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The purposes of this research were 1) studying the factor which affects decision to
purchase unit-linked life insurance policy (hereafter “ULIP”) of consumer in Muaung Chonburi
district. 2) studying selling process of ULIP via life insurance agent 3) providing sale guideline of
ULIP toward consumer in Muaung Chonburi district. Mix method methodology is employed:
quantitative method is conducted through survey questionnaire collecting data from 400 life
insurance applicants and qualitative method is conducted through in-depth interview to 17 life
insurance agents.
The results show that most life insurance applicants were female, 30-39 years old,
bachelor’s degree, employee, average monthly income around 25,0001 to 50,000 baht. Most of
them hold life insurance policy to secure life or income of themselves. Hypothesis test result
show that personal factors related to decision of purchasing ULIP, financial literacy and
marketing mix influenced decision of purchasing ULIP. Alongside with quantitative results,
interview summary show that most of agent looking for high income earner who has invesment
experience . Before they set up the meeting with the propect, they must be prepared themselve
such as product feature, each mutual fund characteristic so on. The most conversation was
financial pyramid with financial planning process. By the way, story telling applied to make the
propect realized the true value of life insurance. The offer was based on result of financial
planning process. When the propect had overcoming, most of agent listen and looking for real
problem and provided a solution and finally abled to close the deal. Most agent alway keep in
touch with the customer.

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร.ศิริญญา วิรุณราช อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
ที่ไ ด้กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางการวิจยั อย่างถูกต้อ ง ตลอดจนแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่างๆด้วย
ความใส่ใจตลอดมา ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการและผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่กรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั รวมทั้ง
ให้คาแนะนาแนวทางในการปรับปรุ งงานวิจยั ให้มีสมบูรณ์และคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กราบขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพาณิ ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกท่านที่ไ ด้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู้อนั มีค่ายิ่ง
ขอขอบคุณเพื่อนๆตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงผูท้ ี่ตอบแบบสอมถามทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ
และให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการเก็บรวมรวมข้อมูล
สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวและน้องแนนผูท้ ี่มีส่วนสาคัญที่ค่อยช่วยเหลือและให้กาลังใจ
จนทาให้งานนิพนธ์น้ ีสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี

ปรัชพล อานันท์รัตนกุล

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ..............................................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ ............................................................................................................................................... ช
สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ญ
สารบัญรู ปภาพ ................................................................................................................................... ฐ
บทที่ 1 บทนา.......................................................................................................................................1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา .........................................................................................1
คาถามของการวิจยั ..........................................................................................................................4
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ...............................................................................................................4
สมมติฐานของการวิจยั ...................................................................................................................4
กรอบแนวคิดในการวิจยั .................................................................................................................5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั .........................................................................................6
ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................................7
นิยามศัพท์ .......................................................................................................................................8
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ..............................................................................................9
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงุทน (Unit Linked Insurance Policy) ............................................9
แนวคิดทักษะทางการเงิน .............................................................................................................12
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ .....................................................................................................15
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขาย....................................................................................................17
ส่วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s Marketing) ...........................................................................19

ซ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................................21
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั ............................................................................................................25
การวิจยั เชิงปริ มาณ........................................................................................................................25
การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ........................................................................................................25
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ..................................................................................................................25
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง .........................................................................................................26
การเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................................................................................26
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือวิจยั ..............................................................................................26
ลักษณะของแบบสอบถาม ....................................................................................................27
การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ผล ...........................................................................................32
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ...............................................................................................................32
การวิจยั เชิงคุณภาพ .......................................................................................................................32
การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง ........................................................................................................32
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ..................................................................................................................32
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .......................................................................................................33
การตรวจสอบข้อมูล ..............................................................................................................33
การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ผล ...........................................................................................33
บทที่ 4 ผลการวิจยั .............................................................................................................................34
วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) .......................................................................................34
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ........................................35
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ..............................39
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะทางการเงิน .....................................................................39
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ......................................................41
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน .......................................................................................43

ฌ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) .........................................................................................58
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์...................................................59
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต.................................................60
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต ...............................................62
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต ...................................................64
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์การเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต ...........................................68
ส่วนที่ 6 การตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต ............................................................71
ส่วนที่ 7 การปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต .................................................................73
ส่วนที่ 8 การดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต ........................................................75
บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ..................................................................................79
สรุ ปผลการวิจยั .............................................................................................................................79
อภิปรายผลการวิจยั .......................................................................................................................84
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากงานวิจยั ......................................................................................................90
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ...............................................................................................92
ข้อจากัดการวิจยั ............................................................................................................................92
บรรณานุกรม .....................................................................................................................................93
ภาคผนวก ..........................................................................................................................................96
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม...........................................................................................................97
ภาคผนวก ข ผลตรวจอักขราวิสุทธิ์ ............................................................................................109
ประวัติยอ่ ของผูว้ ิจยั .........................................................................................................................111

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาและอัตราผลตอบแทนพันฐบัตรรัฐบาล ระหว่างปี
พ.ศ.2558-2562 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)..............................................................................2
ตารางที่ 2 สถิติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เบี้ยประกันภัยปี แรก) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 (สมา
ประกันชีวิตไทย, 2563) .......................................................................................................................3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบประกันชีวิตแบบทัว่ ไปกับประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563)...........................................11
ตารางที่ 4 ตารางแสดงทักษะทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)....................................14
ตารางที่ 5 แสดงระดับทักษะทางการเงินของไทยแยกตามภาคปี พ.ศ. 2559 (2556) (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ...........................................................................................................................15
ตารางที่ 6 แสดงโครงสร้างคาถามทักษะทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) .............28
ตารางที่ 7 แสดงคาตอบที่ถูกต้องของความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงิน .......................29
ตารางที่ 8 เกณฑ์ระดับคะแนนทักษะทางการเงิน .............................................................................30
ตารางที่ 9 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ....................................35
ตารางที่ 10 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ .................................35
ตารางที่ 11 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา...............36
ตารางที่ 12 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ .............................36
ตารางที่ 13 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะ ............................37
ตารางที่ 14 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน .......37
ตารางที่ 15 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวัตถุประสงค์การทา
ประกันชีวิต........................................................................................................................................38
ตารางที่ 16 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้อประกันชีวิต ที่มี
ส่วนควบการลงทุน............................................................................................................................39

ฎ
ตารางที่ 17 ระดับคะแนนทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง ..........................................................39
ตารางที่ 18 ระดับคะแนนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การของกลุ่มตัวอย่าง ...............................41
ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน .............43
ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน .............44
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน .................................................................................................................................................44
ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ..........45
ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ........46
ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน .................................................................................................................................................46
ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการออมกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ...................................................................................................47
ตารางที่ 26 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้
กับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ..........................................................................48
ตารางที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีกบั
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ...............................................................................49
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลงทุนกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ...................................................................................................50
ตารางที่ 29 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการอื่นๆกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ...................................................................................................51
ตารางที่ 30 อิทธิพลของทักษะทางการเงินกับกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน..52
ตารางที่ 31 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต ที่มีส่วนควบ
การลงทุน...........................................................................................................................................53
ตารางที่ 32 สรุ ปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ..................................................................56
ตารางที่ 33 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ...............................................................................59

ฏ
ตารางที่ 34 การวิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต ........................................................62
ตารางที่ 35 การวิเคราะห์การเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต .......................................................64
ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต...............................67
ตารางที่ 37 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต.......................70
ตารางที่ 38 วิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต ........................72
ตารางที่ 39 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต........................75
ตารางที่ 40 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการการดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต ........77
ตารางที่ 41 สรุ ปประเด็นที่ผูส้ ัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ................................................................78
ตารางที่ 42 แนวทางการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกันชีวิต...............82

สารบัญรูปภาพ
หน้ า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ........................................................................................................5
ภาพที่ 2 แสดงระดับทักษะทางการเงินทัว่ โลก (Lusardi & Mitchell, 2011) ....................................13
ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบการวัดทักษะทางการเงิน ......................................................................14
ภาพที่ 4 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2003) ................................15
ภาพที่ 5 กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน (Kotler, 2003).........................................................................18
ภาพที่ 6 แผนผังแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกัน
ชีวิต ....................................................................................................................................................83

1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรเป็ นสถานการณ์ทกี่ าลังเกิดขึ้นทัว่ โลก
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดความหมายของสังคมผูส้ ูงอายุ(Ageing Society) ว่าเป็ นสังคมที่มี
สัดส่วนประชากรอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ10 ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งตาม
นิยามดังกล่าวนี้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุต้งั แต่ปี พ.ศ. 2548 และกาลังจะก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.
2574 (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2561)
สถานการณ์ที่จานวนผูส้ ูงอายุที่เพิม่ สูงขึ้น รวมไปทั้งอัตราการเกิดของประชากรลดลง
ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคครัวเรื อนเช่น การบริ โภค การออม การประกอบ
อาชีพ เป็ นต้น เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ประเทศไทยมี
อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2540 ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่าง ๆมากมายอาทิ ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการผลิต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่
ประเทศไทยได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างประชากรสู่การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ
ปัจจัยเหล่านี้ลว้ นส่งผลให้อตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยลดลงผลที่ตามมาอย่าง
หนึ่งที่สะท้อนออกมาในรู ปของอัตราดอกเบี้ยที่มแี นวโน้มลดต่าลง ส่งผลให้ผลตอบแทนใน
สิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่า เช่น พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากธนาคารมีผลตอบแทนน้อยลง ประชาชนมี
ความจาเป็ นต้องศึกษาความรู้ทางการเงินและแสวงหาการลงทุนในสิ นทรัพย์อื่นเพื่อเพิม่
ผลตอบแทนให้สูงมากขึ้น การออมในสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่านั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องด้วยอัตรา
เงินเฟ้อจะทาให้มูลค่าเงินออมที่เรามีอยูล่ ดลง หรื ออีกนัยหนึ่งคืออานาจการซื้อลดลง จึงควรนาเงิน
ออมมาต่อยอดความมัง่ คัง่ ด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาทิ ตราสารทุน
กองทุนรวม อสังหาริ มทรัพย์ นั้นเพราะว่าหากมีการศึกษาการลงทุนอย่างดี สิ นทรัพย์เหล่านี้จะ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่าเสมอ เพียงพอต่อการสร้างความมัง่ คัง่ ในอนาคต (ณรงค์ชยั
ฐิตินนั ท์พงศ์ และ ภัทร ศิรินิรันดร, 2562)

2
ตารางที่ 1 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาและอัตราผลตอบแทนพันฐบัตรรัฐบาล ระหว่างปี
พ.ศ.2558-2562 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
2558 2559 2560 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (%) 1.34 1.29 1.28 1.29
อัตราผลตอบแทนพันฐบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (%)
2.61 2.8 2.58 2.59
หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนที่แสดงในตารางเป็ นของเดือนธันวาคมของปี นั้น ๆ

2562
1.34
1.56

ประกันชีวิตถือเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่สร้างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชน ใน
ทางอ้อมการประกันชีวิตยังให้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริ ษทั ประกัน
จะนาเอาเงินส่วนที่เป็ นเงินออมของผูเ้ อาประกันภัยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น พันธบัตร
รัฐบาล ตัว๋ เงินคลังของกระทรวงการคลัง ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน หรื อตราสารทุน (สมาคม
ประกันชีวิตไทย, 2562)
นอกจากนี้ในปัจจุบนั ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรู ปแบบใหม่น้ นั คือ ประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุน Unit Linked Insurance Policy (ULIP) การประกันชีวิตที่ให้ท้งั ความคุม้ ครองชีวิต
และการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์
ขึ้นอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรื อต่าลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม สาหรับ
ในประเทศไทย บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั แรกที่วางขายประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้า ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิตและอุตสาหกรรม
กองทุนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นประกันชีวิตที่มีความซับซ้อนมากกว่าประกันชีวิตแบบทัว่ ไป
(ณัฐพล เจริ ญวงศ์, 2561)
ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุน่ แตกต่างจากประกันแบบทัว่ ไปในหลายๆ เรื่ อง อาทิ สามารถเพิ่ม
หรื อลดทุนประกันชีวิตได้ สามารถกาหนดระยะเวลาการจ่ายเบี้ย หยุดพักชาระเบี้ย ลดเบี้ย หรื อจ่าย
เบี้ยเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนได้ตามต้องการ สามารถถอนเงินจากพอร์ตการลงทุนเพื่อนามาใช้ในยาม
จาเป็ น เป็ นต้นจึงมักจะเป็ นตัวเลือกที่ดีที่จะนามาใช้เพื่อการวางแผนประกันชีวิตในระยะยาวแต่ใน
ขณะเดียวกันเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างการประกันชีวิตและการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน จึงมีลกั ษณะที่ซบั ซ้อน ผูซ้ ้ือและผูข้ ายจาเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็ นอย่างดี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต (ยุทธพงศ์ แสงรัตน์, 2563)
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ตารางที่ 2 สถิติเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เบี้ยประกันภัยปี แรก) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 (สมา
ประกันชีวิตไทย, 2563)
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทประกันชีวิต
2558
2559
2560
2561
2562
สามัญ
389,794.12 412,679.54 427,747.82 423,517.72 407,802.27
(Ordinary)
แบบบานาญ
6,572.66 8,667.79 9,927.01 10,604.08 11,776.20
(Annuity)
แบบที่มีส่วนควบการลงทุน
6,239.67 7,034.95 15,315.55 35,997.65 24,486.29
(Unit-Linked)
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
2,081.22 2,114.58 1,891.22 1,695.17 1,603.74
(Universal Life)
อดีตภาพลักษณ์ของบริ ษทั ประกันในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะไม่
สู้ดี ผูค้ นมีอคติกบั การทาประกันชีวิตว่าเป็ นการหลอกลวงต้มตุ๋น หลอกขายเอาเงินโดยที่ไม่ได้รบั
ผลประโยชน์จริ งตามที่ตวั แทนประกันชีวิตได้เคยบอกไว้ แต่ในปัจจุบนั ทัศนคติในการทาประกัน
ชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ นึ (ภัทรกมล ศรี วิชยั , 2558)
อีกด้านหนึ่งจากการสารวจทักษะความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งมี
องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงินของ
คนไทยโดย OECD รวมถึงการสารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยร่ วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าระดับทักษะความรู้ทางการเงินของคนไทยอยูใ่ นเกณฑ์ต่า จากสถานการณ์ดงั กล่าวประกอบ
กับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็ นปัญหาการถูกหลอกให้ตกเป็ นเหยื่อจากความไม่
รู้ (Financial Frauding) กรณีธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หนี้ สินอันเกิดจากการกูย้ ืมเงินนอกระบบที่เก็บ
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด รวมไปถึงการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ซับซ้อนมากขึ้น (OECD, 2005, Johnson and Sheraden, 2007 อ้างถึงใน ดลินา อมรเหมานนท์ และ
แสงอรุ ณ อิสระมาลัย,2562)
จากหัวข้อดังกล่าวผูว้ ิจยั ให้ความสนใจศึกษาในประเด็นด้านทักษะทางการเงินและส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมืองชลบุรี รวมถึงกระบวนการขายประกันชีวิตที่ส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกัน
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ชีวิต เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้มาสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต

คาถามของการวิจัย
แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกันชีวิตต่อ
ผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีทาอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตทีมีส่วนควบการลงทุน
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทน
ประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
2. ปัจจัยด้านทักษะทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบ
การลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ
เชิงคุณภาพ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้ต่อเดือน
7.วัตถุประสงค์การทา
ประกัน
ส่ วนประสมการตลาดบริการ
7P’s
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางจาหน่าย
4.การส่ งเสริ มการตลาด
5.บุคคลากร
6.กระบวนการ
7.ลักษณะทางกายภาพ

การวิจยั

ทักษะทางการเงิน
1.ความรู ้ทางการเงิน
2.ทัศนคติทางการเงิน
3.พฤติกรรมทางการเงิน

การซื้อประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุน

สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเด็น
กระบวนการขายประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนประกันชีวิต
- การแสวงหาลูกค้าและการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู ้
คาดหวัง
- การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบ
- การเข้าพบลูกค้า
- การเสนอขาย
- การขจัดข้อโต้แย้ง
- การปิ ดการขาย
- การติดตามผลและการ
ให้บริ การ

สังเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างแนวทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนแก่ผบู ้ ริ โภคเขตอาเภอเมืองชลบุรี
แนวทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนแก่ผบู ้ ริ โภคเขต
อาเภอเมืองชลบุรี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนผูบ้ ริ โภค
ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการนาเสนอประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุน
2. ทราบทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนผูบ้ ริ โภค
ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการเสนอประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน
3. ทราบส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการเสนอขาย
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
4. ทราบกระบวนการขายในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนที่มีใบอนุญาตผูแ้ นะนาการลงทุน เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการเสนอ
ขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
5. ได้แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกัน
ชีวิต เพื่อให้ตวั แทนประกันชีวิตได้นาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบริ ษทั ประกันชีวิต
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed research) ประกอบด้วยการวิจยั เชิง
ปริ มาณ (Quantitative research) ซึ่ งจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทักษะทางการเงินและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) จะทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
กับผูบ้ ริ หารหน่วยงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตผูแ้ นะนาการลงทุน ถึงกระบวนการใน
การขายประกันชีวิตมีส่วนควบการลงทุน
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อายุระหว่าง 20-59 ปี ที่มีประสบการณ์ในการซื้อประกัน
ชีวิตและอาศัยอยูใ่ นเขคพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรีและ เก็บข้อมูลจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างสุ่มแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ เนื่องจากไม่มีขอ้ มูลจานวนผูท้ ี่มีประสบการณ์ใน
การซื้อประกันชีวิตในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารหน่วยงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตผูแ้ นะนาการ
ลงทุน สุ่มตัวอย่างโดยใช่วิธี snow ball ในการหาผูส้ ัมภาษณ์ลาดับถัดไป จะทาการสัมภาษณ์ตวั แทน
ประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตผูแ้ นะนาการลงทุน 12 ท่าน และผูบ้ ริ หารหน่วยงาน 5 ท่าน
ขอบเขตพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
การศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี
ขอบเขตระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย
เดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.2564
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นิยามศัพท์
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน Unit Linked Insurance Policy (ULIP) หมายถึง
ประกันชีวิตที่มีส่วนความคุม้ ครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวมในผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยจะ
ไม่มกี ารรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ข้ นึ อยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน มีโอกาสที่
จะสูงหรื อลดต่าลงได้ตามผลการตาเนินงานของกองทุนรวมที่นาเงินไปลงทุนไว้
เบี้ยประกันชีวิตแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่วนแรกคือค่าความคุม้ ครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิต
กาหนด ส่วนที่สองคือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริ ษทั ประกันชีวิตเรี ยกเก็บ และส่วน
สุดท้ายคือส่วนที่จดั สรรเข้าไปเป็ นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผขู ้ อเอาประกันภัยเลือก โดยบริ ษทั ที่รับ
จัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยบริ ษทั ประกันชีวิตเป็ นผูด้ ูแลระบบ
บัญชีกรมธรรม์ของผูเ้ อาประกันภัย
ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง ความรอบรู้ทางการเงิน มีองค์ประกอบ
3 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน ใน
ปัจจุบนั ยังไม่มีการบัญญัติคาแปลของ Financial Literacy ไว้อย่างชัดเจน ทาให้คาว่า Financial
Literacy ที่ใช้อยูม่ ีการแทนด้วยคาในภาษาไทยที่หลากหลาย อาทิ ทักษะทางการเงิน ความรู้ทาง
การเงินทักษะความรอบรู้ทางการ สาหรับงานวิจยั ฉบับนี้จะใช้ทกั ษะทางการเงิน ซึ่งเป็ นคาที่กระชับ
และสื่ อความหมายได้ดี
ส่ วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ส่วนประสมการตลาดบริ การ ประกอบไปด้วย
ปัจจัยดังนี้ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการและ
ลักษณะทางกายภาพ
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)หมายถึง
องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั เรื่ องแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทน
ประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงงานวิจยั ต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็ นประโยชน์ที่จะช่วยให้การศึกษาครั้งนี้
บรรลุผลสาเร็จซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงุทน
2. แนวคิดทักษะทางการเงิน
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขาย
5. ส่วนประสมการตลาดบริ การ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงุทน (Unit Linked Insurance Policy)
ยุทธพงศ์ แสงรัตน์ (2563) ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (Unit Linked Insurance
Policy: ULIP) คือ การประกันชีวิตที่มอบความคุม้ ครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม แต่ไม่มี
การรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตจะขึ้นอยูก่ บั มูลค่า
ของหน่วยลงทุนที่นาไปลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรื อต่าลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม
สาหรับในประเทศไทย บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั แรกที่วางขายประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า และช่วยเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิต
และอุตสาหกรรมกองทุนรวม ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุน่ แตกต่างจากประกันชีวิตแบบทัว่ ไปใน
หลายๆเรื่ อง จึงมักจะใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะนามาใช้เพื่อการวางแผนประกันชีวิตในระยะยาว ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
1. สามารถเพิ่มหรื อลดทุนประกันชีวิตได้ ให้สอดคล้องกับความต้องการทุนประกันชีวิต
ในแต่ละช่วงของชีวิต เช่น ช่วงวันเริ่ มต้นของการทางาน วันสร้างครอบครัวและวัยเกษียณ ซึ่งความ
ต้องการทุนประกันชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตจะไม่เท่ากัน เมื่อเวลาผ่านไปภาระต่าง ๆ เริ่ มที่จะลดลง
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนนี้สามารถปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตให้เหมาะสม เพื่อลค
ค่าใช้จ่ายสาหรับการประกันชีวิตและนาเงินส่วนนั้นไปลงทุนได้
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2. สามารถกาหนดระยะเวลาการชานะเบี้ยประกันชีวิต หยุดพักชาระเบี้ย ลดเบี้ย หรื อจ่าย
เบี้ยเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนได้ตามต้องการของผูเ้ อาประกันชีวิต เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่าย
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายตลอดสัญญาจะน้อยกว่าเบี้ยประกันชีวิตแบบทัว่ ไปเมื่อ
เปรี ยบเทียบความคุม้ ครองที่เท่ากัน
3. ช่วยลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตในระยะยาว ด้วยวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน
บางส่วนแบบอัตโนมัติ แทนการชาระเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปี สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
คุม้ ครองชีวิต รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทนี้ ทาให้ยงั คงมี
ความคุม้ ครองต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา
4. สามารถถอนเงินจากกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ภายใต้กรมธรรม์เพื่อนามาใช้ในยาม
จาเป็ น เช่น จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมในกรณี ความคุม้ ครองไม่เพียงพอ หรื อช่วงเวลาที่สัญญา
เพิม่ เติมสุขภาพสิ้นสุดลง สามารถถอนเงินจากกองทุนรวมที่ลงทุนไว้ภายใต้กรมธรรม์เพื่อเป็ นค่า
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพไปตลอดชีวิต โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับเงินส่วนอื่น
5. โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินเพื่อเป้าหมายในระยะยาว ด้วยระบบ
บริ หารการลงทุนตัวอย่างเช่น การจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีสินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย
(Asset Allocation) การลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) เป็ นรายเดือน, ราย 3 เดือน,
ราย 6 เดือน หรื อรายปี ซึ่งจะเป็ นการลดความผันผวนจากการลงทุนในระยะยาว รวมถึงการปรับ
สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้กลับมาอยูใ่ นสัดส่วนที่ต้งั ใจลงทุนไว้
ตั้งแต่ตอนแรก (Auto Rebalancing)
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนมีสองประเภทได้แก่
1. ประเภทชาระเบี้ยประเภทครั้งเดียว จะเน้นสัดส่ วนการลงทุนมากกว่าสัดส่วนของการ
ประกันภัย หลังจากที่บริ ษทั ประกันหักค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าการประกันภัยแล้วเบี้ยประกันในส่วนที่
เหลือจะนาไปลงทุนมากกว่าประกันชีวิตควบการลงประเภทชาระรายงวด
2. ประเภทชาระเบี้ยประกันภัยรายงวด จะเน้นสัดส่ วนของความคุม้ ครองชีวิตที่มากกว่า
โดยผูเ้ อาประกันจะชาระเบี้ยประกันชีวิตเป็ นงวดๆไปทุกปี ตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน
ซึ่งการซื้อประกันชีวิตลักษณะที่ชาระเงินเป็ นรายงวดนั้นสามารถลดความเสี่ ยงจากการลงทุน
เนื่องจากเป็ นการเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนในแต่ละปี เปรี ยบเสมือนการทา Dollar cost averaging อีก
ทั้งผูเ้ อาประกันไม่จาเป็ นต้องนาเงินก้อนใหญ่มาชาระเบี้ยประกันเหมือนประเภทชาระเบี้ยครั้งเดียว
อีกทั้งยังตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินได้หลากหลายประเภทเช่นมีความคุม้ ครองรายได้สามารถ
ใช้วางแผนเป้าหมายสาหรับทุนการศึกษาหรื อใช้ในการวางแผนเกษียณอายุ

11
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบประกันชีวิตแบบทัว่ ไปกับประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563)

1) ผลตอบแทน

กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป
ถูกกาหนดตามแบบประกันภัย

2) เบี้ยประกันภัย เป็ นอัตราที่บริ ษทั กาหนดไว้และ
ขึ้นอยูก่ บั จานวนเงินเอาประกันภัยที่
เลือกซื้อ เพศ และอายุ โดยคานวณ
รวมเป็ นจานวนเดียวทั้งค่าใช้จ่าย
ความคุม้ ครอง และส่วนของการ
ออม
3) การถอนเงิน ต้องทาการเวนคืนกรมธรรม์ และ
จากกรมธรรม์
ความคุม้ ครองสิ้นสุดลง

4) สิ ทธิประโยชน์ เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อน
ทางภาษี
ภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
5) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน คปภ.
ตัวแทนประกันชีวิต
บริ ษทั ประกันชีวิต

กรมธรรม์ Unit Linked
เปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั ผลตอบแทน
จากการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งอาจจะ
กาไรหรื อขาดทุนก็ได้
สามารถเลือกจานวนเบี้ยประกันภัยที่จะ
ชาระได้เอง อีกทั้งยังมีความยืดหยุน่ สูง
สามารถเพิ่ม/ลด หรื อพักการชาระเบี้ยฯ
(Premium Holiday) ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั
กฎเกณฑ์ที่แต่บริ ษทั กาหนด
สามารถถอนเงินจากมูลค่ากองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์บางส่วน โดยยังได้รับ
ความคุม้ ครองอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่
มูลค่ามูลค่ากองทุนรวมที่คงเหลือ
เพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ภายใต้กรมธรรม์
สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วน
ของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการ
ลงทุน) ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
สานักงาน คปภ.
สานักงาน ก.ล.ต.
ตัวแทนประกันชีวิต
บริ ษทั ประกันชีวิต
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป
6) คุณสมบัติผขู ้ าย 1. เป็ นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งได้รับ
การศึกษาวิชาประกันชีวิตจาก
สถาบันการศึกษาที่นายทะเบียน
ประกาศกาหนด หรื อสอบความรู้
เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตาม
หลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียน
ประกาศกาหนด
2. ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

กรมธรรม์ Unit Linked
1. เป็ นตัวแทนประกันชีวิต
2. ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้
เป็ นนักวิเคราะห์การลงทุน หรื อผู ้
แนะนาการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงาน คปภ. กาหนด
3. อบรมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คปภ. กาหนด
4. ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน คปภ.

แนวคิดทักษะทางการเงิน
ดลินา อมรเหมานนท์ และ แสงอรุ ณ อิสระมาลัยม (2559) การที่ประชากรมีสุขภาพและ
อายุที่ยืนยาวมากขึ้น เมื่อสังคมมีการขับเคลือ่ นไปข้างหน้า ทาให้บุคคลจาเป็ นต้องหมัน่ พัฒนา
ตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ประกอบกับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็ นปัญหาจากการ
ถูกหลอกให้ตกเป็ นเหยื่อจากความไม่รู้ (Financial Frauding) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มี
ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค การจะใช้ชีวิตให้มีความสุขควร
มีทกั ษะชีวิตหลายด้าน อาทิ ทักษะความรู้ทางดิจิทลั (Digital literacy) ทักษะความรู้ทางด้านสุขภาพ
(Health literacy) ทักษะความรู้ทางด้านข้อมูล(Information literacy) ทักษะความรู้ดา้ นสื่ อ (Media
literacy) รวมถึงทักษะทางการเงิน (Financial literacy)
ความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ทางการเงิน
เข้าใจหลักการสาหรับการบริ หารจัดการเงินจนสามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลัก 3 ด้าน คือ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน
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ภาพที่ 2 แสดงระดับทักษะทางการเงินทัว่ โลก (Lusardi & Mitchell, 2011)
วิธีการวัดทักษะทางการเงิน
การสารวจทักษะทางการเงินในหลายประเทศมีการกาหนด ข้อคาถาม นิยามที่แตกต่าง
กันออกไป โดยหลักการสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 กรณี ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบการวัดทักษะทางการเงิน
ตารางที่ 4 ตารางแสดงทักษะทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
ทักษะทางการเงิน
1.ความรู ้ทางการเงิน
1.1 การหาร
1.2 มูลค่าของเงินตามเวลา
1.3 คานวณดอกเบี้ยสินเชื่อ
1.4 คานวณเงินต้นและดอกเบี้ยเงิน
ฝาก
1.5 คานวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น
1.6 นิยามเงินเฟ้อ
1.7 ความเสี่ยงและผลตอบแทน
1.8 การกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุน

2.พฤติกรรมทางการเงิน
2.1 ตัดสินใจทางการเงินและ
จัดสรรเงินก่อนใช้
2.2 เลือกวิธีออมที่เหมาะสม
2.3 ไตร่ ตรองก่อนซื้อ
2.4 ชาระค่าใช้จ่ายตรงเวลา
2.5 ดูแลการเงินของตนเองอย่าง
ใกล้ชิด
2.6 ตั้งเป้าหมายระยะยาว
2.7 เปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนการซื้อ
และศึกษาจากแหล่งที่เหมาะสม
ก่อนตัดสินใจ
2.8 ไม่กเู้ มื่อเงินไม่พอใช้

3. ทัศนคติทางการเงิน
3.1 ท่านมีความสุขในการใช้เงิน
มากกว่าการเก็บออมเพื่ออนาคต
3.2 ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้และไม่ได้
คิดวางแผนเพื่ออนาคต
3.3 มีเงินต้องรี บใช้
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ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่ มดาเนินการสารวจทักษะทางการเงินของคนไทย โดยร่ วมมือ
กับสานักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 พร้อมกาหนดนโยบายให้มีการสารวจทุก ๆ 3 ปี การ
สารวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 ใช้แบบสอบถามที่ออกแบบโดย OECD แล้วปรับให้สอดคล้องกับ
บริ บทของสังคมไทย โดยวัดออกมาเป็ นผลคะแนนใน 3 ด้านคือ ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และทัศนคติทางการเงิน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระดับทักษะทางการเงินของไทยแยกตามภาคปี พ.ศ. 2559 (2556)
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
ทักษะทางการเงิน

ความรู ้ทางการเงิน

พฤติกรรมทาง
การเงิน

ทัศนคติทางการเงิน

ภาคเหนือ

12.90 (13.31)

3.40 (3.79)

5.70 (6.11)

3.80 (3.42)

ภาคใต้

13.30 (13.18)

3.80 (4.06)

5.70 (6.14)

3.80 (2.98)

ภาคอีสาน

12.40 (12.31)

3.20 (3.35)

5.50 (5.81)

3.60 (3.15)

ภาคกลาง

12.50 (12.71)

3.30 (3.78)

5.40 (5.69)

3.80 (3.24)

กรุ งเทพฯ

13.30 (13.54)

3.80 (4.35)

5.70 (5.93)

3.80 (3.27)

ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ

12.80 (12.90)

3.40 (3.70)

5.60 (5.90)

3.80 (3.20)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550)ได้กล่าวถึงความหมายของ การตัดสิ นใจ (Decision Making) ว่า
หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกที่มอี ยูต่ ่าง ๆ ผูบ้ ริ โภค
จะต้องตัดสิ นใจบนทางเลือกต่าง ๆของสิ นค้าหรื อบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกสิ นค้าหรื อ
บริ การภายใต้ขอ้ มูลและข้อจากัดของสถานการณ์ ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process)
ประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การรับรู ้
ปัญหา

การแสวงหา
ข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสิ นใจ
ซื้อ

ภาพที่ 4 กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 2003)

พฤติกรรม
หลังการซื้อ

16
1. การรับรู้ปัญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition) เมื่อบุคคลรู้สึกถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพ
ที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง (Reality) ของสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความ
ต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง โดยปัญหาของแต่ละบุคคล
จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไข
ปัญหานั้นหรื อไม่กไ็ ด้ หากปัญหาไม่มีความสาคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรื อไม่ก็ได้ แต่ถา้ หากปัญหา
ที่เกิดขึ้นยังไม่หายไป ไม่ลดลงหรื อกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็ นความเครี ยดที่
กลายเป็ นแรงผลักดันให้พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่ มหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูล
ก่อน
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ ง
แสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จาก ครอบครัว เพื่อนฝูง ผู ้
เชี่ยวชาญฉพาะทาง ผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้น ๆ ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางธุรกิจหรื อจากแหล่งทัว่ ไป
ผูบ้ ริ โภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อ
มากแต่บางคนก็นอ้ ย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของข้อมูลที่เขามีอยูเ่ ดิม ความรุ นแรงของความ
ปรารถนา หรื อความสะดวกในการสื บเสาะหา
3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้ ริ โภค ได้ขอ้ มูลจากขั้นตอน
ที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมิน
ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรร
ในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยูก่ บั ความ
เชื่อนิยมศรัทราในตราสิ นค้านั้น ๆ หรื ออาจขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ผ่านมาในอดีต
และสถานการณ์ของการตัดสิ นใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยูด่ ว้ ยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วย
ประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สิ นใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
4. การตัดสิ นใจซื้อ ( Decision Marking)โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการ
ข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสิ นใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์
บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็
ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสิ นใจนาน
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase Behavior)หลังจากมีการซื้อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผูบ้ ริ โภค
ได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆของสิ นค้าทาให้เกิดการซื้อซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้าราย
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ใหม่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้อสิ นค้านั้น ๆในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสี ยต่อเนื่องจาก
การบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขาย
กระบวนการขายคือขั้นตอนที่นกั ขายมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ุ่งหวังเพื่อที่จะสร้างให้เกิดการ
ซื้อขาย โดยมุ่งเน้นหาคาสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ (Dunne and Lusch, 1999) โดยขั้นตอน
กระบวนการขายประกอบด้วย 7 ขั้นตอน (Kotler, 2003)
1. แสวงหาและคัดเลือกผูม้ ุ่งหวัง (Prospecting and Qualifying) เป็ นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการขาย ในการพิจารณาว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็ นผูม้ ุ่งหวังหรื อไม่ ประเมินจากระดับความ
สนใจในสิ นค้าหรื อบริ การและฐานะทางการเงิน โดยวิธีการหาข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้จากขอให้ลูกค้า
ปัจจุบนั ของบริ ษทั แนะนาชื่อและที่อยูข่ องลูกค้ารายอื่นที่มีความสนใจหรื ออาจเหมาะสมกับการใช้
งานผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั การหาข้อมูลลูกค้าจากวารสารในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สิ่ งพิมพ์ทางการค้า
การอ้างอิงต่าง ๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ หนังสื อพิมพ์ทางธุรกิจ เป็ นต้น พนักงานขายจะต้องคัดเลือก
ลูกค้าที่คาดหวังว่าจะเป็ นลูกค้าในอนาคตก่อนทีจ่ ะดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2. การเตรี ยมตัวเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง (Pre-approach) พนักงานขายต้องค้นหาข้อมูลของผู ้
มุ่งหวังอย่างละเอียดและมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อเป็ นการกลัน่ กรองผูม้ ุ่งหวัง และ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผูม้ ุ่งหวังกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่จะเสนอ เป็ นการวางแผนกลยุทธ์ใน
การเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง แต่ละรายเพื่อจะเลือกวิธีเสนอขายหรื อบริ การที่เหมาะสมและเป็ นไปได้มาก
ที่สุด ศึกษาว่าผูม้ ุ่งหวังมีความต้องการอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงติดต่อและตั้งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
ในการเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง ต้องทาการนัดหมายกับผูม้ งุ่ หวังโดยต้องกาหนดเวลาและสถานที่ที่ชดั เจน
ทั้งนี้พนักงานขายควรเตรี ยมตัวสาหรับการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่อาจต้องเผชิญในระหว่างการพบ
กันไว้ดว้ ย
3. การเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง (Approach) การเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง พนักงานขายต้องรู้จกั วิธีการ
ทักทายที่จะสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง มีมารยาทที่ดี พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพ
เหมาะสมกับสถานที่ที่เข้าพบ และเตรี ยมเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน ควรเริ่ มจากการแนะนาตัว
ให้ลูกค้าทราบว่าเป็ นใคร มาจากไหน โดยอาจให้นามบัตรหรื อของที่ระลึกทีม่ ีชื่อบริ ษทั ของผูข้ าย
และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าหาที่ชดั เจน ในระหว่างการสนทนาต้องแสดงออกถึงความใส่ใจ
และสนใจฟังผูม้ ุ่งหวัง หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ สิ่ งสาคัญใน
ขั้นตอนนี้การตั้งคาถามที่ดีและถูกต้องเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริ งของผูม้ ุ่งหวัง
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4. เสนอการขายและการสาธิต (Presentation and demonstration) หลังจากพนักงานขาย
สามารถเข้าถึงผูม้ ุ่งหวังได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการขายคือการเสนอการขาย และ/หรื อ
การสาธิต วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คอื การบอกหรื อแสดงให้ลูกค้าคาดหวังทราบว่าผลิตภัณฑ์
ของผูข้ ายสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ดังนั้นพนักงานขายต้องมีนาเสนอขายที่
สร้างความน่าสนใจ จูงใจพอที่จะให้ผมู ้ ุ่งหวังซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้
5. แก้ไขข้อโต้แย้ง (Overcoming objections) โดยปกติเป็ นไปได้ยากที่ผมู ้ ุ่งหวังจะตกลง
ใจซื้อทันทีที่การนาเสนอการขายเสร็จสิ้น ซึ่ งมักจะมีปัญหาข้อสงสัยหรื อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
นาเสนอและผลิตภัณฑ์ทขี่ าย ดังนั้นพนักงานขายต้องเตรี ยมการอย่างดีในการตอบสนองข้อโต้แย้ง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พนักงานขายควรจัดการข้อโต้แย้งอย่างสุภาพและอย่างมืออาชีพ ไม่ควร
แสดงการโต้ตอบที่รุนแรงหรื อมีอารมณ์หงุดหงิดต่อการโต้แย้งของผูม้ ุ่งหวัง ควรถือเป็ นหน้าที่ที่
ต้องตอบข้อโต้แย้งทุกข้อของผูม้ ุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะอธิบายเพิม่ เติมให้หายสงสัย
6. ปิ ดการขาย (Closing the sale) การปิ ดการขายซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ผมู ้ ุ่งหวังได้ตกลงใจที่
จะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ บางรายอาจไม่ได้บอกโดยตรงว่าตกลงใจซื้อ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของ
พนักงานขายที่จะถามผูม้ ุ่งหวังเมื่อเห็นว่าผูม้ ุ่งหวังที่จะซื้อแล้ว ในการปิ ดการขายอาจทาได้หลายวิธี
เช่น ให้ผมู ้ ุ่งหวังกล่าวว่าจะซื้อสิ นค้าเองโดยการสอบถามความต้องการจากผูม้ ุ่งหวังว่าตกลงใจจะ
ซื้อหรื อไม่ โดยใช้คาพูดที่เหมาะสมถามทางอ้อม โดยไม่ถามโดยตรงว่าผูม้ ุ่งหวังจะซื้อหรื อไม่ เช่น
ถามผูม้ ุ่งหวังว่าต้องการจะให้ส่งสิ นค้าเมื่อไร จะรับจานวนกี่ชิ้นดี เป็ นต้น
7. ติดตามผล (Follow up) แม้ว่าจะปิ ดการขายไปแล้ว ก็มิใช่ว่ากระบวนการจะสิ้นสุดลง
สิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามผล พนักงานขายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูม้ ุ่งหวังได้รับ
สิ นค้าตามกาหนดหรื อไม่ และผูม้ ุ่งหวังมีความพึงพอใจในการใช้ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ การติดตาม
ผลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ า ดังนั้นหากผูม้ ุ่งหวังมีความพอใจในการบริ การของ
พนักงานขายก็จะเต็มใจที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การต่อไป

ภาพที่ 5 กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน (Kotler, 2003)
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ส่ วนประสมการตลาดบริการ (7P’s Marketing)
Zeithaml and Bitner (2003) ได้ปรับปรุ งและเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริ การโดยเพิ่มองค์ประกอบทางด้านคน (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) เข้าไปในส่วนประสมการตลาด 4P กลายเป็ นส่วนประสมการตลาด
7P
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริ หารการตลาดที่ได้รับความนิยมมา
หลายทศวรรษ เป็ นแนวคิดที่พิจารณาองค์ประกอบในการตอบสนองต่อตลาดอย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การตั้งราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place)และการส่งเสริ มการตลาด
(Promotion) ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เป็ นเครื่ องมือที่รู้จกั กันดี คือ ส่วนประสมการตลาด 4P (4P’s
Marketing mix) แต่เนื่องจากลักษณะของการบริ การที่มีความแตกต่างจากสิ นค้า ดังนั้นสาหรับธุรกิจ
บริ การจึงจาแนกส่วนประสมการตลาด ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ นค้าหรื อบริ การที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค ต้องคานึงถึงความ
จาเป็ น และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการ
แข่งขันสูงที่จะต้องมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะ(Niche market) สิ่ งเหล่านี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจ
และความภักดีของผูบ้ ริ โภคได้
2. ราคา (Price) ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การที่น้ นั กาหนดจากต้นทุนการผลิต การ
ให้บริ การและการบริ หาร รวมถึงต้นทุนของลูกค้าในการใช้สินค้าหรื อบริ การด้วย ธุรกิจต้อง
พยายามลดต้นทุนของลูกค้าทางด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่ างกาย ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้น
จากการใช้สินค้าหรื อรับบริ การ ต้นทุนเหล่านั้นล้วนกลายมาเป็ นต้นทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะกับ
ผูบ้ ริ โภคที่เน้นราคาถูก
3. การจัดจาหน่าย (Place) การจัดจาหน่ายต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับ
บริ การ การส่งมอบสิ นค้า บริ การสู่ผบู ้ ริ โภค สถานที่ และเวลาในการส่งมอบ การเลือกช่องทางใน
การนาส่งมอบสิ นค้าหรื อบริ การ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการบริ การ บางประเภทอาจให้บริ การผ่าน
เครื อข่ายอินเตอเน็ตเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว แต่การบริ การบางประเภทผูบ้ ริ โภคต้องเดินทางไป
สถานที่บริ การด้วยตนเอง จึงต้องมีสถานที่ที่มีความเหมาะสม
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่งเสริ มการตลาดที่ดีจะช่วยกระตุน้ ให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การได้เร็ วขึ้นหรื อมากขึ้น โดยอาศัยเครื่ องมือที่แตกต่างกัน เช่น การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานและการตลาดทางตรง

20
5. คน (People) การบริ การมีความเกี่ยวข้องกับคนทั้งในฝั่งของผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ คนเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู้ได้ถึงคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ บริ ษทั
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญตั้งแต่ การสรรหา การฝึ กอบรม และการกระตุน้ พนักงาน โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ตอ้ งติดต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพราะคนเหล่านั้นสามารถสร้างความพึงพอใจ ดึงลูกค้ากลับมา
หรื อไล่ลูกค้าได้จากการปฏิสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว ถึงแม้ในปัจจุบนั จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริ การมากขึ้น คนก็ยงั ถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญที่สุดในองค์กร
6. กระบวนการ (Process) เป็ นการสร้างสรรค์และการส่งมอบสิ นค้าหรื อบริ การ โดย
อาศัยการวางแผนมาเป็ นอย่างดี กลยุทธ์สาหรับการบริ การคือ เวลาและประสิ ทธิภาพในการส่งมอบ
สิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่ผบู ้ ริ โภค
7. สิ่ งมีตวั ตนที่มองเห็นได้ (Physical Evidence) คือองค์ประกอบที่ผบู ้ ริ โภคมองเห็นและ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ ตัวอย่างเช่น อาคาร สานักงาน การ
ตกแต่งสานักงาน เครื่ องมือต่างๆ พนักงาน สัญลักษณ์ของบริ ษทั สิ่ งเหล่านี้ลว้ นสะท้อนถึงรู ปแบบ
คุณภาพและเอกลักษณ์ของบริ ษทั ที่จะช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นุชจรี ปุกคา (2557) ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการขายของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อทาให้การ
สื่ อสารสัมฤทธิ์ผลกรณีศึกษา: บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดลาปาง เพื่อศึกษา
กระบวนการขายตัวแทนประกันชีวิตทีทาให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ผล โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
เลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นตัวแทนประกันชีวิตของบริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด เครื อทอง
ล้านนาทีไ่ ด้รับรางวัล OF THE YEAR ภาคประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ผลการวิจยั พบว่าตัวแทนที่
ประสบความสาเร็จต้องอาศัยกระบวนการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ เริ่ มต้นด้วยการสร้างความ
น่าเชื่อถือ การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ บุคลิกภาพที่ดี การทักษะการสื่ อสารที่สร้างความ
เป็ นกันเอง ก่อให้เกิดความสนิทสนม เชื่อมัน่ ไว้วางใจ เพื่อสามารถที่จะอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทาประกันชีวิต ให้ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่า ความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้อประกันชีวิต และบริ การหลังการ
ขายที่ผซู ้ ้ือจะได้รับ จากนั้นจึงทาการเสนอขายประกันชีวิตที่เหมาะสม และทาการปิ ดการขายต่อไป
เบญจอร งามอิ่มทรัพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ทักษะการขาย
ของตัวแทนขายประกัน การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด กับพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 2530 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ในส่วนของทักษะการขายของตัวแทนประกัน
พบว่า ความรู้ผลิตภัณฑ์และบุคคลภาพของตัวแทนมีอิทธิพลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต
ศิลปะการโน้มน้าวใจและความเข้าใจความต้องการของลูกค้าไม่มีอิทธิ พลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
กมลชนก กิจชล (2560)ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนทางานเจน
วายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ารู ปแบบการออมหรื อลงทุนทีม่ ีความเสี่ ยงสูงมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาและระดับรายได้ ปัจจัยด้านการเรี ยนรู้มีความสัมพันธ์กบั การออม
และการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อารี รัตน์ สุขสุลาภ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิต
ของผูม้ าใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยส่ วนบุคคล รู ปแบบประกันชีวิต ความเชื่อเอกลักษณ์ตราสิ นค้า การรับรู้ผ่านเครื่ องมือการ
สื่ อสารตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาประกัน โดยใช้แบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด กับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
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จากัด ผ่านช่องทางธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุในช่วง 21-30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ในด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกันการตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตไม่
แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันการตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 และรายได้แตกต่างกันการตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยเรื่ องรู ปแบบประกันด้านวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือก
ทาประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ณัฐพล เจริ ญวงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ องส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามทีไ่ ด้จานวน 201
ชุดสอบถามกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit link) ของบริ ษทั เอไอ
เอ จากัด บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด(มหาชน) บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จานวน จานวน
บริ ษทั ละ 67 ราย ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายที่ 1 พบว่า สาเหตุที่ซ้ือ
เนื่องจากอยากลดหย่อนภาษีและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุน่ สู ง ในการการส่งเบี้ย
ประกันชีวิต การถอนเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งสนองความต่อความต้องการ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายที่ 2 พบว่า
สาเหตุที่ประกันชีวิตควบการลงทุน เพราะเห็นว่าได้รับผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากธนาคาร และ
ผลตอบแทนไม่เสี ยภาษี อยากเก็บเงินให้ลูก กลัวว่าหากเป็ นอะไรไปลูกจะอยู่อย่างไร สามารถนา
เงินออกมาใช้ยามฉุกเฉิน ซึ่งแตกต่างจากประกันรู ปแบบอื่น ผูส้ ัมภาษณ์รายที่ 3 ต้องการความ
คุม้ ครองชีวิตที่ค่อนข้างสูง โดยที่ไม่ตอ้ งการจ่ายเบี้ยแพง ต้องการป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิต และต้องการวางแผนเกษียณ รวมถึงสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ ด้วยคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเป็ นเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้อ
ปนิดา วงศ์ระวีกุล (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมในรู ปแบบ
ประกันของลูกค้าธนาคารกรุ งไทยในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการออมในรู ปแบบประกันที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกแบบประกันของลูกค้าของลูกค้าธนาคารกรุ งไทยในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด กับกลุ่มลูกค้ากรุ งไทยที่มีการออมในรู ปแบบประกันชีวิต ใน
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีกรมธรรม์ใน
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ครอบครอง 1 เล่ม ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุและอาชีพ ไม่มีผลต่อการเลือกแบบประกัน
ชีวิต แต่สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่0.05 สาหรับปั จจัยด้านระดับการศึกษานั้นไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารี รัตน์ สุขสุลาภ (2561) ที่พบว่าระดับการศึกษาแตกต่างกันการ
ตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยการออมในรู ปแบบประกันด้านการ
ลงทุน การออม การให้ความคุม้ ครอง ความมัน่ คง มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารี รัตน์ สุขสุลาภ (2561) ที่พบว่าปั จจัยเรื่ อง
รู ปแบบประกันด้านวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทาให้การตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตแตกต่างกัน
สาหรับปัจจัยการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต
วิไล เอื้อปิ ยฉัตร (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความรู้ทางการเงิน:ตัวกาหนดและผลกระทบทีม่ ีต่อ
พฤติกรรมการออม เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางการเงิน ศึกษาปัจจัยที่กาหนดความ
แตกต่างของระดับความรู้ทางการเงินและศึกษาปัจจัยที่สาคัญทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และความรู้ทางการเงินที่กาหนดจานวนการออมและสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ของบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลับบูรพา บางแสน โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนัดระดับความรู้ทางการเงินและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมการออมของผูท้ ี่ทางานในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ด้วย
แบบสอบถามจานวน 346 ชุด จากนั้นนาเอาองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์สร้างการวิจยั กึ่งทดลองด้วย
กระบวนการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมิลผลการพัฒนาพฤติกรรมการออม
ของกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นกลุ่มทดลอง ที่เกิดจากกระบวนการให้ความรู้ทางการเงินเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมายควบคุม ผลการวิจยั พบว่า ในเพศชาย ระดับการศึกษาสูง และมีการถือครองทรัพย์สิน
ที่แท้จริ งหรื อทรัพย์สินทางการเงิน จะมีความรู้ทางการเงินที่สูงกว่า ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในต่างประเทศ แต่ในประเด็นเรื่ องสถานภาพ ผลการวิจบั พบว่าคนโสดมีความรู้ทางการเงิน
ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของต่างประเทศที่คนที่แต่งงานงานมีระดับความรู้
ทางการเงินสูงกว่า แต่ในประเด็นนี้ ยังไม่มีผลสรุ ปที่ชดั เจน ปั จจัยด้านชาติพนั ธ์ ภูมิภาค อาชีพ ก็
เป็ นปัจจัยในการกาหนดระดับความรู้ทางการเงิน ในส่วนของการศึกษาปัจจัยด้านประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางการเงิน ที่กาหนดจานวนเงินออม และสัดส่วนการออมต่อรายได้
ของบุคคากร ผลการศึกษาเป็ นไปทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ระดับการออมขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้าน
รายได้ ประเด็นที่มีการค้นพบใหม่คือระดับความรู้ทางการเงินรวมมีผลต่อระดับการออมของบุคคล
อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่าความรู้ ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติ
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ทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั จานวนเงินออม และสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ นอกจากนี้ผลที่ได้จาก
การวิจยั กึ่งทดลอง โดยการอบรมให้ความรู้กบั กลุ่มทดลอง เทียบทักษะทางการเงินก่อนการอบรม
และหลังการอบรมพบว่า หลังการทดลองคะแนนทักษะทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
Greenman (2017) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการตัดสิ นใจแบบส่วนเพิ่มเติม
การรับรู้อนาคตตัวเอง ทักษะทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกกรรมการออม ของประชากรใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าการอบรมทักษะทางการเงินส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการออม
ให้มีการออมมากขึ้น
Sundarasen, Rahman, Othman and Danaraj (2016) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของทักษะทาง
การเงิน ผูข้ ดั เกลาการเงินทางสังคม(Financial Socialization Agents:ผูว้ ิจยั )และบรรทัดฐานของ
ผูป้ กครองต่อการบริ หารเงินของเยาวชนในประเทศมาเลเซียพบว่าทักษะทางการเงินมีผลต่อการ
บริ หารจัดการเงินของเยาวชน
Klapper and Lusardi (2019)ได้ศึกษาเรื่ องความรู้ทางการเงินและความยืดหยุน่ ทาง
การเงิน:หลักฐานจากทัว่ โลก ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการวัดการตัดสิ นใจทางการเงิน ในด้านอัตรา
ดอกเบี้ย การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น เงินเฟ้อและการกระจายความเสี่ ยง พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นผูห้ ญิง ผูม้ ีฐานะยากจนและผูม้ ีการศึกษาน้อยมีคะแนนที่นอ้ ยในด้านความรู้ทาง
การเงิน ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศกาลังพัฒนาแต่รวมถึงประเทศที่พฒั นาแล้ว ผูท้ ี่มีระดับทักษะทาง
การเงินค่อนข้างต่าจะมีความเสี่ ยงที่สูงขึ้นมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ความซับซ้อน
ประชาชนเพียงครึ่ งเดียวของประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่เท่านั้นที่มีความรู้ทางการเงิน
Li, J., Li, Q. and Wei, X. (2020) ได้ศึกษาเรื่ องทักษะทางการเงิน ทางเลือกในการจัดสรร
พอร์ตโฟลิโอของครัวเรื อนและผลตอบแทนการลงทุน การวิจยั นี้ผลกระทบของทักษะทางการเงิน
กับทางเลือกในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของครัวเรื อนของจีนและตอบแทนจากการลงทุน พบว่า
ระดับทักษะทางการเงินมีผลอย่างมีนยั ยะสาคัญกับการเพิ่มการลงทุนในสิ นทรัพย์เสี่ ยง ในการศึกษา
ยังพบว่าไม่ใช่ผลู ้ งทุนทุกคนที่จะต้องมีความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนระดับที่สูง ผล
การศึกษายังพบอีกว่าระดับทักษะทางการเงินเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในกลุ่มมีอายุยอ้ ยและมี
การศึกษาในระดับสูง แต่ในผูส้ ูงอายุพบว่าผลตอบแทนการลงทุนลดลงและยังพบในผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาต่าอีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed research) ประกอบไปด้วยการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยการสารวจ
(Survey research) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และส่วนของการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับตัวแทนประกันชีวิต
ที่ใบอนุญาตผูแ้ นะนาการลงทุนและผูบ้ ริ หารหน่วยงานถึงกระบวนการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบ
การลงทุน

การวิจัยเชิงปริมาณ
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีที่มีอายุระหว่าง
20 - 59 ปี ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา เศรษฐกิจการค้า มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงมี
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนตั้งอยูใ่ นพื้นที่ มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวนความสะดวก
ต่าง ๆอย่างครบครัน จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้เลือกมาเป็ นพื้นที่ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
จานวนผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีที่ประสบการณ์ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น
เป็ นแบบไม่ทราบจานวน จึงใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรโดย
การอ้างอิงวิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างของCochran (1997) โดยการกาหนดค่าความคลาดเคลือ่ นร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังสูตรการคานวณต่อไปนี้
𝑍 2 𝑝𝑞
𝑛= 2
𝑒

โดยที่ n คือ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
Z คือ ค่า t=1.96 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
p คือ โอกาสที่จะเกิดสูงสุดเท่ากับ 0.5
q คือ 1-p หรื อโอกาสที่จะไม่เกิด
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e คือ ค่าความคาดเคลือ่ นของกลุ่มตัวอย่าง
1.962 (0.5)(0.5)
𝑛=
0.052
𝑛 = 384.16

จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบและความ
ไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด
ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างมีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1ใช้วิธิการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ นแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยเป็ นกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองชลบุรีและมี
ประสบการณ์ซ้ือประกันชีวิต
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั โดยการสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)ในการเก็บข้อมูล วิธีการสอบถาม คือ ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตลงใน Google Form และใช้โปรแกรม Google drive ในการสร้างแบบสอบถาม
ดังกล่าวในสื่ อออนไลน์ ทั้งนี้จะมีคาถามคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามที่ตรงตาม
เงื่อนไข เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาจากผูต้ อบแบบสอบถาม จะทาการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง
และเมื่อพบว่าแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จะคัดแยกแบบสอบถามชุดนั้นออก แล้วจึงทาการเก็บ
แบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตและสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
2. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้างไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
โครงสร้างคาถามและปรับปรุ งสานวนเนื้อหาข้อคาถามให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสม
ครอบคลุมวัตถประสงค์งานวิจยั
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4. ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบว่าคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ของการวิจยั ครั้งนี้ หรื อไม่
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
5. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลอง (Try out)กับกลุม่ ประชากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability analysis) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์
ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s alpla coefficient) เป็ นตัวทดสอบ พบว่าแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่า
สัมประสิ ทธิ ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s alpla coefficient) เท่ากับ0.768 ซึ่ งมากกว่า 0.7 จึง
นาไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจริ งต่อไป
6. ดาเนินการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอิเล็กทรอนิค เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เนื้อหาของแบบสอบถามได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างคาถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและวัตถุประสงค์การทาประกันชีวิตโดยลักษณะของคาถามเป็ น
แบบเลือกตอบตามมาตราวัด นามบัญญัติ (Nominal scale)และเรี ยงลาดับ(Ordinal scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน โดยประยุกต์จากแบบสอบถามของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ประกอบไปด้วย ความรู้ทางการเงิน(Financial knowledge)
จานวน 7 ข้อ พฤติกรรมทางการเงิน (Financial behavior) จานวน 9 ข้อ ทัศนคติทางการเงิน
(Financial attitude) จานวน 5 ข้อ รวมจานวนทั้งหมด 21 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ตามวิธี Likert scale

28
ตารางที่ 6 แสดงโครงสร้างคาถามทักษะทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559)
ทักษะทางการเงิน (21 คะแนน)
ความรู้ทางการเงิน
พฤติกรรมทางการเงิน
(7 คะแนน)
(9 คะแนน)
1. การหาร (ไม่คิดคะแนน)
1.การตัดสิ นใจทางการเงิน

2.มูลค่าเงินตามเวลา
3.การคานวณดอกเบี้ย
4.การคานวณเงินต้นและ
ดอกเบี้ย
5.การคานวณดอกเบี้ยทบต้น
6.ความเสี่ ยงและผลตอบแทน
7.เงินเฟ้อ
8.การกระจายความเสี่ ยง

2.การจัดสรรเงินก่อนใช้
3.การออมเงิน
4.ไตร่ ตรองก่อนซื้อ

ทัศนคติทางการเงิน
(5 คะแนน)
1.ความสุขในการใช้เงิน
มากกว่าการเก็บออมเพื่อ
อนาคต
2.มีชีวิตอยูเ่ พื่อวันนี้
3.มีเงินต้องรี บใช้

5.ชาระค่าจ่ายตรงเวลา
6.ดูแลการเงินอย่างใกล้ชิด
7.ตั้งเป้าหมายระยะยาว
8.เปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ
9.ไม่กเู้ งินเมื่อไม่พอใช้

ความรู้ทางการเงิน(Financial knowledge)
จานวน 8 ข้อ คะแนนเต็ม 7 คะแนน (ไม่คิดคะแนน 1 ข้อ)
การให้คะแนนความรู้ทางการเงิน มีท้งั สิ้น 8 ข้อ คาถามข้อแรกไม่มีคะแนน คาถามข้อที่
5 จะได้ 1 คะแนน ต้องตอบคาถามข้อที่ 4 ถูกต้องด้วย เนื่องจากการคานวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นใน
ข้อ 5 จะต้องตอบคาถามในข้อ 4 ได้ถกู ต้องก่อน
พฤติกรรมทางการเงิน (Financial behavior)
จานวน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 9 คะแนน ( ข้อละ 1 คะแนน)
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ตารางที่ 7 แสดงคาตอบที่ถูกต้องของความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงิน
กลุ่ม
ความรู้ทางการเงิน

พฤติกรรมทาง
การเงิน

คาถามข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คาตอบที่ถกู ต้อง
2,500 บาท (ไม่มีคะแนน)
น้อยกว่า
ร้อยละ 4.5%
101 บาท
มากกว่า 105 บาท
ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทุกข้อยกเว้นคาตอบ “บุคคลอื่นนอกครอบครัว”
แบ่งเงินมาออก่อน ที่เหลือจึงนาไปจับจ่ายใช้สอย
ทุกข้อยกเว้นคาตอบ
“ไม่มีการออมอย่างจริ งจัง”
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
เปรี ยบเทียบจากผูข้ ายหรื อให้บริ การหลายๆแห่ งก่อน
ตัดสิ นใจ
ไม่ใช่
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ทัศนคติทางการเงิน(Financial attitude)
จานวน 3 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี Likert scale
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
5 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง
เฉยๆ
2 หมายถึง
เห็นด้วย
1 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
ช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย =

(คะแนนสู งสุด−คะแนนต่าสุ ด)

=

จานวนชั้น
(5−1)
5

= 0.8
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนดังนี้
1.00 - 1.80 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.81 - 2.60 หมายถึง
เห็นด้วย
2.61 - 3.40 หมายถึง
เฉยๆ
3.41 – 4.20 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
4.21 - 5.00 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
คะแนนรวมของทักษะทางการเงินได้จากการรวมผลคะแนนของแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
รวมทั้งสิ้น 21 คะแนน
ตารางที่ 8 เกณฑ์ระดับคะแนนทักษะทางการเงิน
ระดับ
ความรู้ทางการเงิน
พฤติกรรมทางการเงิน
ทัศนคติทางการเงิน
ทักษะทางการเงิน

อ่อนแอ
≤2
≤2
<2
<6

ปานกลาง
3-4
3-5
2-3
6-14

สูง
≥5
≥6
>3
> 14
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวส่วนประสมทางการตลาดบริ การโดยประยุกต์แบบสอบถาม
จากงานวิจยั ของณัฐพล เจริ ญวงศ์ (2559) ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์จานวน 3 ข้อ ด้านราคา
จานวน 3 ข้อ ด้านช่องทางจาหน่ายจานวน 3 ข้อ ด้านการส่งเสริ มการตลาดจานวน 3 ข้อ ด้าน
บุคลากรจานวน 3 ข้อ ด้านกระบวนการจานวน 3 ข้อ และด้านลักษณะทางกายภาพ 3 ข้อ รวม
ทั้งหมด 21 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ตามวิธี Likert scale คะแนนเต็ม 5
คะแนน
5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง
เห็นด้วย
3 หมายถึง
เฉยๆ
2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย =

(คะแนนสูงสุ ด−คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น
(5−1)
=
5

= 0.8
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนดังนี้
1.00 - 1.80 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1.81 - 2.60 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
2.61 - 3.40 หมายถึง
เฉยๆ
3.41 – 4.20 หมายถึง
เห็นด้วย
4.21 - 5.00 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ได้แก่ เคยซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนและไม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ ผล
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามมาดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อทาการแยกแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์และไม่สมบูรณ์ออกจากกัน
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) เพื่อเตรี ยมประมวลผลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.1. ข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 5 โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
1.2. ข้อมูลส่วนที่ 3 และ 4 ใช้ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
2.1. Pearson Chi square มาทดสอบอิทธิพลของข้อมูลส่วนที่ 2 ที่มีความสัมพันธ์กบั
ข้อมูลส่วนที่ 5
2.2. Logistic regression มาทดสอบอิทธิพลของข้อมูลส่วนที่ 3 และ 4 ที่มีผลต่อ
ข้อมูลส่วนที่ 5

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั จะสนใจจะศึกษากระบวนการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทน
ประกันชีวิตให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key information) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีเกณฑ์การ
เลือกสัมภาษณ์ตวั แทนที่มีสิทธิ์การขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนจานวน 12 คนและ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน 5 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน (Guest et al., 2006)
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) โดยอาศัยการ
แนะนาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่อ ๆกัน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้สัมภาษณ์เป็ นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) เป็ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คาถามแบบปลายเปิ ด (Open End) เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั และนาไปใช้ในการสร้างแนวในการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนแก่ผบู ้ ริ โภคที่
ให้ตวั แทนประกันชีวิต การสัมภาษณ์แต่ละรายจะสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรื อไม่มี
ข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ในขณะที่สัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั จะจดบันทึกสรุ ปประเด็นสั้นๆ แล้วเมื่อจบการสัมภาษณ์
จะนาข้อมูลมาบันทึกอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล สาหรับข้อมูลที่ได้
บันทึกในเครื่ องบันทึกเสี ยงจะถูกนามาบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั จะนามาถอดเทปแบบคา
ต่อคา ประโยคต่อประโยค แล้วจึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจยั นามาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง แม่นยาของข้อมูล
(Validity) ผูว้ ิจยั จะตรวจสอบข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อยืนยัน ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูล
ด้วยการให้บุคคลที่ได้ทาการสัมภาษณ์ได้ช่วย ในการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูล
หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ตีความข้อมูลทีไ่ ด้ทาการสัมภาษณ์แล้วผูว้ ิจยั จะให้ เจ้าของข้อมูลช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งว่าข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ตีความนั้นมีความถูกต้อง และ
ครบถ้วนหรื อไม่ พร้อมทั้งให้เจ้าของข้อมูลให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ทักท้วง หรื อยอมรับ ในส่วนของ
ข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บมาได้ในแต่ล่ะวันเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความครบถ้วน ความต่อเนื่องของข้อมูลที่ได้มา พร้อมทั้งเป็ นการประเมินถึงความ
ต้องการ ในรายละเอียดของข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในครั้งต่อไปด้วย
การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากการจดบันทึกและถอดเทป
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา โดยจัดทาตารางในกา
วิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
2. จากนั้นนาข้อมูลทีไ่ ด้วิเคราะห์และจัดเป็ นหมวดหมู่ มาทาการสรุ ปตามประเด็นในการ
วิจยั
3. นาข้อสรุ ปที่ได้มาอธิบายผลการวิจยั สรุ ปผลวิจยั อภิปลายผล และเสนอแนวทางการ
ในการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั “แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี” ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล 2
ส่วน ได้แก่การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ผูว้ ิจยั ได้เก็บตัวอย่างข้อมูลจานวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วนามา
ทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ(SPSS version 27.0.1.0)ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะทางการเงิน
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
̅
X
หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
SD
หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p-value
หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติ
χ2
หมายถึง ค่าสถิติ Chi-square
β
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยตัวพยากรณ์ในสมการ logit
C.I.
หมายถึง ระดับความเชื่อมัน่ (Confidence interval)
O.R.
หมายถึง Odd ratio
n
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 9 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
รวม

ความถี่ (คน)
142
169
59
30
400

ร้อยละ
35.5
42.3
14.8
7.5
100

อันดับ
2
1
3
4

จากตารางที่ 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีช่วงอายุ 30 - 39 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
42.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 20 - 29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.5 อันดับที่ 3 คือช่วงอายุ 40 - 49 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 14.8 ส่วนที่เหลือช่วงอายุ 50 - 59 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.5
ตารางที่ 10 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (คน)
152
248
400

ร้อยละ
38
62
100

อันดับ
2
1

จากตารางที่ 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 62 ส่วนเพศชาย
ร้อยละ 38
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ตารางที่ 11 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)
47
269
84
400

ร้อยละ
11.8
67.3
21
100

อันดับ
3
1
2

จากตารางที่ 11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 67.3 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 21 ส่ วนที่เหลือระดับต่ากว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 11.8
ตารางที่ 12 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนังงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
เกษตรกร
อาชีพอิสระ
นักลงทุน /พ่อบ้าน / แม่บา้ น (ไม่ได้ทางาน)
อื่นๆ
รวม

ความถี่ (คน)
185
34
70
2
70
12
27
400

ร้อยละ
46.3
8.5
17.5
0.5
17.5
3
6.8
100

อันดับ
1
4
2
7
2
6
5

จากตารางที่ 12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีอาชีพพนังงานบริ ษทั เอกชน มากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมามี 2 อาชีพคือธุรกิจส่วนตัว / ค้าขายและอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 17.5
เท่ากัน อันดับที่ 4 คือข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 8.5 อันดับที่ 5 คืออาชีพอื่นๆ คิดเป็ น
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ร้อยละ 6.8 อันดับที่ 6 คืออาชีพนักลงทุน /พ่อบ้าน / แม่บา้ น (ไม่ได้ทางาน) คิดเป็ นร้อยละ 3 สุดท้าย
คืออาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตารางที่ 13 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานะ
สถานะ
โสด
แต่งงาน
หม้าย/ หย่าร้าง
รวม

ความถี่ (คน)
254
137
9
400

ร้อยละ
63.5
34.3
2.3
100

อันดับ
1
2
3

จากตารางที่ 13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม มีสถานะโสด มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 63.5
รองลงมาคือสถานะแต่งงาน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 ส่วนที่เหลือสถานะหม้าย/ หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ
2.3
ตารางที่ 14 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 25,000 บาท
25,001 – 50,000 บาท
50,001 – 75,000 บาท
75,001 – 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
รวม

ความถี่ (คน)
122
161
56
26
35
400

ร้อยละ
30.5
40.3
14
6.5
8.8
100

อันดับ
2
1
3
5
4

จากตารางที่ 14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ช่วง 25,001 – 50,000 บาท
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.5 อันดับที่ 3
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คือรายได้ช่วง 50,001 – 75,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14 อันดับที่ 4 รายได้มากกว่า 100,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 8.8 และอันดับสุดท้าย รายได้ช่วง 75,001 – 100,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.5
ตารางที่ 15 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวัตถุประสงค์การทา
ประกันชีวิต
วัตถุประสงค์การทาประกันชีวิต
ออมเงิน
คุม้ ครองชีวิต /รายได้
ลดหย่อนภาษี
เพื่อลงทุน
อื่นๆ
รวม

ความถี่ (คน)
222
336
169
56
5
788

ร้อยละ
28.2
42.6
21.4
7.1
0.6
100.00%

อันดับ
2
1
3
4
5

จากตารางที่ 15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์การทาประกันชีวิตด้าน
คุม้ ครองชีวิต /รายได้ มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือออมเงิน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 อันดับ
ที่ 3 ลดหย่อนภาษี คิดเป็ นร้อยละ 21.4 อันดับที่ 4 เพื่อลงทุน คิดเป็ นร้อยละ 7.1 และอันดับด้าน
อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.6
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ตารางที่ 16 ความถี่(คน)และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้อประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ไม่เคย
เคย
รวม

ความถี่ (คน)

ร้อยละ

267
133
400

66.7
33.3
100

จากตารางที่ 16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
คิดเป็ นร้อยละ 66.8 เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน คิดเป็ นร้อยละ 33.3
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลทักษะทางการเงิน
ตารางที่ 17 ระดับคะแนนทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ระดับ
SD
คะแนน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
คะแนน
̅
X
ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ( n = 267)
ความรู้ทางการเงิน
0.00
7.00
5.11
2.10
สูง
พฤติกรรมทางการเงิน
3.00
9.00
7.84
1.27
สูง
ทัศนคติทางการเงิน
1.00
5.00
3.82
0.82
สูง
ทักษะทางการเงิน
6.00
21.00
16.77
3.08
สูง
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
เกณฑ์ระดับ
SD
คะแนน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
คะแนน
̅
X
ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ( n = 133)
ความรู้ทางการเงิน
0.00
7.00
5.64
1.76
สูง
พฤติกรรมทางการเงิน
4.00
9.00
8.13
1.16
สูง
ทัศนคติทางการเงิน
1.00
5.00
3.84
0.98
สูง
ทักษะทางการเงิน
10.00
21.00
17.61
2.83
สูง
จากตารางที่ 17 ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนด้านความความรู้ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10 คะแนน
อยูใ่ นระดับสูง ด้านพฤติกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27
คะแนนอยูใ่ นระดับสูง ด้านทัศนคติทางการเงินมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.82 คะแนนอยูใ่ นระดับสูง เมื่อรวมคะแนนจากทั้ง 3 ส่ วนจะได้คะแนนทักษะทางการเงิน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.08 คะแนนอยูร่ ะดับสูง ระดับคะแนนของกลุม่
ตัวอย่างที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนด้านความความรู้ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76 คะแนนอยูใ่ นระดับสูง ด้านพฤติกรรมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 8.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 คะแนนอยูใ่ นระดับสูง และด้านทัศนคติทางการเงินมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 คะแนนอยูใ่ นระดับสูง เมื่อรวมคะแนนจาก
ทั้ง 3 ส่ วนจะได้คะแนนทักษะทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.83
คะแนนอยูใ่ นระดับสูง
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ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ตารางที่ 18 ระดับคะแนนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนน

เกณฑ์ระดับ
SD คะแนน

ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด

̅
X
ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ( n = 267)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา

2.00
2.33

5.00
5.00

4.20
4.17

0.64
0.67

เห็นด้วย
เห็นด้วย

ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด

2.00
1.00

5.00
5.00

4.35
4.10

0.67
0.68

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย

ด้านบุคลากร

3.00

5.00

4.47

0.63

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านกระบวนการ
ด้านปัจจัยกายภาพ

2.33
2.67

5.00
5.00

4.46
4.21

0.63
0.66

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ( n = 133)
ด้านผลิตภัณฑ์

3.00

5.00

4.45

0.56

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.40
4.59
4.28
4.59
4.55

0.58
0.56
0.64
0.61
0.61

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ

2.67
3.00
2.33
2.00
2.00

ด้านปัจจัยกายภาพ

2.00

5.00

4.33

0.65

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิง่

จากตารางที่ 18 ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนในส่วนของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.67 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านส่งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้าน
ปัจจัยกายภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนในส่วนของ
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56
คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.58 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านส่งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้าน
ปัจจัยกายภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 คะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H0: ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบ
การลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H1: ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
อายุ
ไม่เคย
เคย
รวม
20 - 29 ปี
97
45
142
30 - 39 ปี
113
56
169
40 - 49 ปี
37
22
59
50 - 59 ปี
20
10
30
รวม
267
133
400

χ2
0.59

p-value
0.899

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%)ค่ าคาดหวังต่าสุด 9.98
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของกลุ่มตัวอย่างกับการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.899 นั้นคือไม่สามารถปฏิสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นอายุของกลุม่
ตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

เพศ
ชาย
หญิง

ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ไม่เคย
เคย
รวม
95
57
152
172
76
248
รวม
267
133
400

χ2
1.995

p-value
0.158

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 50.54
จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของกลุ่มตัวอย่างกับการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.158 นั้นคือไม่สามารถปฏิสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นเพศของกลุม่
ตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ระดับการศึกษา
ไม่เคย
เคย
รวม
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
41
6
47
ปริ ญญาตรี
176
93
269
สูงกว่าปริ ญญาตรี
50
34
84
รวม
267
133
400

χ2
11.074

p-value
0.004*

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 15.63
จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
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0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.004 นั้นคือสามารถปฏิสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นระดับ
การศึกษาของกลุม่ ตัวอย่างมีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ไม่เคย
เคย
รวม
χ2
137
48
185
11.349
19
15
34
40
30
70
1
1
2
43
27
70

อาชีพ
พนังงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
เกษตรกร
อาชีพอิสระ
นักลงทุน /พ่อบ้าน / แม่บา้ น
(ไม่ได้ทางาน)
อื่นๆ
รวม

7
20
267

5
7
133

p-value
0.078

12
27
400

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 3 เซลล์ (21.4%) ค่าคาดหวังต่าสุด 0.67
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.078 นั้นคือไม่สามารถปฏิสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นอาชีพของ
กลุ่มตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
สถานะ
ไม่เคย
เคย
รวม
โสด
171
83
254
แต่งงาน
90
47
137
หม้าย/ หย่าร้าง
6
3
9
รวม
267
133
400

χ2
0.106

p-value
0.948

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 1 เซลล์ (16.7%) ค่าคาดหวังต่าสุด 2.99
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของกลุม่ ตัวอย่างกับการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.948 นั้นคือไม่สามารปฏิสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นสถานะของ
กลุ่มตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เคย
เคย
รวม
ไม่เกิน 25,000 บาท
95
27
122
25,001 – 50,000 บาท
107
54
161
50,001 – 75,000 บาท
32
24
56
75,001 – 100,000 บาท
16
10
26
มากกว่า 100,000 บาท
17
18
35
รวม
267
133
400

χ2
14.66

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 8.65
*p-value<0.05

p-value
0.005*

47
จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.005 นั้นคือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นรายได้ต่อ
เดือนของกลุม่ ตัวอย่างมีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการออมกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการออม
ไม่ใช่
ใช่
รวม

ไม่เคย
132
135
267

เคย
46
87
133

รวม
178
222
400

χ2 p-value
7.929 0.005*

เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 59.19
*p-value<0.05
จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกัน
ชีวิตเพื่อการออมของกลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.005 นั้นคือสามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการออมของกลุ่มตัวอย่างมี
ความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

48
ตารางที่ 26 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้
กับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้
ไม่ใช่
ใช่
รวม

ไม่เคย
48
219
267

เคย
16
117
133

รวม χ2 p-value
64 2.336 0.126
336
400

เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 21.28
จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกัน
ชีวิตเพื่อคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้ของกลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.126 นั้นคือไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองชีวิต
หรื อรายได้ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน

49
ตารางที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีกบั
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการลดหย่อนภาษี
ไม่ใช่
ใช่
รวม

ไม่เคย
160
107
267

เคย
71
62
133

รวม
231
169
400

χ2
1.557

p-value
0.212

เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 56.19
จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกัน
ชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีของกลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.212 นั้นคือไม่สามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีของ
กลุ่มตัวอย่างไม่มีความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

50
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลงทุนกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการลงทุน
ไม่ใช่
ใช่
รวม

ไม่เคย
242
25
267

เคย
102
31
133

รวม
χ2 p-value
344 14.339 <0.001*
56
400

เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 18.62
*P<0.05
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกัน
ชีวิตเพื่อการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.001 นั้นคือสามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างมี
ความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

51
ตารางที่ 29 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการอื่นๆกับตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ท่านเคยซื้อประกันขีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการอื่นๆ
ไม่ใช่
ใช่

ไม่เคย
เคย
รวม χ2 p-value
265
130
395 1.632 0.201
2
3
5
รวม
267
133
400
หมายเหตุ: เซลล์ที่มีค่าคาดหวังต่ากว่า 5 อยูท่ ้งั หมด 0 เซลล์ (0%) ค่าคาดหวังต่าสุด 1.66
จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ในการทาประกัน
ชีวิตเพื่อการอื่นๆของกลุม่ ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.201 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิตเพื่อการอื่นของกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
สมมติฐานที่ 2 ทักษะทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบ
การลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H0:ทั กษะทางการเงินไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H1: ทักษะทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
ผูว้ ิจยั ใช้ตวั แบบ logistic regression ในการทดสอบเบื้องต้นโดยใช้ Hosmer and
Lemeshow Test พบว่าค่า p-value > 0.5 หมายความว่าตัวแบบการถดถอยที่ใช้ศึกษา สามารถทาการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาอิทธิพลของทักษะทางการเงินต่อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่ส่วนควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีได้

52
ตารางที่ 30 อิทธิพลของทักษะทางการเงินกับกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

ความรู้ทางการเงิน
พฤติกรรมทางการเงิน
ทัศนคติทางการเงิน

β
0.138
0.181
-0.132

O.R.

O.R.
(95% C.I.)

P-value

1.148
1.198
0.877

1.016 - 1.297
0.99 - 1.451
0.676 - 1.137

0.026*
0.063
0.321

*P<0.05
จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความรู้ทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างกับการ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.026 นั้นคือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นความรู้ทางการ
เงินของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพฤติกรรมทางการเงินของกลุม่ ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า pvalue เท่ากับ 0.063 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นพฤติกรรมทางการเงิน
ของกลุม่ ตัวอย่างไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติทางการเงินของกลุม่ ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า pvalue เท่ากับ 0.321 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นทัศนคติทางการเงินของ
กลุ่มตัวอย่างไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

53
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H0:ส่วนประสมการตลาดบริ การไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
H1:ส่วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
ผูว้ ิจยั ใช้ตวั แบบ logistic regression ในการทดสอบเบื้องต้นโดยใช้ Hosmer and
Lemeshow Test พบว่าค่า p-value > 0.5 หมายความว่าตัวแบบการถดถอยที่ใช้ศึกษา สามารถทาการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกในการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่ส่วนควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีได้
ตารางที่ 31 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริ การกับตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุน
ส่วนประสมการตลาด
บริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านปัจจัยกายภาพ
*P<0.05

β
0.664
0.046
0.698
0.099
-0.297

O.R.
1.943
1.047
2.01
1.104
0.743

O.R.
(95% C.I.)
1.079 - 3.498
0.588 - 1.863
1.079 - 3.746
0.7 - 1.739
0.339 - 1.63

-0.388
-0.108

0.678
0.897

0.318 - 1.446
0.547 - 1.472

P-value
0.027*
0.876
0.028*
0.67
0.458
0.315
0.668
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จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.027 นั้นคือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้
ดังนั้นส่วนประสมการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ตัวอย่างมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านราคาของกลุ่มตัวอย่างกับ
การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.876 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นส่วน
ประสมการตลาดบริ การด้านราคาของกลุ่มตัวอย่างไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านช่องทางจัดจาหน่ายของ
กลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.028 นั้นคือสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้
ดังนั้นส่วนประสมการตลาดบริ การช่องทางจัดจาหน่ายของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดของกลุม่
ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.67 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้น
ส่วนประสมการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดของกลุม่ ตัวอย่างไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านบุคากรของกลุ่มตัวอย่าง
กับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.458 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้ ดังนั้นส่วน
ประสมการตลาดบริ การด้านบุคากรของกลุ่มตัวอย่างไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านกระบวนการของกลุ่ม
ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.315 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้
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ดังนั้นส่วนประสมการตลาดบริ การด้านกระบวนการของกลุม่ ตัวอย่างไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริ การด้านปัจจัยกายภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างกับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.668 นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ได้
ดังนั้นส่วนประสมการตลาดบริ การด้านปัจจัยกายภาพของกลุ่มตัวอย่างไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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ตารางที่ 32 สรุ ปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลลัพท์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1
อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน
1.2
เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน
1.3
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
1.4
อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุน
1.5
สถานะไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุน
1.6
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
1.7.1
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการออมมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
1.7.2
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
1.7.3
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการลดหย่อนภาษีไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
1.7.4
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการลงทุนมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

p-value ผลการทดสอบ
0.899

ยอมรับH0

0.158

ยอมรับH0

0.004*

ปฎิเสธ H0

0.078

ยอมรับH0

0.948

ยอมรับH0

0.005*

ปฎิเสธ H0

0.005*

ปฎิเสธ H0

0.126

ยอมรับH0

0.212

ยอมรับH0

0.001*

ปฎิเสธ H0
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลลัพท์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.7.5
วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต
เพื่อการอื่นๆไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ทักษะทางการเงิน
2.1
ความรู้ทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
2.2
พฤติกรรมทางการเงินไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
2.3
ทัศนคติางการเงินไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
3.1
ด้านผลิตภัณฑ์มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
3.2
ด้านราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุน
3.3
ด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
3.4
ด้านการส่งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
3.5
ด้านบุคลากรไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
3.6
ด้านกระบวนการไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
3.7
ด้านปัจจัยกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

p-value ผลการทดสอบ

0.201

ยอมรับH0

0.026*

ปฎิเสธ H0

0.063

ยอมรับH0

0.321

ยอมรับH0

0.027*

ปฎิเสธ H0

0.876

ยอมรับH0

0.028*

ปฎิเสธ H0

0.67

ยอมรับH0

0.458

ยอมรับH0

0.315

ยอมรับH0

0.668

ยอมรับH0
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วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 17 ท่าน แบ่งเป็ นตัวแทนที่มีสิทธิการขายประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน 12 ท่าน และระดับผูบ้ ริ หารหน่วยงาน 5 ท่าน ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ขาย 7 ขั้นตอน ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มตัวอย่าง ได้ทาการการถอด
เทปและจาแนกถ้อยคาหรื อข้อความแล้วนามาตีความ จากนั้นวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายด้วยความถี่และร้อยละ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์การเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์การตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์การปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์การดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต
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ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ตารางที่ 33 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ลาดับที่

เพศ

ระดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ผูบ้ ริ หาร
ตัวแทนประกันชีวิต
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันชีวิต

อายุ
(ปี )
31
49
38
29
35
32
46
47
37
39
39
37
48
38
36
30
47

ประสบการณ์
ทางาน (ปี )
3
23
3
2
4
3
14
6
7
12
2
2
3
3
1
3
4

จากตารางที่ 33 กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ระดับตัวแทนประกันชีวิต 12 คน ระดับผูบ้ ริ หาร
หน่วยงาน 5 ท่าน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 8 คน เพศหญิง 9 คน อายุระหว่าง 29-49 ปี
ประสบการณ์ทางานระหว่าง 1-23 ปี
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : ตลาดแรกของของผมเลยคือ ตลาดธรรมชาติ ลูกค้าคนรู้จกั แล้ว
ก็คู่คา้ ทางธุรกิจ และเมื่อขายแล้วผมจะถามลูกค้าเสมอฃว่า"สิ่ งที่พี่ซ้ือ พี่คิดว่าดีไหม พี่คิดว่าอยากนา
สิ่ งดีๆไปให้เพื่อนพี่ไหม ไปให้ญาติพี่ไหม ลูกค้าก็จะต่อรายชื่อให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : ตลาดลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นตลาดธรรมชาติธรรมชาติคือญาติพี่
น้อง เพื่อน แล้วก็เพื่อนของเพื่อนตลาดที่ไม่ใช่ตลาดธรรมชาติของเรา เวลาขอต่อรายชื่อ พีจ่ ะถามใน
ลักษณะที่ว่า ถ้าเห็นว่าสิ่ งนี้มนั ดี มีใครที่เธอคิดถึง ว่าควรที่จะมีสิ่งดีๆแบบนี้บา้ ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะเป็ นกลุ่ม นักธุรกิจ คนที่ประสบ
ความสาเร็จถ้าเป็ นลูกค้าใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็ น ลูกค้าเก่าที่ประทับใจแนะนาไป แล้วก็จะขยาย
ตลาดจากการที่ไปทางานอดิเรกต่างๆที่เราชอบ เราก็จะมีเพื่อน เขาก็อดที่จะถามไม่ได้ว่า เราทางาน
อะไร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : ตลาดธรรมชาติ ผมไปขายส่วนใหญ่ คนที่เขาเข้าใจเรื่ องหุ้น
เรื่ องกองทุนอยูแ่ ล้ว เราถึงจะเสนอตัว unit link ตอนที่ผมเอาเล่มกรมธรรม์ไปมอบให้ ผมจะถาม
ลูกค้าว่า พี่ครับถ้าพี่มีเพื่อนหรื อมีอะไร เพื่อนสนิทที่อยากให้เขามีค่าความสามารถให้ครอบครัว
เหมือนพี่ พี่แนะนาผมได้นะครับ แล้วผมก็ทิ้งนามบัตรไว้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5 : เป็ นลูกค้าแนะนาค่ะ ลูกค้าใหม่ที่ไม่รู้จกั กลุม่ คนรู้จกั ส่วนใหญ่
เป็ นลูกค้าเก่าที่ทาประกันมาแล้ว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : จะเป็ นการไปหาลูกค้าธรรมชาติครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน
แล้วก็กระจาย ไปในส่วนของเพื่อนที่ทางานเก่า จะดูว่าลูกค้าเคยมีการลงทุนไหม แล้วก็ชอบเรื่ อง
พวกการลงทุนด้วย ถึงจะเลือกที่จะเสนอตัว unit link มันก็จะมีที่ลกู ค้าเห็นความสาคัญ แล้วเขาก็
อยากให้ญาติพี่นอ้ ง เค้าซื้อเค้าก็เลยแนะนา "
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 : พี่จะมองหา คนที่เป็ นเจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการที่เขามีค่าตัว
สูง ตอนขอต่อรายชื่ออ พี่ก็ถามถ้าเรามีแล้ว ถ้าแฟนได้แล้วเธอไม่ได้ เธอจะโอเคหรอ อะไรแบบนี้ ก็
ให้เขาแนะนาต่อให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 :ลูกค้าที่ทาธุรกิจเปิ ดกิจการส่วนตัว เช่น เจ้าของหมู่บา้ นจัดสรร
พี่จะเสนอตัว unit link กับคนที่มีรายได้สูง มีความรู้ดา้ นการลงทุน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 :ส่วนใหญ่จะหาลูกค้าเก่าก่อน เพราะว่า เรามีแบ็คกราวน์เขา
คร่ าวๆ เราจะมองหาคนที่มีกาลัง คนที่เขาชอบลงทุนอยูแ่ ล้ว เพราะ unit link เบี้ยประกันมัน start
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ค่อนข้างสูง พอเราอยูใ่ นใจลูกค้าบางทีลูกค้าจะแนะนาลูกค้าให้ เราก็ไปเจอลูกค้าคนนี้ที่เราไม่เคย
รู้จกั "
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 :ใช้ความจริ งใจ ในหมู่เพื่อนกลุม่ ใหม่ๆอะไรแบบนี้ คือไปหา
เพื่อนกลุ่มใหม่ๆเอาตัวเข้าไปอยูใ่ นสังคมกลุ่มใหม่ๆในกิจกรรมที่เราชอบเช่นเช่ นยิงปื นเดินป่ า
โพสต์ในโซเชียลมีเดียบ้าง facebook ส่วนตัว จะโพสต์ถึง ไม่เชิงเป็ นลักษณะผลิตภัณฑ์แต่โพสต์ถึง
ประโยชน์ของประกัน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : การเปิ ดตัว เปิ ดตัวให้คนรอบข้างรู้ว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ เช่น
ใช้สื่อ Social ทั้ง facebook line พี่จะมองหากลุ่มคนที่กาลังมีรายรับ ต่อเดือนอย่างน้อยประมาณ
100,000 เพราะฉะนั้นเขาจะชอบหรื อสนใจเรื่ องการลงทุน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 12 :ยังเป็ นตลาดธรรมชาติ เป็ นเพื่อนๆกัน แต่ว่าในกรณีที่เป็ น
ตลาดนอกธรรมชาติ เช่น ยิง ads
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13 :ลูกค้าแนะนาจากลูกค้าเก่า, เพื่อน ญาติๆ และเพื่อนของญาติๆ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 15 :ระดับความรู้ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16 :ร้านค้า กิจการย่านธุรกิจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 :คนรู้จกั และลูกค้าแนะนาโดยพิจารณาจากการเปิ ดใจเบื้องต้น
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ตารางที่ 34 การวิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต
วิธีการหาลูกค้า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
จากตลาดธรรมชาติ ได้แก่ ญาติพี่นอ้ ง คนรู้จกั คู่คา้ ทางธุรกิจเดิม
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
หรื อลูกค้าเก่าเมื่อกระบวนการขายเสร็จสิ้นจะมีการขอต่อรายชื่อ
11, 12, 13, 16 และ 17
เพื่อหาลูกค้ารายใหม่โดยการแนะนาของลูกค้าเก่า รวมถึงหา
ลูกค้าจากตลาดนอกธรรมชาติ หรื อคนไม่รู้จกั
กลุ่มลูกค้า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
เจ้าของกิจการ / ผูม้ ีรายได้สูง ลูกค้ามีการออม หรื อ ลงทุนใน
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 และ 15
กองทุนรวมอยูแ่ ล้ว
จากตารางที่ 34 วิเคราะห์การหาลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นวิธีการหาลูกค้า มี
จานวน 16 คน ตัวแทนประกันชีวิตมีวิธีการหาลูกค้าจากตลาดธรรมชาติ ได้แก่ ญาติพี่นอ้ ง คนรู้จกั
คู่คา้ ทางธุรกิจเดิมหรื อลูกค้าเก่าเมื่อกระบวนการขายเสร็จสิ้นจะมีการขอต่อรายชื่อเพื่อหาลูกค้าราย
ใหม่โดยการแนะนาของลูกค้าเก่า รวมถึงหาลูกค้าจากตลาดนอกธรรมชาติ หรื อคนไม่รู้จกั ประเด็น
กลุ่มลูกค้า จานวน 9 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะหาลูกค้าจากเจ้าของกิจการ / ผูม้ ีรายได้สูง ลูกค้ามี
การออม หรื อ ลงทุนในกองทุนรวมอยูแ่ ล้ว
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์การเตรียมตัวของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : อย่างเช่นผมจะเข้าไปหา นาย ก ผูจ้ ะรู้ขอ้ มูลเขาว่า เขาอายุ
ประมาณเท่าไหร่ ผูช้ ายผูห้ ญิง ผมก็จะลองคานวณเบี้ยไปก่อน ผมจะมีสไลค์ทาเองเพื่อที่จะนาเสนอ
ลูกค้าของผม ส่วนเอกสารการขาย ตัว product ยังต้องใช้ของบริ ษทั เพราะมันค่อนข้างละเอียดอ่อน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : จริ งๆ ก่อนไป เรารู้อยูแ่ ล้วว่าคนเนี้ยมีความรู้เรื่ องกองทุน เราก็
จะ update ความรู้เรื่ องกองทุนจากเอกสารของบริ ษทั มันทาให้เรารู้ว่าตอนที่เราเข้าไป เราเตรี ยม
ข้อมูลอะไรบ้าง
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : เตรี ยมแบบประกัน ประกันแบบนี้มนั ยุติธรรมมันมีประโยชน์
กับผูค้ นมันทาให้เรารู้สึกมีความมัน่ ใจ แล้วทุกครั้งที่เรานาเสนอเนี่ย ลูกค้าก็เห็นด้วยเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับเรา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : ส่วนใหญ่ที่ขายก็จะคุยกันก่อนคร่ าวๆแล้ว เราจะใช้เอกสาร
อธิบายเสริ มตอนเข้าพบ ว่า budget ของพี่เท่าไหร่ พี่สบายใจทาเท่าไหร่ อยากได้แบบ fix แบบ
ลงทุนหรื อแบบสุขภาพให้เขา ผมจะมีทีมงาน ก่อนเข้าพบผมก็จะทาการบ้าน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5 : ไปหาทุกๆครั้ง จะทาการบ้านไป เหมือนเราไปเล่าเรื่ องของเค้า
เหมือนเราใส่ใจเขา มันทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นว่าวันนี้ ไม่ตอ้ ง เปรี ยบเทียบกับแบบประกันที่
ไหนเลย รู้เหมือนเป็ นทนายของบ้าน เป็ นอีกคนหนึ่งในครอบครัว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : ทั้งศึกษาข้อมูลจากบริ ษทั และมีการปรึ กษากับทีมงาน มี
ทีมงานไว้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : เราก็ตอ้ งศึกษาว่าปัจจุบนั มันลงทุนในไหน เผือ่ ลูกค้าถาม แล้ว
ก็ผลประกอบการตอนนี้เป็ นอย่างไร คือต้องมี highlightไปคุย ก็ตอ้ งอัพเดทนิดนึง ตัวเราเองก็ตอ้ ง
ไปแบบมีคุณภาพ เบี้ยประกันเท่าไหร่ มนั ต้องมีในหัวแล้วว่าค่าเบี้ยเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์หรื อแบบตอนนี้
เป็ นอย่างไร เขาถามเรื่ องอะไรปุ๊ บเราต้องมีในใจแล้วว่าเราจะตอบเขาด้วยประโยคไหน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : ได้จากการพูดคุยกับลูกค้าคร่ าวๆดูว่าอะไรจาเป็ นและ
เหมาะสมกับลูกค้า แล้วจัดทาแบบให้ลกค้าเข้าใจง่ายครบถ้วน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : คือพี่จะมีในใจอยูแ่ ล้วว่าพี่อยากขายอะไร คือตัวลูกค้าจะไม่
รู้เท่าเรา เพราะฉะนั้น สิ่ งที่ลูกค้าจะได้คือสิ่ งที่เราคิดว่ามันดีที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13 : ศึกษาข้อมูลลูกค้า สถานะความต้องการของลูกค้า เตรี ยม
แผนการประกันเพื่อเสนอ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16 : ข้อมูลที่จาเป็ น หากเป็ นที่ลูกค้าทีไ่ ม่เคยคุยมาก่อน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 : เตรี ยมข้อมูลนาเสนอจากอายุเพศและความต้องการตาม
เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าที่ได้มาจากการพบครั้งก่อนหน้า
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ตารางที่ 35 การวิเคราะห์การเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับกการเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต
การเตรี ยมข้อมูล
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ตัวแทนประกันชีวิตจะมีการเตรี ยมตัว โดยการหาข้อมูลเบื้องต้น
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
ของลูกค้า เตรี ยมแผนและเอกสารนาเสนอที่เข้าใจได้ง่ายๆ เตรี ยม
10, 11, 13, 16 และ 17
เอกสารของบริ ษทั กองทุนภายใต้ประกันชีวิต Unit link คานวณ
เบี้ยประกันเบื้องต้นและข้อดีขอ้ เสี ยของ Unit link
จากตารางที่ 35 วิเคราะห์การเตรี ยมตัวของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นการเตรี ยมข้อมูล มี
จานวน 11 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะมีการเตรี ยมตัว โดยการหาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เตรี ยม
แผนที่เข้าใจได้ง่ายๆ เตรี ยมเอกสารของบริ ษทั กองทุนภายใต้ประกันชีวิต Unit link คานวณเบี้ย
ประกันเบื้องต้นและข้อดีขอ้ เสี ยของ Unit link
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์การเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : คุยถึงปัญหาของลูกค้า การแต่งตัวก็แต่งแบบสุภาพ แต่ก็ไม่ถึง
ขนาดผูกไทด์ใส่สูท แต่ก็กางเกงสแลค คือเราจะรู้แล้วว่าคนรู้จกั เรา เขาชอบอะไร บางคนชอบ
ทุเรี ยน ชอบขนม เราก็จะซื้อไปฝาก ผมให้ความสาคัญที่การเปิ ดใจลูกค้า ถ้าเปิ ดใจยังไม่ได้ ผมหยุด
เลยนะ ผมจะใช้การเล่าเคสลูกค้าตัวอย่าง unit link ของผมจะไม่ค่อยเจอเคสที่รับความเสี่ ยงไม่ได้
เพราะผมไม่ได้ขายที่เน้นเรื่ องการลงทุน ผมเน้นทุนประกัน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : การแต่งตัวจะเป็ นแบบไม่ได้เป็ นทางการมาก ก็ ของฝากส่วน
ใหญ่จะเป็ นของกินค่ะ ของกินทีม่ นั แบบราคาก็ไม่รู้ไม่ได้แพงหรื อว่าหรู หราอะไร เวลาพบจะใช้
เป็ นแบบสอบถามประมาณว่าคุณห่วงใคร ถามเกี่ยวกับการเก็บเงิน แล้วก็จะถามว่าเขามีวิธีการเก็บ
เงินโดยส่ วนตัวยังไง เขาก็จะบอกมาว่าเขามีกองทุนอะไรอย่างบ้าง ถ้าคนไหนที่บอกว่ามีซ้ือกองทุน
เราเรารู้อยูแ่ ล้วว่าเราจะเสนอ unit linkให้ แต่เราจะไม่เสนอทันทีเลย เราถูกเทรนมาเรื่ องการ fact
finding เราก็จะสอบถามก่อนว่าเขามีอะไรแล้วบ้าง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : คุยในสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าอยากคุยกับเรา การดูแล การบริ การ ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องประกันหรื อเรื่ องมนุษย์สัมพันธ์ เรื่ องของการปฏิสัมพันธ์กนั อย่างพี่ๆมีทศั นคติที่ดี กับ
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ธุรกิจประกันชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าพี่มีทศั นคติที่ดี เหมือนเรามีของวิเศษสักอย่าง เราจะให้กบั ใคร
แล้วก็ตอ้ งให้คนที่เรารักคนใกล้ตวั ก่อน เพราะฉะนั้นบางที มุมมองหรื อการปฏิบตั ิการแสดงออก
เวลาพี่ไปหาลูกค้า มันจะไม่เป็ นการตื้อ หรื อขอความช่วยเหลือ แต่มนั เป็ นการว่าเรานาเสนอ สิ่ งที่ดี
ให้เขาและให้เขาตัดสิ นใจ ซื้อหรื อไม่ซ้ือกับเราไม่เป็ นไร พี่จะเสนอตัว unit link เป็ น ระยะยาว
ให้กบั เขา เน้นการสร้างความคุม้ ครองคือพี่หาความต้องการของลูกค้า พี่จะหาความจาเป็ นของเขา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : เวลาพูดคุย ผมจะใช้สามเหลี่ยมทางการเงินเพื่อที่จะเข้าใจได้
ง่ายคุยกับเค้าตรงนี้ก่อน ว่าลูกค้าเนี่ยยังขาดอยูต่ รงไหน แล้วควรจะโพรเทคชัน่ ตรงไหน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5: แต่งตัวใส่ เสื้ อขาวกางเกงสุภาพหรื อชุดสุภาพทัว่ ไป ของฝากมี
บ้างแล้วแต่โอกาส ให้ลูกค้าก็ประทับใจ อาจจะไม่ใช่ของแพง เมื่อเข้าพบจะต้องทาแบบสอบถาม
เพื่อที่เราจะไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไร ทาให้เขารู้ว่าปัจจุบนั เงินของเขาไปทาหน้าที่อะไรบ้าง หัวใจ
สาคัญคือการ ฐานล่างของสามเหลี่ยมทางการเงินแล้ว คือโพรเทคชัน่ ก็จะใช้วิธีการสรุ ปกรมธรรม์
การขายสมัยใหม่มนั ต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก จะวางตัวเป็ นเหมือนที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือตั้งคาถาม ในวันที่ความเสี่ ยงเข้ามาเขาได้เตรี ยมรับมือกับความเสี่ ยงตรง
นี้หรื อยัง แล้วคาตอบที่ได้มนั จะเป็ นคาตอบจากลูกค้าเอง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6: มันจะเป็ นเหมือนให้เพื่อนช่วยทาแบบสอบถามให้หน่อย ก็
เหมือนเป็ นการ Fact finding เบื้องต้น เราก็ตอ้ งเอากรมธรรม์ลูกค้าเก่าของเขามาดูกอ่ น มองในส่วน
ที่เขาขาด เราก็จะคุยในลักษณะก็คือเหมือนเหมือนเปิ ดใจก่อน เราก็ตอ้ งให้ความรู้กบั เขาในเรื่ อง
อะไรประมาณนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 : ใช้วิธีพูดโน้มน้าวใจ ยกตัวอย่าง เหมือนเอาเงินแยกออกจาก
ธุรกิจมาก้อนหนึ่ง กระจายเงินแค่ 2% เหมือนซื้อความสบายใจ ดีกว่าไหม ถ้าเกิดอนาคตเราไม่รู้
หรอกว่า กิจการบางส่วนเราอาจจะขายทิ้งไปก็ได้ แต่อนั นี้เรากันเงินไว้ให้ลูก ถามว่าพอไหม ไม่ได้
พอหรอก แต่มนั คือแบบสะสมไว้เพื่อความสบายใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 : คือเขามาปรึ กษาเรื่ องมรดก พอปรึ กษา เรารู้แล้วว่าเขามีปัญหา
เขากังวลเรื่ องอะไร เขากังวลเรื่ องลูกประกันชีวิตมันเป็ นสิ นค้าแห่งความรัก ความรับผิดชอบ ถ้า
วันนี้เขาอยากทาประกัน มันมีผลิตภัณฑ์แบบไหมที่ตอบโจทย์ โดยใช่เงินประมาณไหน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : ของฝากจริ งๆแล้วไม่ใช่ของแพง แต่ว่าทาคุณค่าให้มนั ดูพิเศษ
ตอนนี้เวลาพบลูกค้าจะทาแบบสอบถามเยอะ ขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม ของบริ ษทั เพื่อทา
การตลาด มันอยูท่ ี่วิธีการอธิบายของเรา ตอนนี้มนั กลืนกันไปหมดแล้ว Bank ก็มาขายประกัน
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ประกันก็ไปขายสิ นทรัพย์ของ Bank อะไรแบบนี้ เพื่อทาให้มนั one stop มากขึ้น ตอนเราขาย unit
link เราก็ไม่เคยขายแบบกองทุนนาอยูแ่ ล้ว ด้วยความรู้ของเรา เราช่วยเขาได้ ถ้าเขาไม่มีการวางแผน
ทางการเงินเบื้องต้นเลยก็จะไปสอนเขาทางบดุล บัญชีส่วนตัว ถ้าเป็ นลูกค้าที่มีเวลาก็จะ FHC เต็ม
รู ปแบบ พอ fact finding เสร็จ ให้เขาเรี ยงลาดับให้เราด้วย ว่า เรื่ องของเค้า 1 ถึง 6 อันไหนสาคัญ
ที่สุด เราจะเลือก product ที่มนั เหมาะกับการวางแผนทางการเงินซึ่งที่จะได้ท้งั ความคุม้ ครองและ
การเก็บเงินเกษียณไปในตัว เมื่อขายเสร็จจะมีสรุ ปกรมธรรม์ไปให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : เขาจะมาแนวปรึ กษาเรามากกว่า เราก็ใช้เรื่ องสามเหลี่ยม
การเงิน fact finding ตามสามเหลี่ยมการเงิน แต่เราจะเน้นการพูดคุย คือเราจะเปิ ดใจคุยเรื่ องอื่นที่เขา
ชอบ คือเน้นการเปิ ดใจ ไม่เปิ ดแบบ เราสามารถจัดแบบให้เขาได้ตามที่เขาควรจะมี เพราะเมื่อเราเปิ ด
ใจได้ เขาจะไม่รู้สึกว่าเราจะไปขายประกันอย่างเดียว ตัว unit link ถ้ายิ่งคนที่รู้ประโยชน์ของการ
ลงทุนและเขาพร้อม พี่ว่าเขาน่าจะชอบแบบ unit link ส่วนพวกของฝาก พี่จะให้ของกิน มันเข้าถึง
มันได้ใช่จริ ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : พี่วางตัวเป็ นนักวางแผนการเงิน เราก็จะถามเขาตรงๆ เขา
สนใจไหม เคยวางแผนพวกนี้ไหม รู้จกั ไหมมันเป็ นอย่างไร สามเหลี่ยมการเงิน พี่จะใช้
แบบสอบถามแต่ไม่ได้ใช้ในแบบฟอร์มบริ ษทั คือเหมือนกับว่าใช้เป็ น การพูดคุย และพี่ใช้เขียนใน
กระดาษหรื อ IPAD ขั้นแรกเราก็จะคุยก่อนว่าเขามีประกันไหม เคยทาอะไรมาบ้าง เสร็จแล้วให้เขา
คุยเรื่ องของเขาพูดถึงความเสี่ ยงเรื่ อง อายุส้ นั สุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่พี่ได้นดั เจอจะปิ ดได้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 12 : พี่ก็แต่งตัว ใส่เสื้ อสูทลาลองไปพบลูกค้า ทา fact finding จะ
ไม่เสนอแบบก่อน ถามทัว่ ๆไป เวลาเราขายเราต้องให้ความรู้เขาก่อน การวางแผนการเงินเบื้องต้น
การวางแผนประกันคืออะไร แล้วเราก็โยนคาถามไปเรื่ อยๆ ให้เขาคิดตาม เพราะฉะนั้นในการขาย
unit link เอาเรื่ องการป้องกัน ในเรื่ อง อายุส้ นั เกินไป ยาวเกินไป สุขภาพ และ ทุพลภาพ เข้ามาจับก็
สามารถขายได้แล้ว เสร็จแล้วเราต้องขอสรุ ปกรมธรรม์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13: แต่งกายสุภาพเรี ยบร้อยให้ดูน่าเชื่อถือ พูดคุยทัว่ ไป
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 14: นาเสนอตามความต้องการและเหมาะสมกับผูม้ ุ่งหวังให้มาก
ที่สุด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 15: จากกางแผนการเงินของลูกค้า เสนอและพูดคุยถึงสิ่ งที่ขาด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16: หาจุดที่เค้ากังวล และเราสามารถช่วยเหลือเค้าได้ เมื่อพบแล้ว
จึงวิเคราะห์ว่าต้องใช้เครท่องมือไหนในการเสนอขาย

67
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17: ให้ลูกค้าบอกลาดับความสาคัญของการวางแผนการเงินของ
ลูกค้า และใช้แบบประกันแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต
วิธีการสนทนา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
พูดคุยในสิ่ งที่ลูกค้าชอบ แสดงความใส่ใจ จริ งใจต่อลูกค้า ใน
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
ระหว่างการพูดคุยอาจใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประกันชีวิต และ
12, 13, 14, 15 และ 16
ควรพูดคุยในฐานะเป็ นปรึ กษาทางการเงิน /นักวางแผนการเงิน
เพื่อทาให้ลูกค้าไว้ใจและเชื่อถือเรา
หัวข้อการสนทนา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
เล่าความสาคัญและคุณค่าของประกันชีวิต
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
หรื อการใช้สามเหลี่ยมทางการเงินเข้ามาอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเห็น
11, 12, 14, 15 และ 17
ภาพและความสาคัญของการวางแผนการเงินและประกันชีวิต
การค้นหาความจริ ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ค้นหาเป้าหมายหรื อปัญหาของลูกค้าว่าแท้จริ งแล้วคืออะไร
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
รวมถึงการสรุ ปผลประโยชน์ประกันชีวิตที่ลูกค้ามีอยูใ่ น
11, 12 และ 16
ครอบครอง (การสรุ ปกรมธรรม์)
การสร้างความประทับใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
แต่งกายในลักษณะสุภาพกึ่งทางการ ในการเข้าพบจะมีของฝาก
1, 2, 5, 9, 10, 12, 13,
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของแพง แต่เป็ นของที่มีคุณค่า ลูกค้าใช้
14, 15, 16 และ 17
ประโยชน์ได้จริ ง
จากตารางที่ 36 วิเคราะห์การเข้าพบของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นวิธีการสนทนา มี
จานวน 14 คน ตัวแทนประกันชีวิตพูดคุยในสิ่ งที่ลูกค้าชอบ แสดงความใส่ใจ จริ งใจต่อลูกค้า ใน
ระหว่างการพูดคุยอาจใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประกันชีวิต และควรพูดคุยในฐานะเป็ นปรึ กษาทาง
การเงิน /นักวางแผนการเงิน เพื่อทาให้ลูกค้าไว้ใจและเชื่อถือเรา ประเด็นหัวข้อการสนทนา มี
จานวน 13 คน ตัวแทนประกันชีวิตเล่าความสาคัญและคุณค่าของประกันชีวิตหรื อการใช้
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สามเหลี่ยมทางการเงินเข้ามาอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสาคัญของประกันชีวิต ประเด็น
การค้นหาความจริ ง จานวน 11 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะค้นหาเป้าหมายหรื อปัญหาของลูกค้าว่า
แท้จริ งแล้วคืออะไร รวมถึงการสรุ ปผลประโยชน์ประกันชีวิตที่ลูกค้ามีอยูใ่ นครอบครอง (การสรุ ป
กรมธรรม์) ประเด็นเรื่ องการสร้างความประทับใจ จานวน 11 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะแต่งกายใน
ลักษณะสุภาพกึ่งทางการ ในการเข้าพบจะมีของฝาก ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของแพง แต่เป็ นของที่มี
คุณค่า ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์การเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : ผมมองว่า product ต้องแก้ pain point ให้เขา ตัว unit link มัน
เป็ นการวางแผนระยะยาว 15 ปี 20 ปี แล้วก็เรื่ องคุณค่าของประกันที่เราขายให้ลูกค้า ซื้อเพราะอะไร
ซื้อเพราะต้องการทุนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : จริ งๆ unit link พี่ก็ยงั มองว่าเป็ นประกัน แล้วพี่ก็มองถึงเรื่ อง
สร้างความคุม้ ครอง ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงพี่คิดว่าบางครั้งกองทุนอื่นอาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่า
unit link ด้วยซ้ า แต่ถา้ ในแง่ของความคุม้ ครองที่เอา unit link เข้ามาจับ แล้วใช้ทุนสูง อันอื่นไม่
สามารถทดแทนได้ สาระหรับบางเคสมีเสนอ idea ลดทุน ช่วงจังหวะที่เขายังเป็ นเสาหลักของ
ครอบครัว ลูกยังเล็ก ทุนก็จะสู ง แต่เมื่อลูกเขาโตแล้วก็สามารถลดทุน แต่บางคนถ้าพูดถึงทุนสูงไป
แล้วเขาอยากได้ทุนสูงไปตลอด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : พี่จะเสนอ unit link เป็ นแบบระยะยาว เน้น โพรเทคชัน่ พี่จะ
ให้ลูกค้าลงทุนในระยะยาว แล้วก็จะทาความเข้าใจกับลูกค้า มันตอบโจทย์เขา แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีปัญหาขายระยะยาว คือลูกค้าต้องส่งระยะยาวปัญหาก็จะน้อย เราก็จะจัดแบบประกันที่ให้มนั
เหมาะสม ให้เม็ดเงินของเขานี้คมุ้ ค่ามากที่สุด ถามว่าทาไมต้อง unit link โปรดักส์ตวั อื่นแก้ปัญหา
ให้เขาได้ไหม แก้ได้แต่คุณต้องใช้เงินมากกว่า คุณต้องใช้เงินถึงสิ บเปอร์ เซ็นต์ แต่กบั unit link ใช้
ประมาณแค่สองถึงสามเปอร์เซ็นต์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : ผมจะเน้นค่าความสามารถ ความคุม้ ครองชีวิตก่อน
ผลตอบแทน สาหรับ unit link จะทาตารางเปรี ยบเทียบให้ลูกค้าเห็น ลูกค้าพอใจที่ผลตอบแทน
เท่าไหร่ สมมติทาเป็ นระยะยาวเรื่ องการศึกษาบุตร ก็จะทาให้ลูกค้าเห็นว่าเมื่อลูกจบจะได้เงินออกมา
เท่าไหร่
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5: การเสนอแผนประกันสุขภาพระยะยาวโดยใช้ประกันชีวิตแบบ
unit link โดยเน้นการออมเงินเป็ นสัญญาหลัก บางครั้งพ่วงในสัญญาสุขภาพเข้าไป ปล่อยให้เงินโต
ในกองทุนรวม เพื่อเอามาจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพในอนาคต หรื อถ้าลูกค้าอยากได้ทุนประกันสูง
อยากได้ความคุม้ ครองทุพพลภาพ ก็จะจัดแบบตามความต้องการของลูกค้า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : การสร้างโพรเทคชัน่ มีส่วนค่ะ อย่างเคสลูกค้ามีโรคประจาตัว
เขามองว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ อาจจะไปก่อน เขาก็เหมือนอยากให้ทาเพราะมันได้ทุนเยอะ ต้อง
ดูว่าเขาต้องมีอะไรที่เหมาะสมกับเขา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 : พี่ขายด้วยโจทย์ของมันคือความคุม้ ครอง เราสามารถดึงทุน
ประกันให้ได้สูง สูงเท่าที่มนั จะทาได้ อนาคตระยะยาว 20 ปี ผ่านไป ลูกโตหมดแล้ว ฐานะทาง
การเงินมัน่ คง เราไม่ได้ตอ้ งการความคุม้ ครองพวกนี้แล้ว เราสามารถปรับลดทุนประกันลงแล้วผัน
เป็ นเงินออมอีกก้อนหนึ่งมันสามารถทาได้ เราก็จะเปรี ยบว่าเหมือนไม้สัก อยากได้ไม้งามถ้ารี บตัด
มันก็ไม่ได้ประโชน์อะไร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 : ความต้องการของเขาคืออะไร ในunit linkมันก็มีหลาย
ผลิตภัณฑ์ เราก็หยิบตัวที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของเขา ว่า unit link มันไม่ใช่กองทุน unit
linkมันคือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ส่วนกองทุนเป็ นตัวเสริ ม พี่พูดว่ามันเหมือนปลูกต้นขนุน ปลูกต้น
ขนุน 3 ปี มันไม่ได้กินลูกหรอก อย่างน้อยต้อง 5 ปี 7 ปี
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : ขายแบบแนวการันตีอนาคตคุณแน่ๆคือเน้นความคุม้ ครอง บาง
คนเขากลัว มันเป็ นดาบสองคม ลูกค้าบางคนโวยวายอย่างเช่นในช่วง COVID พอร์ตติดลบ มันอยู่
ที่ว่าตอนเราขายเราขายแบบไหน เราแม่นไหม คืออีก10ปี ขั้นต่า ถ้าเขามาแบบว่า 5ปี เราจะบอกว่า
พี่ไม่ตอ้ งซื้อหรอก unit link อะ มันโตไม่ทนั ที่พอี่ ยากได้หรอก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : จริ งๆ ประกันมันดีทุกแบบอยูแ่ ล้ว แต่ความต้องการของ
คนเรามันไม่เหมือนกัน ปัจจัยต่างๆ ไม่เหมือนกัน คนมีลูกก็จะต้องการอีกแบบหนึ่ง คนโสดก็
ต้องการอีกแบบหนึ่ง ที่ทางานมีสวัสดิการมันก็จะต่างกัน เขาก็ตอ้ งดูว่าเขามีสวัสดิการอะไร
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : เข้าไปคุย unit link ซึ่ งจริ งมันเป็ นเรื่ องเดียวกันคือการประกัน
ชีวิต แต่เราจะเน้นเรื่ องการลงทุน ผลตอบแทน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 12 : แล้วแต่ลูกค้า ว่าขาดตัวไหน ต้องคุยเป็ น case by case เขาจะ
เอาแบบไหน เขามีเงินพอแค่ไหน หากเน้นการลงทุนก็มี unit link ที่ตอบโจทย์อยู่ เพราะเป็ นกองทุน
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ต่างประเทศ แล้ว ที่จริ งคือทุนคุม้ ครองชีวิต 15 ล้านตรงนี้มนั คุม้ อยูแ่ ล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าได้
ผลตอบแทนที่ดี
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13 : นาเสนอตามความต้องการและเหมาะสมกับผูม้ ุ่งหวังให้มาก
ที่สุด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 14 : จากกางแผนการเงินของลูกค้า เสนอและพูดคุยถึงสิ่ งที่ขาด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16 : หาจุดที่เค้ากังวล และเราสามารถช่วยเหลือเค้าได้ เมื่อพบแล้ว
จึงวิเคราะห์ว่าต้องใช้เครื่ องมือไหนในการเสนอขาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 : ให้ลูกค้าบอกลาดับความสาคัญของการวางแผนการเงินของ
ลูกค้า และใช้แบบแก้ปัญหาให้ลูกค้า
ตารางที่ 37 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
วิธีการขาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
เสนอตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมการเสนอ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
แบบประกันจะอิงตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักไม่ว่า
11, 12, 13, 14, 16 และ 17
จะเน้นความคุม้ ครองชีวิตหรื อเน้นการออมหรื อการลงทุน และ
จะเป็ นในลักษณะเป็ นแผนการระยะยาว

จากตารางที่ 37 วิเคราะห์การเปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นเรื่ องวิธีการขาย
มีจานวน 16 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะเสนอตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมการ
เสนอแบบประกันจะอิงตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักไม่ว่าจะเน้นความคุม้ ครองชีวิตหรื อ
เน้นการออมหรื อการลงทุน และจะเป็ นในลักษณะเป็ นแผนการระยะยาว
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ส่ วนที่ 6 การตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : คือถ้าลูกค้าอยากจะได้ประกันจริ งๆ ข้อโต้แย้งมันจะแบบว่า
แล้วพี่ตอ้ งส่งกี่ปี แล้วอายุเท่าพี่มนั สามารถทาได้ใช่ไหม พอร์ตมันจะรอดใช่ไหม
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 :ข้อโต้แย้งของ unit link จะไปเจอตอนปลายทางไม่มีเงินเหลือ
คือถ้าเราไปสร้างความคุม้ ครองสูงตลอด ด้วยเบี้ยน้อยๆ เวลาตอบข้อโต้แย้งไป ก็อธิบายจนเค้าเริ่ ม
เออออห่อหมกกับเราแล้ว เวลาเราพูดไป แล้วเค้าบอกว่ามันเป็ นอย่างนี้หรอ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : ทาให้ลูกค้าเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างแท้จริ ง ด้วย
ประสบการณ์และอายุงาน มีความสาเร็จให้ลูกค้าเห็น ณ ปัจจุบนั ข้อโต้แย้งจะน้อยมากมีแต่ซ้ือเยอะ
กับซื้อน้อย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : กลัวกองทุนไม่โต ตลาดล่ม แต่คนที่เขาเข้าใจเรื่ องหุ้น เรื่ อง
กองทุนอยูแ่ ล้ว ความผันผวนของตลาด ผมก็จะบอกเขาว่ามันจะเป็ นประมาณนี้ ส่วนที่ลงทุนมันก็
คือการลงทุน เราก็ตอ้ งยอมรับความเสี่ ยงตรงนั้นได้ ถ้าไม่มีประสบการณ์การลงทุนเลยก็อธิบายด้วย
feature คือมันจะมีตวั non lap guarantee อธิบายในแง่ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ทั้งด้านประกันชีวิต
และผลงานการลงทุน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5 : กองทุนมันจะโตจริ งอย่างที่เรานาเสนอไหม แล้วถ้ามันไม่โต
อย่างที่เราพูดไว้ จะเกิดอะไรขึ้น จะตอบในลักษณะชี้นาลูกค้า เงินเขาประมาณเท่าไหร่ แต่บอกว่า
ประมาณ 5ปี แรก ไม่ตอ้ งไปดูมนั เพราะมันมีค่าดาเนินการ ค่าใช้จ่าย ให้มองเป็ นระยะยาวไป
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : ด้วยความที่มนั ใช้เงินจานวนมาก เขาก็ตอ้ งมองว่าเขาจะ
สามารถส่งได้เท่าไร ส่งได้ตลอดไหม มีทางหนีทไี ล่อะไรให้เขาไหม เราจะมี referenceในส่วนของ
ลูกค้าที่เค้าเคยทากับเราไว้ แล้วเขามีผลตอบแทนของปี ที่แล้วที่ดีมากๆ พอเราเล่าให้เขาฟังเขาก็เกิด
ความมัน่ ใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 : เปรี ยบเหมือนต้นไม้ ประกันตัวนี้ตอ้ งลงระยะยาวขายไอเดีย
ก่อนให้ขาด เหมือนที่บอกว่า ปิ ดก่อนเปิ ด ถ้าทาแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีขอ้ โต้แย้ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 : คือคุยกับเขาทั้งตอบข้อโต้แย้งและหาข้อเท็จจริ งเขา ว่าต้องการ
อะไรมีความจาเป็ นอย่างไร จาเป็ นแค่ไหนกับการต้องซื้อตัวนี้ เคลียร์ให้จบก่อนที่จะเสนอผลิตภัณฑ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : ส่วนใหญ่ก็จะแย้ง ใช้เงินเยอะอะไรประมาณนี้ใช้เงินเยอะกว่า
Life ปกติ อีกอันคือมันน่าจะลดหย่อนได้เต็มเนอะ อะไรประมาณนี้ มีอยูส่ องอย่างนี่แหละ ใช้ตอบ
ข้อโต้แย้ง FHC จะเห็นงบประมาณของเขา
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : ถ้าเปิ ดใจดี จะไม่ค่อยมีขอ้ โต้แย้ง ส่วนเคสที่ปิดไม่ได้
ส่วนมากจะ loss เรื่ องการเปิ ดใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : เขาไม่มีความรู้เลย ทั้งประกันทัว่ ไป ทั้งประกันควบการลงทุน
ซื้อแล้วไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้าง ผลตอบแทนเขามีโอกาสขาดทุนไหม เท่าทุนไหม กาไรไหม
ระยะเวลาที่เขาต้องเอาเงินมาวาง นานแค่ไหน เขาจะถึงขั้นหมดตัวไหม กับการลงทุนตรงนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13 : อธิบายตามความเป็ นจริ ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 14 : พยายามคล้อยตามไปก่อน และค่อยๆแทรกข้อโต้แย้งของเรา
เข้าไป
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 15 :ใช้การตอบข้อโต้แย้งจากบท พูดที่เรี ยนมา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16 : ปิ ดก่อนเปิ ดแบบ ขายไอเดียให้ขาด หรื อ ลูกค้ามีอารมณ์
ร่ วมกับเรา ฟังและ เห็นด้วยกับลูกค้าก่อนแล้วจึงค่อยให้ขอ้ มูลที่แตกต่างและถูกต้องตามไป
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 : ฟังในมุมของลูกค้าและเสริ มในมุมของที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตารางที่ 38 วิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต
การตอบข้อโต้แย้ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ฟังข้อโต้แย้งของลูกค้า และอธิบายด้วยสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
เป็ นด้านการลงทุนหรื อด้านคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์เอง สิ่ ง
13, 14, 15, 16 และ 17
สาคัญคือการเปิ ดใจลูกค้าให้ได้ก่อนการเสนอขายประกันจะทา
ให้ลูกค้ามีขอ้ โต้แย้งน้อย
ข้อโต้แย้ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ลูกค้าจะมีความกังวลเรื่ องความยัง่ ยืน ผลตอบแทนและความ
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 และ 11
เสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนรวม
จากตารางที่ 38 วิเคราะห์การตอบข้อโต้แย้งของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นเรื่ องการ
ตอบข้อโต้แย้ง มีจานวน 14 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะฟังข้อโต้แย้งของลูกค้า และอธิบายด้วยสิ่ งที่
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการลงทุนหรื อด้านคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์เอง สิ่ งสาคัญคือการเปิ ดใจ
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ลูกค้าให้ได้กอ่ นการเสนอขายประกันจะทาให้ลูกค้ามีขอ้ โต้แย้งน้อย ประเด็นเรื่ องข้อโต้แย้ง จานวน
8 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะเจอข้อโต้แย้งเรื่ องลูกค้าจะมีความกังวลเรื่ องความยัง่ ยืน ผลตอบแทน
และความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนรวม
ส่ วนที่ 7 การปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : ลูกค้าก็จะบอกว่า แล้วมันดีกว่าแบบเก่ายังไง พี่ตอ้ งจ่ายเท่าไหร่
คือลูกค้าเริ่ มถามกลับ พี่ตอ้ งใช้อะไรบ้าง พี่ตอ้ งจ่ายเงินอย่างไร เป็ น เช็ค เป็ นเงินสด บัตรเครดิตได้
ไหม แต่บางที่ลูกค้าบางคนเขาไม่ได้พูดขนาดนี้ เราก็ตอ้ งแบบ งั้นรบกวนขอบัตรประชาชน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : ก็ตอ้ งมีบทปิ ด ใช่มนั ดีแบบนี้เลยวันนี้อายุนอ้ ยสุด สุขภาพดี
ที่สุด แล้วก็โชคดีมากที่มีมีเรามาดูแล ก็จะถามเขาเลยว่าสะดวกวันนี้เลยไหม เขาก็ยมิ้ ๆนะ แล้วเราก็
บอกว่าขอบัตรประชาชนด้วยค่ะ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : เมื่อก่อนเป็ นแอพพลิเคชัน่ กระดาษนะ เวลาที่นาเสนอลูกค้าเนี่ย
บางทีเราก็จะให้ลูกค้าได้เขียนชื่อผูร้ ับผลประโยชน์ เพราะหากมีอะไรเกิดขึ้น กับโครงการนี้ที่เราคุย
ตัวโพรเทคชัน่ แพลนเนี่ย มันเหมือนกับพินยั กรรมเงินสด ที่จะส่งมอบให้กบั คนที่ลูกค้ารักที่สุด ให้
ลูกค้าเขียนชื่อคนที่รักที่สุดให้กบั เรา ลูกค้าถ้าเรายื่นปากกาให้เขาแล้วเขารี บเขียน บรรจงเขียนเลย
อะไรแบบนี้ เรารู้แล้วว่าสัญญาณการ ตอบรับเกิดขึ้นแล้ว
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : บทพูประมาณว่า ตอนนี้ผมดูแลคนในพื้นที่ ชลบุรีน้ ี พี่อยาก
เป็ นหนึ่งร้อยคน และของผม ไหนๆพี่ก็จะทาอยูแ่ ล้ว ขอพี่ทาวันนี้เลยได้ไหม แล้วกระตุน้ เขาว่า
เดือนนี้มีโปรโมชัน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5 : พอเล่าเสร็ จ พอโยนคาถามไป สัญญาณก็คือคาตอบจากลูกค้า
ว่าลูกค้าพร้อมทาไหม
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : การยกตัวอย่าง เกิดเหตุการณ์ไม่ทาประกันหรื อทาประกันช้า
ไป แล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น จะเร่ งด้วยการจใช้โปรโมชัน่ หรื อเรื่ องซื้อก่อนวัดเกิด เบี้ยมันจะถึง
ไม่ปรับ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 : กระตุน้ เขาว่า ทาตอนนี้ค่า COI มันถูก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 : พี่ยกตัวอย่าง เขามีเงินสดในบัญชีประมาณหนึ่ง หากเขาเป็ น
อะไรไป ลูกเขาจะอยูอ่ ย่างไร เขาให้พี่ทาบัญชีมรดกให้เขา ทาเรื่ องพินยั กรรมให้ คือลูก ค้าให้เรา
ช่วยเหลือเขา
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : ส่วนใหญ่ก็ตอ้ งเป็ น 2 way ค่ะ อาศัยว่า จุดนี้เค้าควรถาม หลักๆ
เลยคือดู eye contact ฟังสิ่ งที่เราพูดอยู่ เรื่ องนี้มนั เป็ นเรื่ องที่รายละเอียดเยอะ คือถ้าเข้าตาลอย ก็จะรู้
แล้วว่า ไม่ Focus
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : เราจะคุยกับเขาจนเคลียร์ เราก็จะถามเขาก่อนว่า โอเคไหม มี
อะไร ไม่เข้าใจตรงไหน ถ้าเขาบอกว่าไม่มี พี่ก็จะขอบัตรประชาขน เอามาคียข์ อ้ มูลให้เลย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : ก็จะดูแนวโน้มเขา เขา concentrate กับเรื่ องที่เราคุยหรื อเปล่า
เขามีส่วนร่ วมในการออกแบบ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 12 : เขาจะเริ่ มมีคาถามเชิงบวกกับเรา ไม่ใช่แบบว่า “พี่ยงั ไม่รู้เลย
ว่าพี่ซ้ืออะไรมาบ้าง”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 14 : เมื่อเราเปิ ดใจได้แล้วรู้สึกได้ว่าลูกค้าสนใจก็จะปิ ดขอบัตร
ประชาชนpromotion ของบริ ษทั หรื อ สร้าง Promotion ขึ้นมาเอง เพื่อให้ลูกค้ารี บตัดสิ นใจ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 15 : เมื่อลูกค้าเริ่ มสนใจ สนใจครับ มีสัญญาณซื้อ ใช้บทพูดปิ ดการ
ขาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 : ปิ ดทันทีโดยขอบัตรประชาชน
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ตารางที่ 39 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต
สัญญาณการปิ ดการขาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ลูกค้าจะมีส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือ แสดงความสนใจใน
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11,
สิ นค้า ยินดีให้เอกสารที่ใช้ในการทาประกันชีวิต เช่น บัตร
12, 14 และ15
ประชาชน เป็ นต้น
การกระตุน้ เพื่อปิ ดการขาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
จะใช้เทคนิคการขอเอกสารเช่นบัตรประชาขน หรื อบทปิ ดการ
1, 2, 4, 6, 7, 10, 14,
ขาย การตั้งคาถามกับลูกค้า เช่นสะดวกทาวันนี้เลยไหม หรื อ
15 และ 17
โน้มน้าวด้วยการบอกเหตุผลของการทาประกันในวันนี้ ไม่ทา
ประกันวันนี้จะเสี ยอะไรบ้าง รวมถึง อาจใช้ promotion ร่ วมด้วย

จากตารางที่ 39 วิเคราะห์การปิ ดการขายของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นเรื่ องสัญญาณ
การปิ ดการขาย มีจานวน 11 คน ตัวแทนประกันชีวิตจะสังเกตุจากลูกค้าจะมีส่วนร่ วมและให้ความ
ร่ วมมือ แสดงความสนใจในสิ นค้า ยินดีให้เอกสารที่ใช้ในการทาประกันชีวิต เช่น บัตรประชาชน
เป็ นต้น ประเด็นเรื่ องการกระตุน้ เพื่อปิ ดการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจะใช้เทคนิคการขอเอกสารเช่น
บัตรประชาขน หรื อบทปิ ดการขาย การตั้งคาถามกับลูกค้า เช่นสะดวกทาวันนี้เลยไหม หรื อโน้ม
น้าวด้วยการบอกเหตุผลของการทาประกันในวันนี้ ไม่ทาประกันวันนี้จะเสี ยอะไรบ้าง รวมถึง อาจ
ใช้ promotion ร่ วมด้วย
ส่ วนที่ 8 การดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 1 : คือผมว่าการบริ การสาคัญที่สุดสาหรับอาชีพตัวแทน ต่อให้ขาย
ได้หรื อไม่ได้ก็แล้วแต่ อย่างน้อยผมก็จะเจอลูกค้าเดือนละครั้ง อย่างน้อยซื้อของฝากไปให้ อย่าง
ลูกค้า unit link เช่นช่วง Covid มันก็มีผลกระทบกองทุนกับหุ้น ลูกค้าบางคนเขาก็มีความกังวล เราก็
ต้องกลับไปอธิบายซ้ าให้เขาเข้าใจ เราต้องเป็ นมากกว่าตัวแทน เป็ นที่ปรึ กษาให้ลูกค้าได้ทุกเรื่ อง
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่ องประกันอย่างเดียว
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 2 : เราก็จะไปพบอย่างน้อยเดือนละครั้ง แล้วถ้าสมมติว่าไกลๆ เรา
ก็ยงั ต้องทักไปหา ทักในไลน์ สบายดีไหม ทาอะไรอยูเ่ ราก็ส่งการ์ดไปในไลน์ คือส่วนใหญ่ลูกค้าเขา
จะใช้ไลน์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 3 : ลูกค้าเนี่ยพอทากันไปเหมือน มันเหมือนเพื่อนเหมือนญาติ คน
สนิท เพราะฉะนั้น พี่จะอวยพรวันเกิดลูกค้าทุกคน
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 4 : ปกติถา้ เป็ นช่วงรายปี ก็จะมีปฏิทินของบริ ษทั แล้วถ้าอย่างคน
อยูใ่ กล้ๆกัน สองสามเดือนผมก็จะมีขนมแวะไปทักทาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 5 : เราก็จะทาสรุ ปกรมธรรม์เอ็กเซลไว้ให้กบั ทุกคนเลย
เพราะฉะนั้นการติดตามเอาจริ งๆเลยก็คือ ทุกวันนี้คือปี ละครั้ง หรื ออาจจะเป็ นปี ละสองครั้ง แบบว่า
ยังติดตามเป้าหมายของเขา
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 6 : ไปพบลูกค้า เดือนละครั้ง ในลูกค้าแต่ละคน เพราะว่าเพิ่ง
ทางานมา 2 ปี คือลูกค้าไม่เกิน 100 ราย เพราะฉะนั้นก็จะสามารถจัดสรรเวลาได้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 8 พี่ดูแลอย่างนี้ ปี หนึ่งก็คือซื้อของไปฝาก เอาปฏิทินไปแจก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 : อัพเดตปี ละครั้ง ขั้นต่าคือหนูตอ้ งเจอพี่ปีละครั้ง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 : ไม่บ่อยค่ะ บางทีลูกค้าเขาไม่ได้อยากเจอเราตลอดหรอก แค่
ส่งความห่วงใย ก็แค่อย่าขาดการติดต่อ ปี ใหม่ก็จะไปหาถ้าไปหาได้ ก็จะเอาของขวัญ สมุด ไปให้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 11 : ลูกค้าพี่ทุกคนพี่ส่งหมด แล้วพี่ก็ list รายชื่อออกมา ถ้าลูกค้า
อยูใ่ กล้ ละแวกที่ไปถึง พี่จะให้ของที่ช้ินใหญ่หน่อย และก็ไปหาได้ พร้อมตัวปฎิทิน แต่ถา้
ต่างจังหวัด ก็จะส่งของที่ส่งทางไปรษณียไ์ ด้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 12 : เวลามีอะไรใหม่ๆ หรื อได้ของอะไรมาเยอะๆ พี่ก็ไล่ส่งให้
ลูกค้า แต่ว่ายังไม่ได้เจาะว่า เทศกาลนี้ นัง่ เซฟวันเกิดลูกค้า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 13 : มีการโทรนัดเข้าไปเยี่ยมชมพูดคุยกับลูกค้าบ้างเป็ นครั้งคราว
หรื อไม่ก็ซ้ือของไปฝาก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 14 : พยายามสื่ อสารกับลูกค้าบ่อยๆ ส่งข้อมูลใหม่ๆให้ลูกค้า สิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ บางทีก็ซ้ือขนมไปฝาก
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 15 : ไถ่ถามสม่าเสมอ พร้อมอัพเดต ความรู้และกรมธรรม์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 16 : ส่ งข้อความถามไถ่ ให้กาลังใจ ไปเยี่ยม
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ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 17 : ทาการบันทึกข้อมูลและแผนการเงินส่งให้ลูกค้าและเก็บไว้ชุด
หนึ่ง ทุกปี จะนาแผนนี้ไปคุยเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและไม่ลืมเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
ตารางที่ 40 การวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับการการดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต
ความเห็นเกี่ยวกับการการดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต
การสร้างความสัมพันธ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
ต้องมีการเข้าพบหลังการขายอย่างสม่าเสมอ เพื่ออัพเดตข้อมูล
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
สถานะลูกค้า รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้า ผ่านทาง line / inbox
12, 13, 14, 15, 16 และ 17
หรื อช่องทางอื่นๆ ในเทศกาลหรื อโอกาสพิเศษ จะมีคาอวยพร
หรื อของขวัญให้กบั ลูกค้า
จากตารางที่ 40 การวิเคราะห์การดูแลหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต ประเด็นเรื่ อง
การสร้างความสัมพันธ์ มีจานวน 16 คน พบว่าตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการเข้าพบหลังการขาย
อย่างสม่าเสมอ เพื่ออัพเดตข้อมูลสถานะลูกค้า รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้า ผ่านทาง line / inbox หรื อ
ช่องทางอื่นๆ ในเทศกาลหรื อโอกาสพิเศษ จะมีคาอวยพรหรื อของขวัญให้กบั ลูกค้า

ประเด็นรอง
กลุ่มลูกค้า
วิธีการหาลูกค้า
การเตรี ยมตัว
การเตรี ยมข้อมูล
การเข้าพบ
การค้นหาความจริ ง
การสร้างความประทับใจ
วิธีการสนทนา
หัวข้อการสนทนา
การเปิ ดการขาย
วิธีการขาย
ข้อโต้แย้ง
การตอบข้อโต้แย้ง
ข้อโต้แย้ง
การปิ ดการขาย
การกระตุน้ เพื่อปิ ดการขาย
สัญญาณการปิ ดการขาย
การดูแลหลังการขาย การสร้างความสัมพันธ์

ประเด็นหลัก
การหาลูกค้า

ตารางที่ 41 สรุ ปประเด็นที่ผูส้ ัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17รวม ร้อยละ
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
9
52.9
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ 16
94.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓ 11
64.7
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
11
64.7
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11
64.7
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14
82.4
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ 13
76.5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ 16
94.1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 14
82.4
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓
8
47.1
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
9
52.9
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
11
64.7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 16
94.1
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลงานวิจยั “แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทน
ประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี” ผูว้ ิจยั ได้สรปข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่การสรุ ปข้อมูลเชิงปริ มาณ และการสรุ ปข้อมูลเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62 ด้านระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 67.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 46.3 ส่วนใหญ่ยงั มี
สถานะโสด คิดเป็ นร้อยละ 63.5 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 40.3 ในส่วนของวัตถุประสงค์การทาประกันชีวิตพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทา
ประกันชีวิตเพื่อคุม้ ครองชีวิต/รายได้ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.6
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน คิดเป็ นร้อย
ละ 66.8 ส่ วนคนที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนคิดเป็ นร้อยละ 33.3
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนและไม่เคยซื้อประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน มีระดับคะแนนในความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติ
ทางการเงินและทักษะทางการเงินอยูใ่ นระดับสูง
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดบริ การของกลุม่ คนทีไ่ ม่
เคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน มีเกณฑ์ระดับคะแนนด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ด้านราคาอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านการส่งเสริ ม
การตลาดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ด้ายบุคลากรอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านการบวนการอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยกายภาพอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่เคยซื้อประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุน มีเกณฑ์ระดับคะแนนด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านราคา
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยด้วยอย่างยิง่ ด้านช่องทางจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านการ
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ส่งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยด้วยอย่างยิ่ง ด้านบุคากรอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านการ
บวนการอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยกายภาพอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรีได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
วัตถุประสงค์เพื่อการออมและวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน ปัจจัยด้านอายุ เพศ อาชีพ สถานะ
วัตถุประสงค์เพื่อการคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้ เพื่อการลดหย่อนภาษีไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ทักษะทางการเงินพบว่า ความรู้ทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี พฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติ
ทางการเงินไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ส่วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุนของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจาหน่ายมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ปัจจัยด้านราคา ด้านส่งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผลการวิจบั พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นตัวแทนประกันชีวิต จานวน 12 ท่าน เป็ นผูบ้ ริ หาร
หน่วยงาน จานวน 5 ท่าน แบ่งเป็ นเพศหญิง 9 คน เพศชาย 8 คน อายุระหว่าง 29-49 ปี
ประสบการณ์ทางาน 1-23 ปี
ด้านการหาลูกค้าพบว่ามีวิธีการหาลูกค้าคือการหาจาก จากตลาดธรรมชาติ ได้แก่ ญาติพี่
น้อง คนรู้จกั คู่คา้ ทางธุรกิจเดิมหรื อลูกค้าเก่าเมื่อกระบวนการขายเสร็จสิ้นจะมีการขอต่อรายชื่อเพื่อ
หาลูกค้ารายใหม่โดยการแนะนาของลูกค้าเก่า รวมถึงหาลูกค้าจากตลาดนอกธรรมชาติ หรื อคนไม่
รู้จกั สาหรับกลุ่มลูกค้านั้นตัวแทนประกันชีวิตมุ่งหาเจ้าของกิจการ / ผูม้ ีรายได้สูง ลูกค้ามีการออม
หรื อ ลงทุนในกองทุนรวมอยูแ่ ล้ว
ด้านการเตรี ยมตัวพบว่าตัวแทนประกันชีวิตจะมีการเตรี ยมตัว โดยการหาข้อมูลเบื้องต้น
ของลูกค้า เตรี ยมแผนและเอกสารนาเสนอที่เข้าใจได้ง่ายๆ เตรี ยมเอกสารของบริ ษทั กองทุนภายใต้
ประกันชีวิต Unit link คานวณเบี้ยประกันเบื้องต้นและข้อดีขอ้ เสี ยของ Unit link
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ด้านการเข้าพบลูกค้าพบว่าตัวแทนประกันชีวิตมีวิธีการสร้างความประทับใจคือจะแต่ง
กายในลักษณะสุภาพกึ่งทางการ ในการเข้าพบจะมีของฝาก ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของแพง แต่เป็ นของ
ที่มีคุณค่า ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้จริ ง เมื่อพบลูกค้าจะการสนทนาโดยพูดคุยในสิ่ งที่ลูกค้าชอบ แสดง
ความใส่ใจ จริ งใจต่อลูกค้า ในระหว่างการพูดคุยอาจใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประกันชีวิต และควร
พูดคุยในฐานะเป็ นปรึ กษาทางการเงิน /นักวางแผนการเงิน เพื่อทาให้ลูกค้าไว้ใจและเชื่อถือเรา ส่วน
หัวข้อในการสนทนาจะถึงเล่าความสาคัญและคุณค่าของประกันชีวิต หรื อการใช้สามเหลี่ยมทาง
การเงินเข้ามาอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสาคัญของการวางแผนการเงินและประกันชีวิต
ในระหว่างการพูดคุยจะต้องทากระบวนการค้นหาความจริ ง(fact finding) ค้นหาเป้าหมายหรื อ
ปัญหาของลูกค้าว่าแท้จริ งแล้วคืออะไร รวมถึงการสรุ ปผลประโยชน์ประกันชีวิตที่ลูกค้ามีอยูใ่ น
ครอบครอง (การสรุ ปกรมธรรม์)
ด้านการการตอบข้อโต้แย้งพบว่าลูกค้าจะมีความกังวลเรื่ องความยัง่ ยืน ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยตัวแทนจะมีวิธีการตอบข้อโต้แย้งโดยการฟังข้อ
โต้แย้งของลูกค้า และอธิบายด้วยสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการลงทุนหรื อด้านคุณสมบัตขิ องตัว
ผลิตภัณฑ์เอง สิ่ งสาคัญคือการเปิ ดใจลูกค้าให้ได้ก่อนการเสนอขายประกันจะทาให้ลูกค้ามีขอ้
โต้แย้งน้อย
ด้านการปิ ดการขายพบว่าจะสังเกตุจากลักษณะท่าทาง โดยลูกค้าจะมีส่วนร่ วมและให้
ความร่ วมมือ แสดงความสนใจในสิ นค้า ยินดีให้เอกสารที่ใช้ในการทาประกันชีวิต เช่น บัตร
ประชาชน เป็ นต้น และตัวแทนจะกระตุน้ เพื่อปิ ดการขายโดยจะใช้เทคนิคการขอเอกสารเช่นบัตร
ประชาขน หรื อบทปิ ดการขาย การตั้งคาถามกับลูกค้า เช่นสะดวกทาวันนี้เลยไหม หรื อโน้มน้าวด้วย
การบอกเหตุผลของการทาประกันในวันนี้ ไม่ทาประกันวันนี้จะเสี ยอะไรบ้าง รวมถึง อาจใช้
promotion ร่ วมด้วย
ด้านการดูแลหลังการขายพบว่าต้องมีการเข้าพบหลังการขายอย่างสม่าเสมอ เพื่ออัพเดต
ข้อมูลสถานะลูกค้า รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้า ผ่านทาง line / inbox หรื อช่องทางอื่นๆ ในเทศกาล
หรื อโอกาสพิเศษ จะมีคาอวยพรหรื อของขวัญให้กบั ลูกค้า

(ตารางที่ 32 หน้า 56)

การเตรี ยมตัว
เตรี ยมข้อมูล
1.ข้อมูลเบื้องต้นของ
ลูกค้า
(ตารางที่ 34 หน้า 62)
2.เตรี ยมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติสาคัญของ 3.ข้อมูลกองทุนรวม
ลูกค้า
ภายใต้ประกันชีวิตที่มี
- รายได้สูง
ส่วนควบการลงทุน
- มีการศึกษาระดับสูง 4.เบี้ยประกันเบื้องต้น
- มีการออมการลงุทน (ตารางที่ 35 หน้า 64)
อยู่แล้ว

การหาลูกค้า
1.ตลาดธรรมชาติ
2.ลูกค้าแนะนา
3.ตลาดนอกธรรมชาติ

(ตารางที่ 36 หน้า 67)

การเข้าพบ
1.สร้างความประทับใจ
2.พูดคุยในสิ่งที่ลูกค้า
ชอบ มีความใส่ใจ
จริ งใจกับลูกค้า
3.ใช้แบบสอบถาม
4.ทากระบวนการค้นหา
ความจริ ง
5.ตรวจสอบระดับ
ความรู ้ทางการเงิน
6.การเข้าหาในฐานะที่
ปรึ กษาทางการเงิน
7.เสนอบริ การวางแผน
การเงิน
(ตารางที่ 32 หน้า 56 และ
ตารางที่ 37 หน้า 70)

การเสนอขาย
1.เสนอตามความ
ต้องการของลูกค้า ว่า
เน้นคุม้ ครองชีวิตหรื อ
เน้นการออมการลงทุน
โดยเลือกประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุนให้
เหมาะสม

ตารางที่ 42 แนวทางการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกันชีวิต

(ตารางที่ 38 หน้า 72)

การตอบข้อโต้แย้ง
1.ฟังข้อโต้แย้งของ
ลูกค้า และอธิบายด้วย
สิ่งที่ถูกต้อง

(ตารางที่ 39 หน้า 75)

การปิ ดการขาย
การบริ การหลังการขาย
1.สังเกตุสญ
ั ญาณการปิ ด 1. มีการติดต่อลูกค้าอย่าง
การขายจากการให้ความ สม่าเสมอ ในเทศกาลหรื อ
ร่ วมมือของลูกค้า
โอกาสพิเศษมีความอวยพร
2.กระตุน้ เพื่อปิ ดการขาย หรื อของขวัญมอบให้ลูกค้า
ด้วยบทปิ ดการขาย หรื อ (ตารางที่ 40 หน้า 77)
การขอเอกสารที่ใช้ใน
การทาประกันชีวิต
รวมถึง promotion
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ภาพที่ 6 แผนผังแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกันชีวิต
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง “แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี” ด้วยวิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน ในครั้งนี้
มีประเด็นที่อภิปรายผลดังต่อไปนี้
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การทาประกันชีวิตที่มี
ส่วนควบการลงทุน ปัจจัยด้านระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์การทาประกันด้าน
การออมหรื อการลงทุน มีความสัมพันธ์กบั การทาประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน จาก
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จะซื้อเพราะต้องการสร้างความ
คุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้ ซึ่งมีประกันชีวิตหลายรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการนี้ได้ ผลการวิจยั
สอดคล้องกับปนิดา วงศ์ระวีกุล (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมในรู ปแบบ
ประกันของลูกค้าธนาคารกรุ งไทยในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีผลการวิจยั ไปใน
ทิศทางเดียวกันยกเว้นปัจจัยด้านสถานภาพ ได้กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็ นเพศใด ช่วงอายุใด ประกอบ
อาชีพใดก็ลว้ นแต่ให้ความสาคัญกับการเลือกรู ปแบบประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน ระดับรายได้
ระดับการศึกษา รู ปแบบประกันชีวิตแบบที่เน้นการลงทุนหรื อการออม มีความสัมพันธ์กบั การเลือก
รู ปแบบประกันชีวิต แต่ผทู ้ ี่มีสถานะเป็ นหัวหน้าครอบครัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้ไม่เป็ นภาระ
กับคนข้างหลังจึงส่งผลต่อการเลือกรู ปแบบประกันชีวิต สอดคล้องกับณัฐพล เจริ ญวงศ์ (2559) ที่
ศึกษาเรื่ องส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน พบว่าผูท้ ี่ซ้ื อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนมีระดับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีระดับรายได้เฉลี่ยที่สูง มีวตั ถุประสงค์ออมเพื่อเกษียณอายุ
สอดคล้องกับกมลชนก กิจชล (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ
คนทางานเจนวายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ารู ปแบบการออมหรื อการลงทุนที่มี
ความเสี่ ยงสูงมีความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้และระดับการศึกษา แต่ไม่สอดคล้องในประเด็นเรื่ อง
สถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพมีผลกับรู ปแบบการออมและการลงทุนทีม่ ีความเสี่ ยงสูง
นอกจากนี้ผลการศึกษาเชิงปริ มาณยังสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่าตัวแทนประกันชีวิต
ส่วนใหญ่จะหากลุ่มลูกค้าทีม่ ีระดับรายได้สูง คนที่มีการออมหรื อการลงุทนอยูแ่ ล้วเพื่อเสนอขาย
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน เช่นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 7 ที่กล่าวว่า “พี่จะมองหา คนที่เป็ น
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เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการที่เขามีค่าตัวสูง “ หรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 9 ที่กล่าวว่า “พี่จะเสนอ
ตัว unit link กับคนที่มีรายได้สูง มีความรู้ดา้ นการลงทุน”
ทักษะทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการทาประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนคือความรู้ทาง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินไม่มีอิทธิพล เพราะประกันชีวิตที่มีส่วนควบ
การลงทุนถือเป็ นนวัตกรรมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนรู ปแบบหนึ่ งในปัจจุบนั ปัจจัย
ด้านระดับการศึกษาซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ความรู้ทางการเงิน จากงานวิจยั ของวิไล เอื้อปิ ยฉัตร
(2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความรู้ทางการเงิน:ตัวกาหนดและผลกระทบทีม่ ีต่อพฤติกรรมการออม พบว่า
ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาที่สูงและมีการถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินจะมีความรู้ทางการเงินที่สูง และ
ระดับความรู้ทางการเงินมีผลต่อระดับการออมของบุคคลอย่างมีนยั สาคัญ สอดคล้องกับดลินา อมร
เหมานนท์ และ แสงอรุ ณ อิสระมาลัย (2559) ทีศ่ ึกษาเรื่ อง ทักษะความรอบรู้ทางการเงินคืออะไร
เหตุใดจึงสาคัญ กล่าวว่า บุคคลจาเป็ นต้องหมัน่ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง บุคคลจะมีพฤติกรรม
ทางการเงินที่ดีได้ บุคคลนั้นต้องมีความรู้ทางการเงินเสี ยก่อน หากบุคคลไม่มคี วามรู้ทางการเงินที่
ถูกต้อง บุคคลย่อมไม่สามารถมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสม ทัศนคติทางการเงินนั้นเป็ นผล
สื บเนื่องจากความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับกมลชนก
กิจชล (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนทางานเจนวายในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าปัจจัยด้านการเรี ยนรู้มีความสัมพันธ์กบั การออมและการ
ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ทั้งนี้ยงั สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่ตวั แทนประกันชีวิตจะมี
การประเมินทักษะทางการเงินของลูกค้าผ่านการพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุน เช่นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่
2 ที่กล่าวว่า “ถามเกี่ยวกับการเก็บเงิน แล้วก็จะถามว่าเขามีวิธีการเก็บเงินโดยส่ วนตัวยังไง เขาก็จะ
บอกมาว่าเขามีกองทุนอะไรอย่างบ้าง ถ้าคนไหนที่บอกว่ามีซ้ือกองทุนเราเรารู้อยูแ่ ล้วว่าเราจะเสนอ
unit linkให้ “ ในด้านพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสิ นใน
ซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ทั้งนี้แม้ผทู ้ ี่ซ้ือประกันชีวิตจะมีพฤติกรรมทางการเงินสูงและ
ทัศนคติทางการเงินที่สูงแต่ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความคุม้ ครองชีวิตหรื อรายได้ จึงเลื อก
รู ปแบบประกันชีวิตที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง สอดคล้องฉัตยาพร เสมอใจ(2550) ทฤษฎีการ
ตัดสิ นใจชื้อของผูบ้ ริ โภคที่กล่าวว่าผูบ้ ริ โภคจะประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือกทางที่ดีที่สุด
ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยอยู่ในระดับตั้งแต่เห็นด้วยขึ้นไป
แสดงให้เห็นว่าผูท้ ี่เคยซื้อประกันชีวิตมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับสูงทุก
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ประเด็น สอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ (2556) ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดที่กล่าวว่า สิ นค้าหรื อ
บริ การที่นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค ต้องคานึงถึงความจาเป็ น และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การที่น้ นั กาหนดจากต้นทุนการผลิต การให้บริ การ
และการบริ หาร รวมถึงต้นทุนของลูกค้าในการใช้สินค้าหรื อบริ การด้วย การจัดจาหน่ายต้อง
พิจารณาถึงความสะดวกสบายในการรับบริ การ การส่งมอบสิ นค้า บริ การสู่ผบู ้ ริ โภค สถานที่ และ
เวลาในการส่งมอบ การเลือกช่องทางในการนาส่งมอบสิ นค้าหรื อการบริ การ บางประเภทผูบ้ ริ โภค
ต้องเดินทางไปสถานที่บริ การด้วยตนเอง จึงต้องมีสถานที่ที่มคี วามเหมาะสม การส่งเสริ มการตลาด
ที่ดีจะช่วยกระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การได้เร็วขึ้นหรื อมากขึ้น โดยอาศัย
เครื่ องมือที่แตกต่างกัน เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานและการตลาด
ทางตรง การบริ การมีความเกี่ยวข้องกับคนทั้งในฝั่งของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ คนเป็ นปัจจัยที่
สาคัญที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู้ได้ถึงคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยการวางแผนมาเป็ น
อย่างดี กลยุทธ์สาหรับการบริ การคือ เวลาและประสิ ทธิภาพในการส่งมอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่
ผูบ้ ริ โภค
ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางจาหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการและด้านกายภาพไม่อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนใน
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อผประกันชีวิต สอดคล้องกับยุทธพงศ์ แสงรัตน์ (2563) ที่กล่าวว่าประกันชีวิต
ที่มีส่วนควบการลงทุนมีคุณสมบัติที่ยืดหยุน่ แตกต่างจากประกันชีวิตแบบทัว่ ไปในหลายๆเรื่ อง จึง
มักจะใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะนามาใช้เพื่อการวางแผนประกันชีวิตในระยะยาว และสอดคล้องกับ
การศึกษาของณัฐพล เจริ ญวงศ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่ องส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภค
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูง มีผลต่อการทาประกันชีวิตที่มีส่วนควบการ
ลงทุน และพบว่าส่วนใหญ่จะรับรู้ขอ้ มูลประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านพนักงานผูแ้ นะนา สาหรับ
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์น้ นั เป็ นเพราะว่าส่วนใหญ่ผเู ้ คยซื้อประกันชีวิตส่ วนใหญ่จะซื้อประกัน
เพราะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ผนวกกับการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทนประกัน
ชีวิตในปัจจุบนั จะเป็ นการเข้าพบลูกค้าในสถานที่ลูกค้าสะดวก ใช้กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อ
หาความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า แล้วจึงเสนอสิ นค้าประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย แสดง
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ให้เห็นว่าไม่ว่าจะขายประกันชนิดไหนก็ตามจะมีกระบวนการขายที่ร่วมกัน อย่างเช่นผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ลาดับที่ 9 ที่กล่าวว่า “ความต้องการของเขาคืออะไร ในunit linkมันก็มีหลายผลิตภัณฑ์ เราก็หยิบตัว
ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของเขา” ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ลาดับที่ 10 ที่กล่าวว่า ”จริ งๆ ประกันมันดี
ทุกแบบอยูแ่ ล้ว แต่ความต้องการของคนเรามันไม่เหมือนกัน ปัจจัยต่างๆ ไม่เหมือนกัน คนมีลูกก็จะ
ต้องการอีกแบบหนึ่ง คนโสดก็ตอ้ งการอีกแบบหนึ่ง ที่ทางานมีสวัสดิการมันก็จะต่างกัน เขาก็ตอ้ งดู
ว่าเขามีสวัสดิการอะไร”
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
กระบวนการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกัน
ด้านการหาลูกค้า มีวิธีจากตลาดธรรมชาติ ได้แก่ ญาติพี่นอ้ ง คนรู้จกั คู่คา้ ทางธุรกิจเดิม
หรื อลูกค้าเก่าเมื่อกระบวนการขายเสร็จสิ้นจะมีการขอต่อรายชื่อเพื่อหาลูกค้ารายใหม่โดยการ
แนะนาของลูกค้าเก่า รวมถึงหาลูกค้าจากตลาดนอกธรรมชาติ หรื อคนไม่รู้จกั กลุ่มเจ้าของกิจการ /
ผูม้ ีรายได้สูง ลูกค้ามีการออม หรื อ ลงทุนในกองทุนรวมอยูแ่ ล้ว สอดคล้องกับฉัตยาพร เสมอใจ
(2550) ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อที่ว่า เมื่อเกิดปัญหา ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จาก ครอบครัว เพื่อนฝูง ผูเ้ ชี่ยวชาญฉพาะทาง สอดคล้องกับ
Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่าในการพิจารณาว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็ นผูม้ ุ่งหวัง
หรื อไม่ ประเมินจากระดับความสนใจในสิ นค้าหรื อบริ การและฐานะทางการเงิน โดยวิธีการหา
ข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้จากขอให้ลูกค้าปัจจุบนั ของบริ ษทั แนะนาชื่อและที่อยูข่ องลูกค้ารายอืน่ ที่มีความ
สนใจหรื ออาจเหมาะสมกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ด้านการเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบ ตัวแทนประกันชีวิตจะมีการเตรี ยมตัว โดยการหาข้อมูล
เบื้องต้นของลูกค้า เตรี ยมแผนและเอกสารนาเสนอที่เข้าใจได้ง่ายๆ เตรี ยมเอกสารของบริ ษทั
กองทุนภายใต้ประกันชีวิต Unit link คานวณเบี้ยประกันเบื้องต้นและข้อดีขอ้ เสี ยของ Unit link
สอดคล้องกับ Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่าพนักงานขายต้องค้นหาข้อมูลของ
ผูม้ ุ่งหวังอย่างละเอียดและมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อเป็ นการกลัน่ กรองผูม้ ุ่งหวัง และ
เปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผูม้ ุ่งหวังกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่จะเสนอ เป็ นการวางแผนกลยุทธ์ใน
การเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง แต่ละรายเพื่อจะเลือกวิธีเสนอขายหรื อบริ การที่เหมาะสมและเป็ นไปได้มาก
ที่สุด ศึกษาว่าผูม้ ุ่งหวังมีความต้องการอะไรบ้าง สอดคล้องกับเบญจอร งามอิ่มทรัพย์ (2559)ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะการขายของตัวแทนขายประกัน การสื อสารการตลาด

88
แบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร
ในส่วนของทักษะการขายของตัวแทนประกันพบว่า ความรู้ผลิตภัณฑ์และบุคคลภาพของตัวแทนมี
อิทธิพลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิต
ด้านการเข้าพบ ตัวแทนประกันชีวิตจะแต่งกายในลักษณะสุภาพกึ่งทางการ ในการเข้า
พบจะมีของฝาก ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของแพง แต่เป็ นของที่มีคณ
ุ ค่า ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้จริ ง พูดคุย
ในสิ่ งที่ลูกค้าชอบ แสดงความใส่ใจ จริ งใจต่อลูกค้า ในระหว่างการพูดคุยอาจใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประกันชีวิต และควรพูดคุยในฐานะเป็ นปรึ กษาทางการเงิน /นักวางแผนการเงิน เพื่อทาให้
ลูกค้าไว้ใจและเชื่อถือเรา เล่าความสาคัญและคุณค่าของประกันชีวิต หรื อการใช้สามเหลี่ยมทาง
การเงินเข้ามาอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและความสาคัญของการวางแผนการเงินและประกันชีวิต
ค้นหาเป้าหมายหรื อปัญหาของลูกค้าว่าแท้จริ งแล้วคืออะไร รวมถึงการสรุ ปผลประโยชน์ประกัน
ชีวิตที่ลูกค้ามีอยูใ่ นครอบครอง (การสรุ ปกรมธรรม์) สอดคล้องกับ Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับ
กระบวนการขายที่ว่า การเข้าหาผูม้ ุ่งหวัง พนักงานขายต้องรู้จกั วิธีการทักทายที่จะสร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูม้ ุ่งหวัง มีมารยาทที่ดี พนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับสถานที่ที่
เข้าพบ และเตรี ยมเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วน ในระหว่างการสนทนาต้องแสดงออกถึงความใส่
ใจและสนใจฟังผูม้ ุ่งหวัง หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ สิ่ งสาคัญใน
ขั้นตอนนี้การตั้งคาถามที่ดีและถูกต้องเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริ งของผูม้ ุ่งหวัง สอดคล้อง
กับนุชจรี ปุกคา (2557)ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการขายของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อทาให้การสื่ อสาร
สัมฤทธิ์ผลกรณีศึกษา: บริ ษทั เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดลาปาง พบว่าตัวแทนที่ประสบ
ความสาเร็จต้องอาศัยกระบวนการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ เริ่ มต้นด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ การ
สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ บุคลิกภาพที่ดี การทักษะการสื่ อสารที่สร้างความเป็ นกันเอง
ก่อให้เกิดความสนิทสนม เชื่อมัน่ ไว้วางใจ เพื่อสามารถที่จะอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการทา
ประกันชีวิต ให้ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่า ความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้อประกันชีวิต และบริ การหลังการขายที่
ผูซ้ ้ือจะได้รับ จากนั้นจึงทาการเสนอขายประกันชีวิตที่เหมาะสม และทาการปิ ดการขายต่อไป
ด้านการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตจะเสนอตามความต้องการของลูกค้าและความ
เหมาะสมการเสนอแบบประกันจะอิงตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักไม่ว่าจะเน้นความ
คุม้ ครองชีวิตหรื อเน้นการออมหรื อการลงทุน และจะเป็ นในลักษณะเป็ นแผนการระยะยาว
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สอดคล้องกับ Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่า แสดงให้ลูกค้าคาดหวังทราบว่า
ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ายสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร
ด้านการตอบข้อโต้แย้ง ลูกค้าจะมีความกังวลเรื่ องความยัง่ ยืน ผลตอบแทนและความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนรวมโดยตัวแทนประกันชีวิตจะฟังข้อโต้แย้งของลูกค้า และ
อธิบายด้วยสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการลงทุนหรื อด้านคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์เอง สิ่ ง
สาคัญคือการเปิ ดใจลูกค้าให้ได้ก่อนการเสนอขายประกันจะทาให้ลูกค้ามีขอ้ โต้แย้งน้อย สอดคล้อง
กับ Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่า นาการเสนอการขายเสร็จสิ้น ลูกค้ามักจะมี
ปัญหาข้อสงสัยหรื อโต้แย้งเกี่ยวกับการนาเสนอและผลิตภัณฑ์ที่ขาย ดังนั้นพนักงานขายต้อง
เตรี ยมการอย่างดีในการตอบสนองข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้านการปิ ดการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจะสังเกตุสัญญาณการปิ ดการขายจากลูกค้าจะมี
ส่วนร่ วมและให้ความร่ วมมือ แสดงความสนใจในสิ นค้า ยินดีให้เอกสารที่ใช้ในการทาประกันชีวิต
เช่น บัตรประชาชน เป็ นต้น และจะกระตุน้ ด้วยการจะใช้เทคนิคการขอเอกสารเช่นบัตรประชาขน
หรื อบทปิ ดการขาย การตั้งคาถามกับลูกค้า เช่นสะดวกทาวันนี้เลยไหม หรื อโน้มน้าวด้วยการบอก
เหตุผลของการทาประกันในวันนี้ ไม่ทาประกันวันนี้จะเสี ยอะไรบ้าง รวมถึง อาจใช้ promotion ร่ วม
ด้วย สอดคล้องกับ Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่า หน้าที่ของพนักงานขายที่จะ
ถามผูม้ ุ่งหวังเมื่อเห็นว่าผูม้ ุ่งหวังที่จะซื้อแล้ว ในการปิ ดการขายอาจทาได้หลายวิธี เช่น ให้ผมู ้ ุ่งหวัง
กล่าวว่าจะซื้อสิ นค้าเองโดยการสอบถามความต้องการจากผูม้ ุ่งหวังว่าตกลงใจจะซื้อหรื อไม่ โดยใช้
คาพูดที่เหมาะสมถามทางอ้อม โดยไม่ถามโดยตรงว่าผูม้ ุ่งหวังจะซื้อหรื อไม่
ด้านการดูแลหลังการขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการเข้าพบหลังการขายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่ออัพเดตข้อมูลสถานะลูกค้า รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้า ผ่านทาง line / inbox หรื อ
ช่องทางอื่นๆ ในเทศกาลหรื อโอกาสพิเศษ จะมีคาอวยพรหรื อของขวัญให้กบั ลูกค้า สอดคล้องกับ
Kotler (2003) ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ว่า แม้ว่าจะปิ ดการขายไปแล้ว ก็มิใช่ว่ากระบวนการ
จะสิ้นสุดลง สิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามผล พนักงานขายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้
มุ่งหวังได้รับสิ นค้าตามกาหนดหรื อไม่ และผูม้ ุ่งหวังมีความพึงพอใจในการใช้ตามที่ตอ้ งการ
หรื อไม่ การติดตามผลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ า ดังนั้นหากผูม้ ุ่งหวังมีความพอใจในการ
บริ การของพนักงานขายก็จะเต็มใจที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การต่อไป
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนเป็ นประกันทีม่ ีความซับซ้อนและมีส่วนของการ
ลงทุนที่ผูซ้ ้ือประกันชีวิตต้องรับความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนเอง ในขณะเดียวกันด้วยคุณสมบัติ
ของประกันมีความความยืดหยุน่ สูง งานวิจยั จึงมุง้ เน้นศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาประกันชีวิตที่
มีส่วนควบการลงทุน ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษากระบวนการขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
ของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อนาผลการวิจยั ทั้ง 2 ส่วนที่ได้มาสร้างเป็ นแนวทางในการเสนอขาย
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 42 และผังแนวทางการเสนอขาย
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนดังภาพที่ 6 เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ตวั แทนประกันชีวิตที่สามารถ
ขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน เอาไปประยุกต์ในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีส่วน
ควบการลงทุนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
การหาลูกค้า เนื่องด้วยการขายประกันชีวิต ต้องสร้างความเชื่อใจระหว่างตัวแทนประกัน
ชีวิตและลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่จึงเริ่ มหาลูกค้าจากตลาดธรรมชาติ แต่แน่นอนว่าตลาด
ธรรมชาติน้ นั มีจากัดการหาลูกค้านอกตลาดธรรมชาติจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่คน้ พบคือการ
ขอให้ลูกค้าเก่าแนะนาลูกค้าใหม่ให้ ซึ่งจะช่วยให้การเข้าพบลูกค้าคนนั้น ตัวแทนประกันชีวิตจะมี
ความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น สาหรับประกันที่มีส่วนควบการลงทุนควรนาเสนอกับลูกค้าที่มีรายได้สูง
ระดับการศึกษาที่สูง มีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบนั้นสาหรับประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนมีส่วนที่ตอ้ ง
เตรี ยมมากกว่าประกันชีวิตแบบทัว่ ไปคือข้อมูลในส่วนของกองทุนรวม ตัวแทนประกันชีวิตควร
หมัน่ ศึกษาหาความรู้แล้วอัพเดตข้อมูลการลงทุนอยูเ่ สมอ ก็จะทาให้เราดูมีความเป็ นมืออาชีพใน
ด้านที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อนักวางแผนทางการเงิน จะทาให้เราเข้าพบได้อย่างมีคุณภาพ
การเข้าพบลูกค้า การขายประกันชีวิตในปัจจุบนั เป็ นมากกว่าการขาย การปรับตัวไปสู่ที่
ปรึ กษาทางการเงินหรื อนักวางแผนทางการเงินเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ น ประเด็นที่ปรึ กษาทางการเงิน
นั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการวิจยั ครั้งนี้ นั้นย่อยแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบนั การเข้าพบนั้น
ไม่สามารถเข้าไปเพื่อเสนอขายประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเข้าไปพบเมื่อมอบบริ การ
วางแผนทางการเงิน และนาผลลัพธ์ทีได้จากการวางแผนทางการเงิน เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อไป ในระหว่างที่เข้าพบนั้นตัวแทนประกันชีวิตต้องมีการตรวจสอบระดับความรู้ทางการเงินผ่าน
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การพูดคุยกัน หรื อจะใช่แบบสอบถามก็ได้ รวมทั้งใช้เครื่ องมือการวางแผนทางการเงินที่เรี ยกว่า
สามเหลี่ยมทางการเงินเพื่อที่จะสามารถสื่ อสารให้ลูกค้าเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย
การเปิ ดการขาย การขายนั้นเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ท้งั ศาสตร์ และ
ศิลป์ นั้นคือเมื่อใช้กระบวนการวางแผนทางการเงินในการหาสิ่ งที่ขาดหายในในแผนการเงินของ
ลูกค้า ในขั้นตอนการเสนอขาย การพูดคุย การกล่าวถึงความสาคัญของประกันชีวิตถือเป็ นสิ่ งสาคัญ
ประการหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าตระหนัก เข้าใจความสาคัญ เหตุผลที่ตอ้ งทาประกันชีวิตเพื่ออะไร สาหรับ
ประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนนั้นด้วยคุณลักษณะที่ปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิต สัดส่วนเงินที่
นาไปลงทุนได้อย่างอิสระ จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการเงิน
ไม่ว่าจะเน้นการลงทุน หรื อเน้นการสร้างความคุม้ ครองชีวิต
การตอบข้อโต้แย้งนั้นหากทากระบวนการวางแผนการเงินร่ วมกับกระบวนการเปิ ดใจ
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดีแล้ว ข้อโต้แย้งมักจะน้อยหรื อไม่มี
การปิ ดการขาย แม้ว่าจะมีกระบวนการวางแผนทางการเงินที่น่าเชื่อถือ การสังเกต
สัญญาณ อัปกริ ยา ลักษณะท่าทางของลูกค้าก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ลักษณะลูกค้าที่พร้อมจะทาประกันชีวิต
จะสังเกตุได้จากความมีส่วนร่ วมในการวางแผนการเงิน หรื อส่วนร่ วมในการพูดคุยสนทนากัน เมื่อ
ร้องขอสิ่ งใด เช่นการขอข้อมูล การขอเอกสารเพื่อทาประกันชีวิต ก็มีความยินดีมอบให้ แต่ใน
บางครั้งลูกค้าก็ไม่รู้ว่าต้องทาอะไรบ้าง ตัวแทนก็ตอ้ งมีการพูดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการปิ ดการขายได้
อาจใช้บทปิ ดการขาย การพูดถามลักษณะทางอ้อมว่าจะสวกทาวันนี้เลยไหม หรื อการพูดถึงว่าการ
ไม่ทาประกันวันนี้ลูกค้าจะเสี ยอะไรบ้าง ก็เป็ นเทคนิคที่กระตุน้ เพื่อปิ ดการขายได้
การดูแลหลังการขาย ประกันชีวิตเป็ นสิ นค้าที่ไม่ใช้ว่าขายได้แล้วกระบวนการจะจบสิ้น
ลงทุนไป เพราะว่าประกันชีวิตเป็ นสัญญาระยะยาว ต้องมีการต่อประกันชีวิตในปี ถัดๆไป ดังนั้น
ตัวแทนประกันชีวิตยังต้องติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ หมัน่ ทบทวนเป้าหมายทางการเงิน
เพราะเงื่อนไขในชีวิตของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การเปลี่ยนที่ทางาน การแต่งงาน การมีบุตร
เหล่านี้ลว้ นส่งผลต่อแผนการเงินที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนไป นอกจากนี้ในโอกาสพิเศษต่างๆต้องมีคาอวย
พรหรื อของขวัญมอบให้ลูกค้า เพื่อให้ตวั แทนประกันชีวิตเข้าไปนัน่ อยูใ่ นใจของลูกค้า จะเป็ นการ
เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าแนะนาลูกค้าคนใหม่ๆให้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนแยกตามเจนเนอ
เรชัน่ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวัยมากขึ้น
2. ศึกษากระบวนการขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตของประกันชีวิตประเภทอื่นๆ
เพื่อหาแนวทางที่มีร่วมกันและเป็ นการเพิ่มศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตในอนาคต
3. ศึกษาการเพิ่มทักษะของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการขายประกัน
ชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน

ข้ อจากัดการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณในครั้งนี้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและ
การสุ่มตามสะดวก แต่กลุม่ ผูต้ อบอายุระหว่า 50-59 ปี มีจานวนผูต้ อบน้อย ผลการวิจยั เชิงปริ มาณที่
ได้อาจมีความเบี่ยงเบนจากความเป็ นจริ งได้

93

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
กมลชนก กิจชล. (2560). พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนทางานเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2556). การจัดการและการตลาดบริ การ. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
ณรงค์ชยั ฐิตินนั ท์พงศ์ และ ภัทร ศิรินิรันดร (2562). ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้ มทางการคลัง
เพื่อประกอบการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563. เข้าถึงได้จาก
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=637
ณัฐพล เจริ ญวงศ์. (2561). ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่ อผู้บริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซื ้อกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, บันฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดลินา อมรเหมานนท์ และ แสงอรุ ณ อิสระมาลัย. (2562). ทักษะความรอบรู้ทางการเงินคืออะไร
เหตุใดจึงสาคัญ. วารสารบริ หารธุรกิจ นิด้า, 25, 51-80.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). รายงานผลการสารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2559.
กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายส่ งเสริ มความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงิน,
เข้าถึงได้จาก
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=223
&language=TH
นุชจรี ปุกคา. (2557). กระบวนการขายของตัวแทนประกันชีวิตเพื่อทาให้ การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล
กรณีศึกษา: บริ ษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดลาปาง. งานนิพนธ์นิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการสื่ อสาร,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบญจอร งามอิ่มทรัพย์. (2559). การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ทักษะการขายของตัวแทนขายประกัน
การสื อสารการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อประกันชีวิตของพนักงาน
บริ ษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทบาลัยกรุ งเทพ

94
ปนิดา วงศ์ระวีกุล. (2562). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจออมในรู ปแบบประกันของลูกค้ า
ธนาคารกรุงไทยในอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา. งานนิพนธ์บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
ภัทรกลม ศรี วิชยั . (2558). การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผู้บริ โภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกซื ้อประกันชีวิต. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, บันฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุทธพงศ์ แสงรัตน์. (2562). ยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) ตอบโจทย์การวางแผนการเงินอย่างไร. เข้าถึง
ได้จาก https://portal.settrade.com/blog/cfp/2019/10/04/2219
วิไล เอื้อปิ ยฉัตร. (2560). ความรู้ทางการเงิน: ตัวกาหนดและผลกระทบทีม่ ีต่อพฤติกรรมการออม,
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 25(47), 67-93.
สมาคมประกันชีวิตไทย. (2562). รายงานธุรกิจประกันชีวิต. ชีวิต. เข้าถึงได้จาก
https://www.tlaa.org/page_statistics_new.php?cid=81&cname=สถิติรายปี
สมาคมประกันชีวิตไทย. (2562). รอบรู้ เรื่ องประกันชีวิต. เข้าถึงได้จาก
https://www.tlaa.org/download/190123151323_3info_file_1_2013_04_17_152853.pdf
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจประกันภัย (2563), กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบยูนิตลิงค์ . เข้าถึงได้จาก https://www.oic.or.th/th/node/7482
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. (2561). สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย. เข้าถึงได้จาก
https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/jul2561-1.pdf
อารี รัตน์ สุขสุลาภ. (2561). ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทาประกันชีวิตของผู้มาใช้ บริ การ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี. งานนิพนธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริ หารประชาสัมพันธ์และสื่ อสารมวลชน, วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
Cochran, W. J. (1997). Practical nonparametric statistics. New York: John Wiley.
Dunne, P & Lusch, F. R., (1999). Retailing, (3rd Ed). Fort Worth: TX: The Dryden Press.
Greenman, K. N. (2017). Financial saving behavior: The relationship between incremental theory,
perceptions of future self, financial literacy, and saving behavior change. Retrieved from
https://search.proquest.com/docview/2013309098?accountid=44783

95
Guest, G. Bonce, A. ,Q Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? :An experiment with
data saturation and reriability. Field Methods, 18(1), 59-82.
Johnson, E., & Sherraden, M. S. (2007). From Financial Literacy to Financial Capability smong
Youth. J. Soc. & Soc. Welfare, 34, 119.
Klapper, L., & Lusardi, A. (2019).Financial literacy and financial resilience: Evidence from around
the world , Financial Management. DOI: 10.1111/fima.12283
Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). Upper Sanddle River, New Jersey:
Prentice Hall.
Li, J., Li, Q., Wei, X.(2020).Financial literacy, household portfolio choice and investmsent return,
Pacific Basin Finance Journal, 62. DOI: 10.1016/j.pacfin.2020.101370
Lusardi, A., & Mitchell, O. (2011). Financial literacy around the world: An overview. Journal of
Pension Economics and Finance, 10(4), 497-508. DOI:10.1017/S1474747211000448
Organization for Economics Co-Operation and Development (OECD). (2005). Improving
Financial Literacy: Analysis of issues and policies. Paris.
Sundarasen, S. D. D., Rahman, M. S., Othman, N. S., & Danaraj, J. (2016). Impact of financial
literacy, financial socialization agents, and parental norms on money management.
Journal of Business Studies Quarterly, 8(1), 137-153. Retrieved from
https://search.proquest.com/docview/1831706854?accountid=44783
Zeithaml, V. & Bitner, M. (2003). Service Marketing : Integrating Customer Focus across the
Firm. New York: McGraw-Hill

96

ภาคผนวก

97

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

98
แบบสอบถาม แนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของตัวแทนประกันชีวิต
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองชลบุรี
ในการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (ประกันชีวิตยูนิตลิงค์; Unit linked) เพื่อใช้
ประกอบการวิจยั ในหัวข้อเรื่ องแนวทางในการเสนอขายประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนของ
ตัวแทนประกันชีวิตให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองชลบุรี ของนิสิตปริ ญญาโทหลักสูตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลับูรพา
2. การตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยตัวท่านเองและแสดงความคิดเห็ นตาม
จริ ง เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้งั ไว้
3. ข้อมูลจากแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเก็บเป็ นความลับและจะใช้สาหรับประกอบการวิจยั
เท่านั้น จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณที่ทา่ นได้
อนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
4. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังต่อไปนี้
4.1. คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.3. การวัดระดับทักษะทางการเงิน
4.4. ส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
4.5. การซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
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ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง [ ] หรื อคาตอบของท่าน
1. ปัจจุบนั ท่านอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมืองชลบุรีหรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่ (สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม)
2. ท่านเคยซื้อประกันชีวิตหรื อไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย (สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม)
3. ท่านอายุระหว่าง 20 – 59 ปี ใช่หรื อไม่
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่ (สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ปัจจุบนั ท่านอายุ
[ ] 20 – 29 ปี
[ ] 40- 49 ปี
2. เพศ
[ ] หญิง
3. ระดับการศึกษา
[ ] ต่ากว่าปริ ญญาตรี
[ ] สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
[ ] พนังงานบริ ษทั เอกชน
[
[ ] ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
[
[ ] อาชีพอิสระ
[
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ
5. สถานภาพ
[ ] โสด
[
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] ไม่เกิน 25,000 บาท
[
[ ] 50,001 – 75,000 บาท
[
[ ] มากกว่า 100,000 บาท

[ ] 30- 39 ปี
[ ] 50- 59 ปี
[ ] ชาย
[ ] ปริ ญญาตรี

] ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
] เกษตรกร
] นักลงทุน /พ่อบ้าน / แม่บา้ น (ไม่ได้ทางาน)

] สมรส

[ ] หย่าร้าง / หม้าย

] 25,001 – 50,000 บาท
] 75,001 – 100,000 บาท
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7. วัตถุประสงค์ในการทาประกันชีวิต(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ออมเงิน
[ ] คุม้ ครองชีวิต /รายได้
[ ] ลดหย่อนภาษี
[ ] เพื่อลงทุน
[ ] อื่นๆโปรดระบุ
ส่วนที่ 3 การวัดระดับทักษะทางการเงิน
โปรดตอบคาถามโดยเติมคาตอบในช่องว่าง หรื อกรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง [ ]
ส่วนที่ 3.1 ความรู้ทางการเงิน
1. สมมติว่าท่านมีพี่นอ้ ง 4 คน (รวมตัวท่านเองด้วย) ได้รับมรดกมาเป็ นเงิน 10,000 บาท ถ้าท่าน
เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ท่านจะต้องแบ่งเงินก้อนนี้ให้พี่นอ้ งทุกคน คนละเท่า ๆกัน โดยแต่ละคนจะ
ได้รับมรดกคนละกี่บาท (ไม่มีคะแนน)
[ ] ไม่ทราบ
[ ] 2,500 บาท
[ ] 2,000 บาท
2. จากข้อที่ 1 สมมติว่าต้องรออีก 1 ปี ถึงจะสามารถรับมรดกได้ หากกาหนดให้อตั ราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปเท่ากับ 3 % ท่านคิดว่าในอีก 1 ปี ข้างหน้าเงินมรดกที่จะได้รับนั้นจะซื้อของได้มากกว่า
หรื อน้อยกว่าซื้อในวันนี้
[ ] ไม่ทราบ
[ ] มากกว่า
[ ] เท่ากัน
[ ] น้อยกว่า
3. สมมติว่าท่านให้เพื่อนของท่านยืมเงินจานวน 1,000 บาท ในอีก 1 ปี ข้างหน้าเพื่อนคนนั้นนา
เงินมาคืนจานวน 1,045 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการให้ยืมในครั้งนี้เท่ากับเท่าใด
[ ] ไม่ทราบ
[ ] 4.5%
[ ] 6%
4. สมมติว่าท่านได้ฝากเงินแบบฝากออมทรัพย์ (ไม่คิดภาษีดอกเบี้ย) เป็ นจานวน 100 บาท โดย
ได้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระหว่างนั้นไม่มีการฝากหรื อถอนเงินออกจากบัญชีเลย เมื่อครบ
กาหนด ท่านจะมีเงินในบัญชีกี่บาท
[ ] ไม่ทราบ
[ ] 100 บาท
[ ] 101 บาท
5. จากข้อ 4 เมื่อท่านไม่มีการถอนหรื อฝากเงินเพิ่มในบัญชีน้ นั หากปล่อยไว้เป็ นเวลา 5 ปี ท่านคิด
ว่ายอดเงินในบัญชีน้ นั จะมีมูลค่าเท่าใด
[ ] ไม่ทราบ
[ ] 105 บาท
[ ] มากกว่า 105 บาท
[ ] ไม่สามารถคานวณได้
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6. ท่านทราบหรื อไม่ว่าการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุนสูง
เช่นกัน (High risk high return)
[ ] ไม่ทราบ
[ ] ทราบ [ ] ไม่แน่ใจ
7. ท่านทราบหรื อไม่ว่าเงินเฟ้อคือการที่ระดับราคาสิ นค้าและบริ การเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
[ ] ไม่ทราบ
[ ] ทราบ [ ] ไม่แน่ใจ
8. ท่านทราบหรื อไม่ว่าการกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ถือเป็ นการกระจายความ
เสี่ ยง
[ ] ไม่ทราบ
[ ] ทราบ [ ] ไม่แน่ใจ
ส่วนที่ 3.2 พฤติกรรมทางการเงิน
9. ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบและตัดสิ นใจเรื่ องการเงินในครอบครัวท่าน
[ ] ตัวท่านเอง
[ ] ท่านและคู่สมรส
[ ] ท่านและสมาชิกในครอบครัว
[ ] คู่สมรส
[ ] สมาชิกท่านอื่นในครอบครัว
[ ] บุคคลอื่นนอกครอบครัว
10. ท่านมีการจัดสรรเงินออมอย่างไร
[ ] นาเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช่สอยก่อน ถ้าเหลือจึงเก็บออม
[ ] แบ่งเงินมาออมก่อน ที่เหลือจึงนาไปจับจ่ายใช่สอย
[ ] ไม่แน่นอน
11. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการเก็บออมเงินอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ)
[ ] เงินสด
[ ] เงินฝากในบัญชีเดียวกับบัญชีเงินเดือน
[ ] ฝากเงินในบัญชีที่เปิ ดไว้เฉพาะเพื่อออมเงิน
[ ] ฝากเงินไว้กบั คนในครอบครัว
[ ] ฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิตยูเนียน
[ ] นาเงินไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร กองทุนรวม
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ
[ ] ไม่มกี ารออมเงินอย่างจริ งจัง
12. ก่อนที่ท่านจะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ท่านจะไตร่ ตรองอย่างถี่ถว้ นว่ามีเงินพอจ่ายได้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
13. ท่านชาระค่าใช้จ่ายต่างๆตรงเวลา
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
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14. ท่านดูแลการเงินของท่านอย่างใกล้ชิด
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
15. ท่านตั้งเป้าหมายการเงินในระยะยาว เช่นเก็บเงินให้ได้ 1 ล้าน ภายในระยะเวลา 10 ปี และ
พยายามทาให้เป้าหมายสาเร็จดังที่ต้งั ใจไว้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
16. ก่อนจะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การท่านได้เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การจากผูข้ ายหรื อผู ้
ให้บริ การหลายแห่งหรื อไม่
[ ] ไม่ได้เปรี ยบเทียบใด ๆเลย
[ ] เปรี ยบเทียบจากผูข้ ายหรื อให้บริ การหลายๆแห่งก่อนตัดสิ นใจ
17. เมื่อท่านเกิดปัญหาเงินไม่เพียงพอท่านจะแก้ปัญหาโดยการกูเ้ งินมาใช้
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
ส่วนที่ 3 ทัศนคติทางการเงิน
ให้ใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับคะแนนความคิดเห็นของท่าน
โดยกาหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่
เห็น
ด้วย

เฉยๆ

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ทัศนคติทางการเงิน
1.ท่านมีความสุขในการใช้เงินมากกว่าการเก็บ
ออมเพื่ออนาคต
2.ฉันมีชีวิตอยูเ่ พื่อวันนี้และไม่ได้คิดวางแผน
เพื่ออนาคต
3.มีเงินต้องรี บใช้
ส่วนที่ 4 ส่วนประสมตลาด สาหรับประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (ประกันชีวิตยูนิตลิงค์)
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ให้ใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับระดับคะแนนความคิดเห็นของท่าน
โดยกาหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
ด้านผลิตภัณฑ์
1.ชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ประกัน
ชีวิต
2. ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุน่ สูง
- สามารถลดหรื อเพิ่มทุนประกันชีวิตได้
- สามารถกาหนดระยะเวลาการชาระเบี้ย
ประกันชีวิต พักชาระ เพิ่มหรื อลดเบี้ยประกัน
ชีวิต
- สามารถถอนเงินจากกองทุนรวมที่ลงทุนไว้
ภายใต้กรมธรรม์ มีความยืดหยุน่ ในการ
วางแผนการเงิน
3. โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
ในกองทุนรวม เนื่องจาก
- กองทุนมีความน่าเชื่อถือและได้รับรางวัล
- สามารถสับเปลี่ยนและมีเครื่ องมือบริ หาร
กองทุนที่ดี

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
ด้านราคา
1.สามารถปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันและเลือก
อัตราเบี้ยประกันได้อย่างยืดหยุน่ และสามารถ
กาหนดระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันชีวิต
ได้
2.รู ปแบบการชาระเป็ นแบบงวดเดียว
หรื อรายงวด ขึ้นของกับความต้องการของลูกค้า
3.มีการแจกแจงโครงสร้างค่าใช้จ่ายสาหรับการ
ประกันชีวิตอย่างชัดเจน
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
1.สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตได้อย่าง
สะดวก
2.ช่องทางการชาระเงินที่มีความสะดวกสบาย
สามารถชาระได้หลายช่องทาง เช่น เงินสด
บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิค
เป็ นต้น
3. มีเวบไซต์ให้บริ การข้อมูลที่ครบถ้วน

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ ทาง
โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ต่างๆ
2.มีของชาร่ วยมอบให้แก่ลูกค้าในการทา
ประกันชีวิตรายใหม่
3. มีการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันกับลูกค้า
หรื อผลประโยชน์เพิ่มเติม
ด้านบุคลากร
1. ตัวแทนประกันชีวิตมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มี
ความกระตือรื อร้น ยิม้ แย้มแจ่มใส
กิริยามารยาทเรี ยบร้อย แต่งกายสุภาพ
2. ตัวแทนประกันชีวิตมีความเป็ นมืออาชีพ มี
ความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิตและการ
แนะนาการลงทุน
3. ตัวแทนประกันชีวิตมีความซื่อสัตย์
รับผิดชอบ รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและมี
ความสม่าเสมอในการดูแลลูกค้า

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
ด้านกระบวนการ
1.มีเอกสารแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจได้ง่าย
2.ตัวแทนประกันชีวิตมีกระบวนการนาเสนอที่
เป็ นขี้นเป็ นตอน ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
3. ตัวแทนประกันชีวิตแนะนาผลิตภัณฑ์ได้
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนทางการ
เงินของลูกค้า
ด้านปัจจัยกายภาพ
1. ตัวแทนประกันชีวิตมีการใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการนาเสนอที่มคี วามทันสมัย
2. สถานที่นดั พบ เสนอขายผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม
3. สถานที่ให้บริ การภายในบริ ษทั มีความสวน
งาม สะดวกสบาย สะอาดและทันสมัย

เห็น
ด้วย

เฉยๆ

ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (ประกันชีวิตยูนิตลิงค์)
คาชี้แจง กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง [ ] หรื อคาตอบของท่าน
1. ท่านเคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (ประกันชีวิตยูนิตลิงค์)
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
สาหรับข้อ 2 เป็ นต้นไป กรณีตอบว่าเคยซื้อประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
(ประกันชีวิตยูนิตลิงค์) ในข้อ 1
2. ในการเลือกกองทุนและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน
(ประกันชีวิตยูนิตลิงค์) ท่าน
[ ] เลือกกองทุนและจัดสรรเงินลงทุนด้วยตนเอง
[ ] เลือกกองทุนและจัดสรรเงินลงทุนตามคาแนะนาของบริ ษทั ประกันชีวิต
3. ท่านทราบหรื อไม่ว่าประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุน (ประกันชีวิตยูนิตลิงค์) ไม่มีการ
รับประกันมูลค่ากรมธรรม์เนื่องจากมีส่วนของการลงทุนอยูใ่ นประกันชีวิตประเภทนี้
[ ] ทราบ
[ ] ไม่ทราบ
4. ท่านเลือกประเภทประกันชีวิตที่มีส่วนควบการลงทุนแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] แบบชาระเบี้ยครั้งเดียว
[ ] แบบชาระเบี้ยเป็ นรายงวด
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ภาคผนวก ข
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