยใชสถิติ One Way ANOVA
ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

4.715
269.931
274.646
3.323
243.146
246.470
10.657
253.202
263.859

2
381
383
2
381
383
2
381
383

2.357
0.708

3.328**

0.037

1.662
0.638

2.604

0.075

5.329
0.665

8.018*

0.000
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ตาราง 17 (ตอ)
ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต
ดานบุคลิกภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.524
230.336
230.860

2
381
383

0.262
0.605

0.433

0.649

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตจําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยการใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ พบวา
ดานจรรยาบรรณและดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.075 และ 0.649 ซึ่งมากกวา 0.05 และนั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณและดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตจําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยการใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ พบวา
ดานการบริการและดานความนาเชื่อถือ มีคา Sig. เทากับ 0.037 และ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 และ
0.01 ตามลําดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการและดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
ดั งนั้นผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ท ดสอบแบบ LSD เพื่อหาวาค า เฉลี่ยคูใดบ า งแตกตา งกั นที่ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังแสดงในตาราง 18 และ 19
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการ โดยใชสถิติ LSD

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

X

ไมเกิน 15,000 บาท

3.22

15,001-25,000 บาท

2.95

25,001บาทขึ้นไป

3.01

ไมเกิน 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท
3.22
2.95
0.27 *
( 0.015 )
-

25,001บาทขึ้นไป
3.01
0.21*
( 0.042 )
- 0.06
(0.560)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหแสดงวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท กับคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.015 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท
แตกตางเปนรายคูกับคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00125,000 บาท โดยมีผลตางเทากับ 0.27
คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท กับคนที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา คนใน
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาทแตกตางเปนรายคูกับคนที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป โดยมีผลตางเทากับ 0.21
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานความนาเชื่อถือ โดยใชสถิติ LSD

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

X

ไมเกิน 15,000 บาท

3.43

15,001-25,000 บาท

3.03

25,001บาทขึ้นไป

3.11

ไมเกิน 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท
3.43
3.03
0.41 **
( 0.000 )
-

25,001บาทขึ้นไป
3.11
0.33**
( 0.001 )
- 0.08
(0.424)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหแสดงวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไม
เกิน 15,000 บาท กับคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท
แตกตางเปนรายคูกับคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00125,000 บาท โดยมีผลตางเทากับ 0.41
คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท กับคนที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนใน
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาทแตกตางเปนรายคูกับคนที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001บาทขึ้นไป โดยมีผลตางเทากับ 0.33
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สมมติฐานที่ 7 คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน
และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 และ
ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะกระทําการตรวจสอบคาความแปรปรวน
ของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง ตั้งสมมติฐานดังนี้
H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตาราง 20 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยใช
Levene’s test
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ดานการขาย

0.296

2

382

0.744

ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

0.101
0.995
0.678
1.106

2
2
2
2

382
382
382
382

0.904
0.371
0.508
0.332
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวา
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.744 , 0.904 , 0.371 , 0.508 และ
0.332 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา คาความแปรปรวนกลุมนี้เทากัน ซึ่งจะใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ ดัง
ตาราง 21
ตาราง 21 ความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย

ดานการบริการ

ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ

ดานบุคลิกภาพ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

1.561
179.113
180.674
1.592
273.948
275.540
0.609
246.659
247.268
1.065
264.542
265.606
2.603
230.475
233.078

2
382
384
2
382
384
2
382
384
2
382
384
2
382
384

0.781
0.469

1.665

0.191

0.796
0.717

1.110

0.331

0.304
0.646

0.472

0.624

0.532
0.693

0.769

0.464

1.302
0.603

2.157

0.117

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตจําแนกตามกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยการใชสถิติ One Way ANOVA ทดสอบ
พบวา ดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ มีคา
Sig. เทากับ 0.191 , 0.331 , 0.624 , 0.464 และ 0.117 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย
ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 8 คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0 : คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตไมแตกตางกัน
H1 : คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน
และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe
โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 และ
ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะกระทําการตรวจสอบคาความแปรปรวน
ของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง ตั้งสมมติฐานดังนี้
H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05
ตาราง 22 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมแหลงที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต โดยใช
Levene’s test
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ดานการขาย

11.979**

2

382

0.000

ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

8.275**
7.624**
10.039**
6.006**

2
2
2
2

382
382
382
382

0.000
0.001
0.000
0.003

** มีนัยสําคัญทางสถิตท
ิ ี่ระดับ 0.01
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จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมจํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวา
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.000 , 0.000 , 0.001 , 0.000 และ
0.003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวา ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนกลุมนี้ไมเทากัน ซึ่งจะใชสถิติ Brown – Forsythe
ทดสอบ ดังตาราง 23
ตาราง 23 แสดงความแตกตางกันของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
โดยใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย
ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ
ดานบุคลิกภาพ

Statistic

df1

df2

Sig.

6.680**
7.860**
14.920**
9.751**
11.135**

2
2
2
2
2

329.863
326.254
308.039
332.711
263.371

0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิตท
ิ ี่ระดับ 0.01

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ
โดยการใชสถิติ Brown – Forsythe ทดสอบ พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.001 , 0.000 , 0.000 ,
0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวา ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลง
ตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังแสดงในตาราง 24 – 25
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขาย โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ทดสอบ

แหลงที่รูจักตัวแทนประกัน
ชีวิต

X

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทน
ประกันชีวิต

3.46

โทรศัพท

3.22

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
แผนพับ)

3.24

3.46

3.22

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)
3.24

-

0.24**
(0.005)

0.22*
(0.029)

-

- 0.02
(0.994)

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
โทรศัพท
ในครอบครัวเปน
ตัวแทนประกันชีวิต

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพท มีคา Sig.
เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจาก
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกัน
ชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.24
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่
เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน
วิ ท ยุ อิ น เตอร เ น็ ต แผ น พั บ ) มี ค า Sig.เท า กั บ 0.029 ซึ่ ง น อ ยกว า 0.05 หมายความว า คนใน
กรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกัน ชี วิ ต แตกต า งเป น รายคู กั บ คนที่รู จัก จากบูธ สง เสริม การขายและสื่ อ ตา งๆ (หนัง สือ พิม พ
โทรทั ศ น วิ ท ยุ อิ นเตอร เ น็ ต แผนพั บ ) อย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05
โดยคนใน
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กรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายดีกวาคนที่รูจักจาก
บูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ)โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.22
ตาราง 25 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูข องความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
ดานการบริการ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ทดสอบ

แหลงที่รูจักตัวแทน
ประกันชีวิต

X

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทน
ประกันชีวิต

3.17

โทรศัพท

2.78

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)

3.07

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
ในครอบครัวเปน
ตัวแทนประกันชีวิต

โทรศัพท

3.17

2.78

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
แผนพับ)
3.07

-

0.39**
(0.000)

0.10
(0.725)

-

- 0.29*
(0.023)

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพท มีคา Sig.
เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจาก
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกัน
ชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.39

80
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากโทรศัพท กับคนที่รูจักจากบูธสงเสริม
การขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) มีคา Sig.เทากับ 0.023
ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากจากโทรศัพท
แตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจัก
ตัวแทนประกันชีวิตจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
แผนพับ ) มีค วามคิดเห็นตอ ภาพลัก ษณของตัว แทนประกันชีวิต ดา นการบริก ารดีก วา คนที่รูจัก
ตัวแทนประกันชีวิตจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.29
ตาราง 26 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ทดสอบ

แหลงที่รูจักตัวแทน
ประกันชีวิต

X

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทน
ประกันชีวิต

3.49

โทรศัพท

3.02

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)

3.18

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
ในครอบครัวเปน
ตัวแทนประกันชีวิต

โทรศัพท

3.49

3.02

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)
3.18

-

0.47**
(0.000)

0.31**
(0.006)

-

- 0.16
(0.339)

-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพท มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจาก
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.47

81
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่
เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน
วิ ท ยุ อิ น เตอร เ น็ ต แผ น พั บ ) มี ค า Sig.เท า กั บ 0.006 ซึ่ ง น อ ยกว า 0.01 หมายความว า คนใน
กรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกัน ชี วิ ต แตกต า งเป น รายคู กั บ คนที่รู จัก จากบูธ สง เสริม การขายและสื่อ ตา งๆ (หนัง สือ พิม พ
โทรทั ศ น วิ ท ยุ อิ นเตอร เ น็ ต แผนพั บ ) อย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.01
โดยคนใน
กรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่รูจัก
จากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.31
ตาราง 27 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูข องความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
ดานความนาเชื่อถือ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ทดสอบ

แหลงที่รูจักตัวแทน
ประกันชีวิต

X

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทน
ประกันชีวิต

3.31

โทรศัพท

2.90

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)

3.17

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
ในครอบครัวเปน
ตัวแทนประกันชีวิต

โทรศัพท

3.31

2.90

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)
3.17

-

0.41**
(0.000)

0.14
(0.406)

-

- 0.27*
(0.024)

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

-

82
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพท มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจาก
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.41
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากโทรศัพท กับคนที่รูจักจากบูธสงเสริม
การขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) Sig.เทากับ 0.024 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากจากโทรศัพท
แตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจัก
ตัวแทนประกันชีวิตจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
แผนพับ) มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่รูจัก
ตัวแทนประกันชีวิตจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.27
ตาราง 28 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานบุคลิกภาพ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ทดสอบ

แหลงที่รูจักตัวแทน
ประกันชีวิต

X

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทน
ประกันชีวิต

3.67

โทรศัพท

3.24

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)

3.42

3.67

3.24

บูธสงเสริมการขาย และ
สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ
อินเตอรเน็ต แผนพับ)
3.42

-

0.43**
(0.000)

0.25
(0.053)

-

- 0.18
(0.288)

เพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
ในครอบครัวเปน
โทรศัพท
ตัวแทนประกันชีวิต

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

-
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จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพท มีคา Sig.
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตแตกตางเปนรายคูกับคนที่รูจักจาก
โทรศัพท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตดานบุคลิกภาพดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 29 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
แตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานจรรยาบรรณ
สอดคลองกับสมมติฐาน
t-test
ดานความนาเชื่อถือ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
แตกตางกัน ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
สอดคลองกับสมมติฐาน
One Way
ดานจรรยาบรรณ
สอดคลองกับสมมติฐาน
ANOVA
ดานความนาเชื่อถือ
สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกัน
ชีวิตแตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
One Way
ANOVA
ดานจรรยาบรรณ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานความนาเชื่อถือ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
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ตาราง 29 (ตอ)
สมมติฐานที่ 4
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกัน
ชีวิตแตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
t-test
ดานจรรยาบรรณ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานความนาเชื่อถือ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 5
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
แตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
t-test
ดานจรรยาบรรณ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานความนาเชื่อถือ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
สอดคลองกับสมมติฐาน
One Way
ดานจรรยาบรรณ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ANOVA
ดานความนาเชื่อถือ
สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
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ตาราง 29 (ตอ)
สมมติฐานที่ 7
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
One Way
ดานจรรยาบรรณ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ANOVA
ดานความนาเชื่อถือ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 8
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต ประกอบดวย 5 ดาน
ดานการขาย
สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานการบริการ
สอดคลองกับสมมติฐาน
One Way
ดานจรรยาบรรณ
สอดคลองกับสมมติฐาน
ANOVA
ดานความนาเชื่อถือ
สอดคลองกับสมมติฐาน
ดานบุคลิกภาพ
สอดคลองกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสราง
ความคิดเห็นความรูความเขาใจในธุรกิจประกันชีวิตตอคนที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตในฐานะลูกคา
และไมใชลูกคาใหดียิ่งขึ้น

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณตัวแทนประกัน
ชีวิต 5 ดาน ไดแก ดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บุคลิกภาพ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของ
ตัวแทนประกันชีวิต โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวและแหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต

ความสําคัญของการวิจัย
1. ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสรางความคิดเห็นความรูความเขาใจในธุรกิจ
ประกันชีวิตตอคนที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตในฐานะลูกคาและไมใชลูกคาใหดียิ่งขึ้น
2. ใชเปนแนวทางใหกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา
ตอเนื่องในอนาคต

สมมติฐานในการวิจัย
1. คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
2. คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
3. คนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
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4. คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
5. คนในกรุงเทพมหานครที่อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตแตกตางกัน
6. คนในกรุงเทพมหานครที่รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
7. คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน
8. คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตแตกตางกัน

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิต สามารถสรุปผลไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 20 – 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน และรูจักตัวแทน
ประกันชีวิตจากเพื่อน / ญาติ / สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
ตอนที่ 2 การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในดานการขาย ดานการ
บริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณโดยรวมในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
ดานการขาย ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการขายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในขอ สามารถแสดง
ใหเห็นถึงคุณคาของความคุมครองกรมธรรมประกันชีวิต อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45
ความคิดเห็ นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลั กษณของตัว แทนประกันชีวิตในขอ
สามารถใหขาวสารขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตอยางชัดเจน สามารถตอบขอสงสัย
เกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตไดดี และสามารถโนมนาวชักจูงใหซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดเปนอยาง
ดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32, 3.32 และ 3.31 ตามลําดับ
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ดานการบริการ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ในขอ มีความกระตือรือรน ตรงตอเวลา บริการรวดเร็วฉับไว อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทุกดาน
เอาใจใสสมาชิก/ ลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีความเหมาะสมในการใหบริการหลังการขาย มีการให
ของขวัญหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษตางๆ จากตัวแทนประกันชีวิต และมีความสม่ําเสมอในการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ เชน ดูละครเวที เปนตน รวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 , 3.23 , 3.13 , 3.01, 2.90 และ 2.81 ตามลําดับ
ดานจรรยาบรรณ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานจรรยาบรรณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในขอ
สามารถรักษาความลับที่ไมควรเปดเผยของลูกคาไดเปนอยางดี อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.42
ความคิดเห็ นของคนในกรุ งเทพมหานครตอภาพลั กษณของตัว แทนประกันชีวิตในขอ
สามารถแนะนําชี้แจงถึงสิทธิและหนาที่ของลูกคาไดดี สามารถแนะนําลูกคาซื้อกรมธรรมที่เหมาะสม
กับความสามารถในการชําระเบี้ย สามารถนําสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิตตามกําหนดเวลาของบริษัท
อยางสม่ําเสมอ และตัวแทนประกันชีวิต ไมมีการพูดจากลา วรายทับถมบริษัท อื่น เพื่อใหไดมา
ซึ่งยอดขายประกันชีวิต อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 , 3.31 , 3.26 และ 3.23
ตามลําดับ
ดานความนาเชื่อถือ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกั นชี วิต ด า นความน าเชื่ อถื อโดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ ย เท ากับ 3.18 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในขอ
สามารถเปนผูแนะนําในการลงทุนและเปนที่ปรึกษาในการทําประกันชีวิต สามารถทําใหเกิดความรูสึก
ในเชิงบวกกับการทําประกันชีวิต สามารถเปนคนกลางในการประสานงานระหวางลูกคาและบริษัท
ในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดใหสําเร็จลุลวงดวยดี
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 , 3.21 , 3.17 และ 3.13 ตามลําดับ
ดานบุคลิกภาพ ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัว แทน
ประกันชีวิตดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตในขอ ลักษณะ
ทาทาง การวางตัวดี เขากับผูอื่นไดงาย การแตงกาย เหมาะสมถูกกาละเทศะ และมีความมั่นคงทาง
อารมณ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 , 3.51 และ 3.43 ตามลําดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขายดีกวาเพศชาย
คนในกรุง เทพมหานครที่มีเ พศแตกตางกันมีค วามคิด เห็น ตอ ภาพลักษณข องตัว แทน
ประกันชีวิตดานการบริการ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คนในกรุง เทพมหานครที่ มี เ พศแตกต า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นต อ ภาพลักษณข องตัว แทน
ประกันชีวิตดานจรรยาบรรณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยคนใน
กรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณ
ดีกวาเพศชาย
คนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี เ พศแตกต า งกัน มีค วามคิด เห็ นต อ ภาพลั กษณข องตัว แทน
ประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 2 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายและดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คนในกรุง เทพมหานครที่ มีอ ายุ แ ตกตา งกั นมี ค วามคิ ด เห็น ตอ ภาพลั กษณข องตั ว แทน
ประกันชีวิตดานการบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยคน
ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดาน
การบริการดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.25
และคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการ
บริการดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.40
คนในกรุ ง เทพมหานครที่ มีอ ายุแ ตกตา งกั นมี ค วามคิ ด เห็น ตอ ภาพลั กษณ ข องตัว แทน
ประกันชีวิตดานจรรยาบรรณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดย
คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.30
และคนที่ มีอายุ 40 ปขึ้ นไปมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัว แทนประกันชีวิตด าน
จรรยาบรรณดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.30
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คนในกรุง เทพมหานครที่ มีอ ายุแ ตกตา งกั นมี ค วามคิ ด เห็น ต อ ภาพลั กษณ ข องตั ว แทน
ประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดาน
ความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ 30 – 39 ป โดยมีผลตางเทากับ 0.26
สมมติฐานขอที่ 3 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุง เทพมหานครที่มีร ะดับ การศึกษา
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 4 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 5 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 6 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานจรรยาบรรณ
และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คนในกรุงเทพมหานครที่มี รายไดเ ฉลี่ ยตอเดือนแตกตา งกันมี ความคิ ด เห็นต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,00125,000 บาท โดยมีผลตางเทากับ 0.27
และคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 บาทขึ้นไป
โดยมีผลตางเทากับ 0.21
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คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความ
นาเชื่อถือดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท โดยมีผลตางเทากับ 0.41
และคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็น
ตอ ภาพลัก ษณข องตัว แทนประกัน ชีวิต ดา นความนา เชื่อ ถือ ดีก วา คนที่มีร ายไดเ ฉลี่ย ตอ เดือ น
25,001บาทขึ้นไป โดยมีผลตางเทากับ 0.33
สมมติฐานขอที่ 7 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 8 ผลการทดสอบ พบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจาก
เพื่อ น /ญาติ/ สมาชิก ในครอบครัว ที่เ ปน ตัว แทนประกัน ชีวิต มีค วามคิด เห็นตอ ภาพลัก ษณข อง
ตัวแทนประกันชีวิตดานการขายดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.24
และคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่
เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายดีกวาคนที่
รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.22
คนในกรุ ง เทพมหานครที่ รู จัก ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต จากแหล ง ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปน
ตัวแทนประกันชีวิตกับคนที่รูจักจากโทรศัพทมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
ดานการบริการดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.39
และคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ
(หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) มีความคิดเห็นตอภาพลัก ษณของตัว แทน
ประกันชีวิตดานการบริการดีกวาคนที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.29
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คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวาคนที่รูจัก
จากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.47
และคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่
เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานจรรยาบรรณดีกวา
คนที่รูจักจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ)
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.31
คนในกรุ ง เทพมหานครที่ รู จัก ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต จากแหล ง ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัว
ที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถือ
ดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.41
และคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากบูธสงเสริมการขายและสื่อตางๆ
(หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ) มีความคิดเห็นตอภาพลักษณข องตัวแทน
ประกัน ชีวิต ดา นความนา เชื่อถือดีก วา คนที่รูจัก ตัว แทนประกัน ชีวิต จากโทรศัพ ท โดยมีผลตา ง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.27
คนในกรุ ง เทพมหานครที่ รู จัก ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต จากแหล ง ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานบุคลิกภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปน
ตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานบุคลิกภาพดีกวาคนที่
รูจักจากโทรศัพท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิต มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรสโสด อาชีพอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน และรูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน / ญาติ / สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน / ญาติ / สมาชิกใน
ครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตมีหนาที่บริการลูกคาดวยการไป
เก็บเบี้ยประกันแลวนําสงบริษัท และติดตอประสานงานเคลมสินไหมเมื่อเกิดเหตุ จึงตองอาศัยความ
ไวเนื้อเชื่อใจวาตัวแทนจะซื่อสัตย ไมคดโกงเบี้ยประกันและสามารถติดตอไดสะดวกเมื่อตองการ
ความชวยเหลือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจึงรูจักตัวแทนประกันชีวิตจากคนใกลชิด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของรุจเรข สุวรรณเนตร (2539: 103) เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคซื้อประกันชีวิตโดยพิจารณาความ
มั่นคงของบริษัท และมักจะเลือกซื้อประกันชีวิตกับคนสนิทที่รูจักคุนเคยกัน เชน ญาติพี่นอง เพื่อน
หรือผูที่เคารพนับถือ
3. ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ภาพลั ก ษณ ข องตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ด า น
บุคลิกภาพดีกวาภาพลักษณดานอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลิกภาพที่ดียอมนํามาซึ่งความนาเชื่อถือ
บริษัทประกันชีวิตตางๆ ไดใหการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักขายอยางจริงจัง ใหมีลักษณะ
ทาทาง การวางตัวดี เขากับผูอื่นไดงาย แตงกายเหมาะสมถูกกาลเทศะ และมีความมั่นคงทางอารมณ
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ สงผลใหภาพลักษณดานบุคลิกภาพของนักขายประกันชีวิตอยูใน
ระดับเปนที่นาพอใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดแนวคิดของจอหน แอล ฮออลแลนด (John L. Holland.
1997) ที่กลาววา บุคลิกภาพที่สรางความประทับใจครั้งแรกใหกับลูกคา จะมีผลตอความรูสึกของลูกคา
ที่จะซื้อหรือไมซื้อสินคาได บุคลิกภาพที่ดีจะชวยใหพนักงานขายสามารถ “ ขายตนเอง” นั่นคือ สราง
ความรูสึกที่ดีกับลูกคา ชวยใหการขายประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการ
บริการเชน การเอาใจใสลูกคา ความกระตือรือรน ความตรงตอเวลา ความรวดเร็ว หรือการบริการ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ ต่ํากวาภาพลักษณดานอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปจจุบันคนไทยเห็นคุณคาและหันมาทําประกันชีวิตมากขึ้น ตัวแทนแตละคนจึงมีลูกคาที่ตองติดตาม
ดูแลจํานวนมาก สงผลใหประสิทธิภาพในการดูแลอาจไมทั่วถึง และลาชา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วลัยพรรณ เตชะเบญจรัตน (2551) เรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการของ
บริษัท ไอ เอ็น จี ประกันชีวิตในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและ
เชื่อมั่นไววางใจในตัวแทนประกันชีวิตวาสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และมี
สมรรถภาพในการใหบริการในระดับมากทุกดาน
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาตัวแทนประกันชีวิตใหขาวสารขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับ
กรมธรรมประกันชีวิตอยางชัดเจน ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตไดดี และสามารถ
โนมนาวชักจูงใหซื้อกรมธรรมประกันชีวิตไดเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจาก อาชีพตัวแทนประกันชีวิต
เปนอาชีพที่รายไดขึ้นอยูกับความสามารถ ความขยัน ทักษะการขาย และการบริการกอนและหลัง
การขาย บริษัทประกันชีวิตตางๆ จึงอบรมใหตัวแทนเปนนักขายอาชีพจริงๆ ปลูกฝงและเสริมสราง
ความรูทางวิชาการอยางตอเนื่องและจริงจัง ตัวแทนจึงมีภาพลักษณดานการขายไมดอยกวาดานอื่น
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เลย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไมตรี เอี่ยมปรีชา (2547: 52-55) ที่กลาววา ตัวแทนประกันชีวิตที่ดี
จะตองขายและเปนการขายที่มีคุณภาพสมบูรณตอลูกคาที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาวา ลูกคามีความ
จําเปนที่จะตองประกันชีวิตหรือไม และที่สําคัญตองมีอํานาจซื้อ ตองใหบริการลูกคาอยางเสมอตน
เสมอปลาย เพราะเมื่อลูกคาตัดสินใจซื้อเพราะเขาใจในประโยชนของการประกันชีวิตแลว สวนหนึ่ง
เกิดความเชื่อถือไววางใจผูเสนอขายวาจะไดรับการบริการเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในกรมธรรม การ
บริการหลังการขายที่ดีจะนํามาซึ่งการขายตลาดครั้งตอไป
6. ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ภาพลั ก ษณ ข องตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ด า น
จรรยาบรรณและดานความนาเชื่อถือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวาตัวแทนประกันชีวิต
สามารถรักษาความลับที่ไมควรเปดเผยของลูกคาไดเปนอยางดี แนะนําชี้แจงถึงสิทธิและหนาที่ของ
ลูกคาไดดี แนะนําลูกคาซื้อกรมธรรมที่เหมาะสมกับความสามารถในการชําระเบี้ย นําสงเงินคาเบี้ย
ประกันชีวิตตามกําหนดเวลาของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ไมพูดจากลาวรายทับถมบริษัทอื่น เพื่อให
ไดมาซึ่งยอดขายประกันชีวิต แนะนําในการลงทุนและเปนที่ปรึกษาในการทําประกันชีวิต ทําใหเกิด
ความรูสึกในเชิงบวกกับการทําประกันชีวิต เปนคนกลางในการประสานงานระหวางลูกคาและบริษัท
ในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดใหสําเร็จลุลวงดวยดี
ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความสุจริตใจตอกันระหวางฝายผูรับประกันภัย
ผูเอาประกันภัยโดยผานคนกลาง คือ ตัวแทน ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทอยางมากตอภาพพจน
และความเจริญกาวหนาของธุรกิจ ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจึงตองยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไมตรี เอี่ยมปรีชา (2547: 52-55) ที่กลาววา ตัวแทนที่ดีควรจะมีความรู
เกี่ยวกับการประกันชีวิตเปนอยางดี มีความสามารถในการขายและขยายตลาด มีนิสัยในการทํางาน
ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตองประชาสัมพันธธุรกิจและตัวเอง และตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ซึ่งพบวาคนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิตดานการขายดีกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศหญิงมีความละเอียดลออในการคัดเลือก
ตัวแทนประกันชีวิต จึงอาจจะใชเวลามากกวาเพศชายในการรับฟงขาวสารขอมูลจากตัวแทนประกัน
ชีวิต จนไดเห็นชัดเจนวาตัวแทนประกันชีวิตโดยสวนใหญจะไดรับการอบรมฝกฝนดานทักษะการขาย
มาเปนอยางดี สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณคาของความคุมครองแบบประกัน และสามารถโนมนาว
ชักจูง และตอบขอสงสัยเกี่ยวกับแบบประกันไดดี ในขณะที่เพศชายอาจจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
จากคนใกลชิดหรือผูที่ไววางใจโดยไมไดใชเวลามากนักในการพิจารณาทักษะการขายของตัวแทน
ประกันชีวิต คนในกรุงเทพมหานครเพศหญิงจึงมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกัน
ชีวิตดานการขายดีกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก มีประเสริฐวาจา (2550: 95)
เรื่อง ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถาม
เพศหญิงพึงพอใจปจจัยดานบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพดานการขายมากกวาผูตอบแบบสอบถาม
เพศชาย
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8. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่งพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความ
นาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 –
29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ และ
ดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ 30 – 39 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนในชวงอายุ 20 – 29 ป ยัง
อยูในวัยกําลังศึกษาเลาเรียนหรือเพิ่งทํางานไดไมนานนัก ยังไมมีประสบการณในทางที่ไมดีเกี่ยวกับ
ตัวแทนที่บริการไมดี ขาดจรรยาบรรณและขาดความนาเชื่อถือ ในขณะที่คนในชวงอายุ 30 - 39 ป
อาจจะเคยประสบดว ยตนเองหรือไดรับ ฟง ประสบการณที่ไมดีเ กี่ย วกับ ตัว แทน จึง ทําใหค นใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการ
บริการ ดานจรรยาบรรณ และดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ 30 - 39 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ของแสนชัย วรวัลย (2548) เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคที่มีอายุไมเกิน 30 ปเปดรับสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตสวนบุคคลและมีความเชื่อถือในพฤติกรรมของตัวแทนประกันชีวิตมากกวาผูบริโภคที่มี
อายุ 40 ปขึ้นไป
9. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 6 ซึ่งพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการและดานความ
นาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการ
บริการ และดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท ทั้งนี้
เนื่องจากกลุมคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาทมักจะเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ที่มีทุนประกันไมสูงมาก สงเบี้ยประกันเปนรายเดือนดวยจํานวนเงินที่ไมสูงมาก จึงไมไดคาดหวัง
การบริการที่สูงมากจนเกินความสามารถที่ตัวแทนจะใหบริการได และยังไดพบเจอตัวแทนบอยครั้ง
จึงเกิดความเชื่อถือไววางใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดาพร ใจอินทร (2546: 124) ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการประกันชีวิตตอการบริการหลังการขายของตัวแทน บริษัท อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทพึงพอใจ
การบริการจากตัวแทนประกันชีวิตมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดสูงกวา
10. ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 ซึ่งพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัว แทน
ประกันชีวิตจากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดาน
การบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิก
ในครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดีกวาคน
ที่รูจักจากโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกคาที่ซื้อประกันชีวิตไมสามารถทราบลวงหนาไดวาเมื่อใดตนจะ
ประสบเหตุรายที่ตองขอรับบริการจากบริษัทประกัน ดังนั้นการมีตัวแทนที่พรอมใหบริการหลังการขาย
อยา งสม่ํา เสมอ รวดเร็ว ติด ตอ ไดต ลอดเวลาจึงเปนปจจัย ในการตัด สิน ใจที่สํา คัญ ดัง นั้น คนใน
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กรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวแทน
ประกันชีวิตจึมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนดีกวาคนที่รูจักจากโทรศัพทที่อาจจะไมแนใจ
วาจะใหบริการไดอยางทันทวงทีหรือติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอหรือไม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของปลันธนิตย ศรีพิทักษ (2551: 93) เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาที่
ซื้อประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตและธนาคารพาณิชย พบวา ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกซื้อ
คือ ความความกลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต ดังนั้นจึงเลือกซื้อประกันชีวิตจากคนใกลชิด เชน
คนในครอบครัว ญาติ และเพื่อนสนิทที่จะสามารถใหขอมูล และประสานขอรับการบริการไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย ดังนี้
1. การสงเสริมภาพลักษณตัวแทนประกันชีวิต
1.1 ดานการขาย บริษัทประกันชีวิตควรจัดอบรมใหความรูและฝกฝนทักษะการขาย
แกตัวแทนอยางจริงจัง ใหสามารถแสดงชี้ถึงคุณคาของความคุมครองกรมธรรม ใหขาวสารขอมูล
เกี่ยวกับกรมธรรมอยางชัดเจน สามารถแสดงขอมูลประกอบการขายเพื่อโนมนาวชักจูงใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต เพราะการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญมีความคิดเห็นตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขายอยูในระดับปานกลาง
1.2 ดานการบริการ ตัวแทนประกันชีวิตควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ลูกคา โดยเนนการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวผาน Call Center หรือ Social Network เพื่อใหมีความ
สม่ําเสมอในการใหบริการขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ เพราะการวิจัย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ
อยูในระดับปานกลาง
1.3 ดานจรรยาบรรณ บริษัทประกันชีวิตควรกําหนดกฎหรือขอบังคับอยางจริงจังเพื่อ
ควบคุมดูแลใหตัวแทนประกันชีวิตนําสงเงินคาเบี้ยประกันชีวิตตามกําหนดเวลา ปลูกฝงใหตัวแทน
รักษาความลับที่ไมควรเปดเผยของลูกคา แนะนําลูกคาซื้อกรมธรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการชําระเบี้ย และแนะนําชี้แจงถึงสิทธิและหนาที่ของลูกคา หรือมีชองทางอินเทอรเน็ตใหลูกคา
สามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองได เพื่อตรวจสอบการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต เพราะการ
วิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดาน
จรรยาบรรณอยูในระดับปานกลาง
1.4 ดานความนาเชื่อถือ บริษัทประกันชีวิตควรจัดอบรม การแกปญหาสถานการณ
เฉพาะหนา กรณีเกิดปญหาใหมๆ และมีหนวยงานที่สนับสนุนการทํางานของตัวแทนใหมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้น อาจใหมี Hotline สายดวน สําหรับตัวแทนโทรเขาไปสําหรับปรึกษาปญหาลูกคา
หรือปญหาทางกฎหมาย เชน ลูกคาไปรักษาแลวโรงพยาบาลไมรับเคลม ตัวแทนก็จะโทรเขามาที่
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บริษัท เพื่อขอตรวจสอบสัญญาการใหบริการระหวางโรงพยาบาลกับบริษัท เปนตน เพื่อสรางความ
นาเชื่อถือใหกับลูกคา เพราะการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาพลักษณ
ของตัวแทนประกันชีวิตดานความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง
1.5 ดานบุคลิกภาพแมจากการวิจัยในครั้งนี้ จะพบวาผูตอบแบบสอบถามจะมีความคิดเห็น
ตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี ซึ่งดีกวาดานอื่นๆ แตเพื่อพัฒนา
ใหเกิดภาพลักษณในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ตัวแทนประกันชีวิตควรปรับปรุงตนเองใหสามารถวางตัว
หรือเขากับผูอื่นไดงาย รูจักแตงกายใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ และฝกฝนตนเองใหมีความมั่นคงทาง
อารมณ เพื่อสรางความประทับใจแกทุกคนที่พบเห็น ใหการขายเกิดไดงายขึ้น
2. บริษัทประกันชีวิตควรจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับกลุมเปาหมายที่มีอายุ 30 – 39 ป เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกคากลุมดังกลาวใหเห็นถึงคุณภาพการบริการ การยึดถือในจรรยาบรรณ
และความนา เชื่อ ถือ ของตัว แทนประกัน ชีวิต ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงในทางที่ดีขึ้น กวา ในอดีต มาก
เนื่องจากมีกฎหมาย ขอบังคับจากภาครัฐในการควบคุมดูแลตัวแทนประกันชีวิตอยางจริงจัง และ
สภาพการแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรงทําใหตัวแทนทุกคนตองมอบการบริการที่มีคุณภาพใหแก
ลูกคา เพื่อชวงชิงความเปนหนึ่งในธุรกิจ เพราะจากการวิจัยพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
และดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุ 20 – 29 ป มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ
และดานความนาเชื่อถือดีกวาคนที่มีอายุ 30 – 39 ป
3. บริษัทประกันชีวิตควรยกระดับคุณภาพการบริการใหลูกคากลุมที่มีรายไดสูง 15,001 –
25,000 บาทตอเดือน เห็นถึงการบริการลูกคาอยางรวดเร็ว ผานชองทางที่ทันสมัยมากขึ้น เชน การ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาผานอินเตอรเน็ต หรือ Social network การชําระเบี้ยประกันผานบัตรเครดิต
พรอมกิจกรรมสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย เพื่อใหลูกคาประทับใจในการบริการที่เขาถึงลูกคา
อยางทั่วถึง ฉับไว เพราะจากการวิจัยพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการและดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน
15,000 บาท มีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการบริการ และดานความ
นาเชื่อถือดีกวาคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท
4. บริษัทประกันชีวิตควรอบรมและใหความรูตัวแทนในเรื่องการบริหารความสัมพันธกับ
บุคคลใกลชิด เชน เพื่อน หรือญาติ เพื่อสรางสัมพันธที่ดีกอนที่จะเสนอขายประกันชีวิต มากกวาการ
เนนขายทางโทรศัพท เพราะจากการวิจัยพบวา คนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิต
จากแหลงตางกันมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดานการขาย ดานการบริการ
ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดานบุคลิกภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนในกรุงเทพมหานครที่รูจักตัวแทนประกันชีวิตจากเพื่อน /ญาติ/ สมาชิกใน
ครอบครัวที่เปนตัวแทนประกันชีวิตมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิตดีกวาคนที่
รูจักจากโทรศัพท
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหาของการทําประกันชีวิต สาเหตุที่มีผลทําใหผู
เอาประกันภัยหยุดสงเบี้ยประกันเพื่อนําไปสูการปองกันและแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได
2. ควรศึกษากลุมตัวอยางที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพฯ เชน ตางจังหวัดอื่นตามภูมิภาค
เพื่อจะเปนขอมูลทางการตลาดในการกําหนดทิศทางการทํางานและนโยบายทางการตลาดใหตรงกับ
กลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกัน
ชีวิต
__________________________________________________________________________
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอ
ภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต โดยแบงแบบสอบถามออกเปนทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะสวนบุคคล มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended response question) ประกอบดวยขอมูลดาน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว
และแหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวิต รวมคําถามทั้งสิ้น 8 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของตัวแทน
ประกันชีวิต ดานการดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บุคลิกภาพ เปนคําถามแบบประเมินคา (Rating Scales) จํานวน 22 ขอ
ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนําประโยชนไปใช
ในการศึกษา โดยที่ผู ตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบตอแบบสอบถามแตอยางใด และการ
นําเสนอผลการวิจัยนี้ เปนการนําเสนอโดยภาพรวมเทานั้น
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวิต
1.

ในปจจุบันทานเปนตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
( ) ใช กรุณาคืนแบบสอบถาม
( ) ไมใช กรุณาตอบแบบสอบถาม
2.
ทานเคยถูกเสนอขายประกันชีวติ โดยตรงจากตัวแทนประกันชีวติ หรือไม
( ) เคย กรุณาตอบแบบสอบถาม
( ) ไมเคย กรุณาคืนแบบสอบถาม
__________________________________________________________________________
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ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงหนาขอความทีต่ รงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด
1.
เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.
อายุ
( ) 20-29 ป
( ) 30 – 39 ป
( ) 40 – 49 ป
( ) 50 ปขึ้นไป
3.
ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4.
สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หยาราง/ แยกกันอยู
5.
อาชีพ
( ) นิสิต / นักศึกษา
( ) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจสวนตัว
6.
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท
( ) 15,001 – 25,000 บาท
( ) 25,001 – 35,000 บาท
( ) 35,001 บาทขึ้นไป
7.
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
( ) 1 – 2 คน
( ) 3 – 5 คน
( ) 6 – 7 คน
( ) 8 คนขึ้นไป
8.
แหลงที่มาของการรูจักตัวแทนประกันชีวติ
( ) ญาติ/ สมาชิกในครอบครัวเปนตัวแทนประกันชีวติ
( ) เพื่อนเปนตัวแทนประกันชีวติ
( ) โทรศัพท
( ) บูธสงเสริมการขาย
( ) สื่อตางๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต แผนพับ)
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครตอภาพลักษณของตัวแทนประกันชีวติ
ในดานการขาย ดานการบริการ ดานจรรยาบรรณ ดานความนาเชื่อถือและดานบุคลิกภาพ
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย (ลงหนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด)
ประเด็นพิจารณา
ภาพลักษณดานการขาย
1. สามารถใหขาวสารขอมูลดานตางๆ
เกี่ยวกับแบบประกันอยางชัดเจน
2. สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณคาของความ
คุมครองแบบประกัน
3. สามารถโนมนาวชักจูงใหซื้อแบบประกัน
ชีวติ ไดเปนอยางดี
4. สามารถตอบขอสงสัยเกี่ยวกับแบบ
ประกันไดดี
ภาพลักษณดานการบริการ
1. เอาใจใสสมาชิก/ ลูกคาอยางสม่ําเสมอ
2. มีความกระตือรือรน ตรงตอเวลา
3. บริการรวดเร็วฉับไว อํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคาทุกดาน
4. ความเหมาะสมของการใหบริการหลัง
การขาย
5.ของขวัญหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
ตางๆ จากตัวแทนประกันชีวิต
6. ความสม่ําเสมอในการใหบริการขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ
เชน ดูละครเวที เปนตน

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด
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เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
ปาน
นอย
นอย
กลาง
ที่สุด

ภาพลักษณดานจรรยาบรรณ
1. การนําสงเงินคาเบี้ยประกันชีวติ ของผู
เอาประกันแกบริษัทลาชา
2. การเปดเผยขอมูลในใบคําขอเอาประกัน
ชีวติ ของผูเอาประกันชีวติ ตอบุคคลอื่น
3. การแนะนําใหผูเอาประกันทําประกันที่
เกินความสามารถในการชําระเบี้ย
4. การกลาวใหรายทับถมบริษัทอื่น เพื่อให
ไดมาซึ่งยอดขายประกันชีวิต
5. การลดคาบําเหน็จเบี้ยประกัน
ชีวติ ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อเปนการจูงใจใหทํา
ประกันชีวติ
ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือ
1.สามารถเปนผูแนะนําในการลงทุนและ
เปนที่ปรึกษาในการทําประกันชีวติ
2.สามารถเปนคนกลางในการประสานงาน
ระหวางลูกคาและบริษัทในดานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. การแกปญหาเฉพาะหนาไดใหสําเร็จ
ลุลว งดวยดี
4. สามารถทําใหเกิดความมัน่ ใจและ
ความรูสึกในเชิงบวกกับการทําประกันชีวิต
ภาพลักษณดานบุคลิกภาพ
1. ลักษณะทาทาง การวางตัวดี เขากับผูอ ื่น
ไดงาย
2. การแตงกาย เหมาะสมถูกกาละเทศะ
3. มีความมั่นคงทางดานอารมณ
ขอขอบคุณอยางสูงในความอนุเคราะหของทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ค
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์

อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร.ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554

สุพัตรา สุโพธิแสน
27 สิงหาคม 2526
นครราชสีมา
122 ซอยโชติสหาย แขวงบางซื่อ แขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจาหนาที่ธุรการฝายขาย
บริษัท คิมเบอรลี่ย- คลาค ประเทศไทย จํากัด
ชั้น 32-33 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
323 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

