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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด 

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเงินส่วนบุคคล และ ปัจจัยเกี่ยวกับการเลือกแบบประกันชีวิต และ

ศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือแบบประกนัชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากดั 

การวิจัยคร้ังน้ีรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นลูกค้าที่ซ้ือประกันชีวิตของบริษัท

เอไอเอ จ ากัด จ านวน 400 คน ที่ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลคือแบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง และความเช่ือม่ันทางสถิติ คือค่า Cronbrach’s 

Alpha  0.723แล้ว โดยสถิติในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ 

และสถติิเชิงอนุมานได้แก่ ค่าไคสแควร์  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุระหว่าง 40-49 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน รายได้หลักจากการท างานประจ าอยู่ในช่วง 40,001 บาทขึ้นไป มีรายได้รองจากการท างานหลัก

หรืออาชีพเสริม ต ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท มีภาระหน้ีสินอยู่ในระดับ 40,001 

บาทข้ึนไป มีภาระการเล้ียงดูส่วนใหญ่เป็นบิดา มารดา และบุตร วงเงินประกนัชีวิตที่เลือกซ้ือส่วนใหญ่อยู่ที่ 

100,000 -300,000 บาท ด้านประโยชน์ทางการเงิน 7 ข้อคือ 1)เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ให้กับครอบครัวและตนเอง 2) เป็นการสร้างสวัสดิการยามเจ็บป่วยมีเงินรักษา 3) เป็นการสร้าง

หลักประกนัในยามชราภาพ 4) เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับค่าใช้จ่ายเม่ือยามที่ต้องจากไป แก่คนรักที่ยัง

มีชีวิตอยู่ 5) เป็นการสะสมทรัพย์วิธีหน่ึง โดยมีเงินปันผล และดอกเบ้ียเป็นตัวช้ีชวน 6) การท าประกัน

สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท 7) อื่นๆ(เป็นการออมเงินส าหรับใช้เป็นทุนใน

การศึกษาของบุตรหลาน) พบว่าเม่ือรวมความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มาก และ ปานกลาง 

ประโยชน์ทางการเงิน 3 อนัดับแรกคือ เป็นการสะสมทรัพย์วิธีหน่ึง โดยมีเงินปันผล และดอกเบ้ียเป็นตัวช้ี

ชวน มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับร้อยละ 100 รองลงมาคือประโยชน์ด้านการเตรียมพร้อม

ส าหรับค่าใช้จ่ายเม่ือยามที่ต้องจากไปแก่คนรักที่ยังมีชีวิตอยู่มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ร้อยละ 

63.9 และท้ายสุดคือ เป็นการสร้างหลักประกันในยามชราภาพมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ร้อย

ละ 56.4 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพสมรส 

อาชีพ ที่แตกต่างกนัมีความสมัพันธ์กันกับแบบของการเลือกซ้ือประกันชีวิต ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบ

ตลอดชีพ แบบช่ัวระยะเวลา แบบเงินได้ประจ า อย่างมีนัยส าคัญที่ P<0.05 ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 

95  และปัจจัยการเงินส่วนบุคคลได้แก่ รายได้หลัก รายได้รอง ฐานนะการเงินส่วนบุคคล ประโยชน์

ทางการเงินที่ได้รับจากการท าประกนัที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กันกับแบบของการเลือกซ้ือประกันชีวิต

ที่ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบช่ัวระยะเวลา แบบเงินได้ประจ า ร้อยละ 95 ยกเว้น 

ประโยชน์ทางการเงินที่เป็นการสะสมทรัพย์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับรูปแบบประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

P>0.05 ณ ระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 

 

1.บทน า 

ประชากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยต้องเป็น

ประชากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพที่แขง็แรงสมบูรณ์ แต่ชีวิตในปัจจุบันมักมีเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิดเกดิขึ้น อาจมีการเจบ็ป่วย หรือ เกดิอุบัติเหตุ  ดังน้ันประกันชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์  เพ่ือ

ช่วยในการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการรักษาตัว หากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึง

จ าเป็นต้องใช้ยารักษาโรค และยารักษาโรคกับอัตราค่าบริการในโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างสูง ผู้ที่มี

รายได้น้อยอาจไม่สามารถที่จะท าการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอกชนได้ ธุรกิจประกันภัยจึงเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตของมนุษย์ โดยสร้างความเช่ือม่ันว่าทุกคนที่ท  าประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต สามารถที่จะเข้า

รับการรักษาพยาบาล ตลอดจนมียารักษาโรคที่ดีได้ 

การเกษียณอายุการท างาน คนส่วนมากจะประสบปัญหาหลังจากเกษียณออกจากงานแล้วมีเงิน

ใช้ไม่เพียงพอ เพราะในขณะที่ท  างานอยู่น้ันไม่ได้วางแผนการออมเงินไว้ให้เป็นทุนยามเกษียณอย่างมี

ประสทิธภิาพพอ จึงท าให้เกดิปัญหาทางด้านการเงินในยามเกษียณ 

การเสยีชีวิต เหตุการณ์น้ีย่อมเกดิขึ้นอย่างแน่นอนกบัมนุษย์ ถ้าเกดิขึ้นกบับุคคลซ่ึงเป็นเสาหลัก

ครอบครัว แน่นอนครอบครัวจะเกิดปัญหาในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต การมีประกันชีวิต

สามารถบรรเทาปัญหาทางด้านการเงินของบุคคลในครอบครัวได้ในระดับหน่ึง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ขึ้น 

ปัจจุบันถึงแม้จะมีหน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรสาธารณสุขหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแก่ผู้ประสบ

เคราะห์กรรม แต่ด้วยงบประมาณอนัจ ากดั ความช่วยเหลือเหล่านี้ จึงได้บรรเทาแค่เพียงผิวเผิน และในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่าน้ันหาใช่ความช่วยเหลือหลักที่จะท าให้ประชาชนฟ้ืนตัวจากภัยพิบัติน้ันๆ หรือ

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก (สมจิตร สขุสว่าง 2540:1) 

ดังน้ันการท าประกันชีวิตจึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม เน่ืองจากประกัน

ชีวิตมีบทบาทต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตบุคคล และครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการ
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วางแผนการเงินเพ่ือนให้ครอบครัวมีอนาคตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี คนในสังคมจึงเหน็ความส าคัญของ

ประกนัชีวิต จึงมีการท าประกนัชีวิตมากขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด 

เกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเงินส่วนบุคคล และ ปัจจัยเกี่ยวกบัการเลือกแบบประกนัชีวิต 

2.2 เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตขอบริษัท เอ

ไอเอ จ ากดั 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพสมรส อาชีพ ที่แตกต่างกันมี

ความสัมพันธ์กันกับแบบของการเลือกซ้ือประกันชีวิต ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบช่ัว

ระยะเวลา แบบเงินได้ประจ า 

3.2  ปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้หลัก รายได้รอง ฐานนะการเงินส่วนบุคคล 

ประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับจากการท าประกันที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กันกับแบบของการเลือกซ้ือ

ประกนัชีวิตที่ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบช่ัวระยะเวลา แบบเงินได้ประจ า 

 

4 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด 

ของผู้ซ้ือประกันในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตส าหรับ

พัฒนาผลิตภัณฑป์ระกนัชีวิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกนัชีวิตได้ตรงตามความต้องการ 

4.2 ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตในด้านการเลือกซ้ือแบบ

ประกันชีวิต ของผู้ซ้ือประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึงความ

ต้องการ และเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้เอาประกันชีวิตเพ่ือซ้ือแบบประกันให้ตรงกับความต้องการของผู้

เอาประกนัชีวิต 

4.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ของบริษัทเอไอเอ จ ากัด  

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบประกันให้ตรงตามรูปแบบความต้องการของผู้เอาประกันและเพ่ือให้ธุรกิจ

ประกนัภัยทราบถึงปัญหาที่เกดิข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหา เพ่ือด าเนินธุรกจิให้มีประสทิธภิาพได้ 

 

5 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ 

จ ากดั โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ที่เป็นลูกค้ากบับริษัทประกนัชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัดเป็นข้อมูลใน

การศึกษาคร้ังน้ี 
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1.1  ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าที่ได้ท าประกนัชีวิตกบับริษัทเอ

ไอเอ จ ากดั ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,666,000 คน (ฝ่ายสถิติ 

บริษัทเอไอเอ จ ากดั) กลุ่มตัวอย่างเทา่กบั 400 คน  

1.2  ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ีเป็นการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ที่ได้

ซ้ือประกนัชีวิตกบัทางบริษัทเอไอเอ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว ที่ส านักงานใหญ่ เอไอเอ สาขา    

สรุวงศ์ 

 

6 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 

3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (คุณลักษณะส่วนบุคคล) ประกอบด้วยค าถาม 

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการเงินส่วนบุคล ประกอบไปด้วย รายได้หลักจากการท างาน

ประจ า รายได้รองจากการท างานหลักหรืออาชีพเสริม ฐานะการเงินส่วนบุคคล ภาระการเล้ียงดูผู้อื่น 

ประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับจากการท าประกนัชีวิต เรียงความส าคัญ 

ตอนที่ 3 การเลือกแบบประกันชีวิต เอไอเอ จ ากัด แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบช่ัว

ระยะเวลา แบบเงินได้ประจ า วงเงินประกันชีวิตที่ท่านเลือกซ้ือ และ ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดกี่

กรมธรรม์ 

 

7 ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษามีปัจจัยส่วนบุคคลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ชุด ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนมากมีอายุระหว่าง 40-49 ปี อายุของผู้เลือกซ้ือแบบประกันรองลงมาคือช่วง

อายุ 30-39 ปี และ 50-60 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ระ

กับการศึกษาของผู้เลือกซ้ือแบบประกันชีวิตรองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน อันดับรองลงมามีอาชีพ

เป็นรัฐวิสาหกิจ และ ราชการ รายได้หลักจากการท างานประจ าอยู่ในช่วง 40 ,001 บาทขึ้ นไปอันดับ

รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท และต ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,0001-20,000 บาทมีจ านวน

เทา่กนั ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รองจากการท างานหลักหรืออาชีพเสริม ต ่ากว่า 10,000 บาท 

และ 10,001-20,000 บาท มีภาระหน้ีสินอยู่ในระดับ 40,001 บาทขึ้ นไป มีภาระการเล้ียงดูส่วนใหญ่

เป็นบิดา มารดา รองลงมาคือบุตร วงเงินประกันชีวิตที่เลือกซ้ือส่วนใหญ่อยู่ที่ 100,000 -300,000 บาท 

ด้านประโยชน์ทางการเงิน 7 ข้อคือ 1)เป็นการสร้างความม่ันคงทางการเงินให้กับครอบครัวและตนเอง 2) 

เป็นการสร้างสวัสดิการยามเจบ็ป่วยมีเงินรักษา 3) เป็นการสร้างหลักประกันในยามชราภาพ 4) เป็นการ

เตรียมพร้อมส าหรับค่าใช้จ่ายเม่ือยามที่ต้องจากไป แก่คนรักที่ยังมีชีวิตอยู่ 5) เป็นการสะสมทรัพย์วิธีหน่ึง 
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โดยมีเงินปันผล และดอกเบ้ียเป็นตัวช้ีชวน 6) การท าประกันสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 

100,000 บาท 7) อื่นๆ(เป็นการออมเงินส าหรับใช้เป็นทุนในการศึกษาของบุตรหลาน) พบว่าเมื่อรวม

ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มาก และ ปานกลาง ประโยชน์ทางการเงิน 3 อันดับแรกคือ 

ข้อ 5 ) เป็นการสะสมทรัพย์วิธีหน่ึง โดยมีเงินปันผล และดอกเบ้ียเป็นตัวช้ีชวน มีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญกับร้อยละ 100 รองลงมาคือประโยชน์ทางการเงินข้อ4) เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับ

ค่าใช้จ่ายเม่ือยามที่ต้องจากไปแก่คนรักที่ยังมีชีวิตอยู่มีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ร้อยละ 63.9 

และประโยชน์ทางการเงินข้อ 3) เป็นการสร้างหลักประกันในยามชราภาพมีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญ ร้อยละ 56.4 

 

8 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเลือกซ้ือแบบประกนัชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จ ากดั

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปราย ได้ดังน้ี 

ตอนที ่1  จากผลการศึกษาได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนมากมีอายุระหว่าง 

40-49 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน มีรายได้หลักจากการท างานประจ าอยู่ในช่วง 40,001 บาทขึ้นไป ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัย

ของ พนิดา พุฒหมื่น (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 400 และพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้

ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน แต่ที่สอดคล้องกันคือมีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง

เหมือนกบังานวิจัยข้อน้ีเกบ็ข้อมูลจากผู้ซ้ือแบบประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครเหมือนกันแตกต่างกัน

ที่งานวิจัยน้ีเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเฉพาะที่ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษัท เอไอเอ เทา่น้ัน 

ตอนที่ 2 การอภิปรายข้อมูลส่วนปัจจัยด้านการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้หลักจากการ

ท างานประจ า  รายได้รองจากการท างานหลักหรืออาชีพเสริม ภาระหน้ีสิน ภาระการเล้ียงดูผู้อื่น และ 

ประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับจากการท าประกันชีวิต ส่วนใหญ่มีรายได้รองจากการท างานหลักหรืออาชีพ

เสริม ต ่ากว่า 10,000 บาท มีภาระหน้ีสินอยู่ในระดับ 40,001 บาทขึ้นไป มีภาระการเล้ียงดู บิดา มารดา 

วงเงินประกนัชีวิตที่เลือกซ้ือส่วนใหญ่อยู่ที่ 100,000 -300,000 บาท โดยเหน็ความส าคัญของประโยชน์

ทางการเงินในระดับมากที่สุด มากและปานกลางรวมกันคือ ข้อ 5 เป็นการสะสมทรัพย์วิธีหน่ึง โดยมีเงิน

ปันผล และดอกเบี้ ย เป็นตัวช้ีชวน ข้อ4 เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับค่าใช้จ่ายเม่ือยามที่ต้องจากไป แก่คน

รักที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้อ3 เป็นการสร้างหลักประกนัในยามชราภาพ ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของ  นพินดา หาญ

จริง (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของธุรกิจประกันชีวิต
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ในประเทศไทย และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยทางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในวัยท างานใน 10 เขตที่มี

คนทางานมากที่สุด รวม 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในด้าน

ผลิตภัณฑ์กับปัจจัยความมั่นคงและฐานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต ด้านราคากับปัจจัยด้านการ

จ่ายเงินปันผล ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับปัจจัยความน่าเช่ือถือของตัวแทน และด้านการส่งเสริม

การตลาดกบัการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการประกนัชีวิต 

ตอนที่ 3 การอภิปรายเร่ืองการเลือกแบบประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ตลอดชีพ แบบช่ัว

ระยะเวลา และ แบบได้เงินประจ า แบบสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่ผู้เลือกซ้ือแบบประกนัชีวิตเลือกซ้ือแบบ AIA 

สะสมทรัพย์ 30 ปี ช าระเบี้ ยประกนัภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)  แบบตลอดชีพส่วนใหญ่เลือกซ้ือ แบบตลอด

ชีพ (มีเงินปันผล ) แบบช่ัวระยะเวลาเลือกซ้ือ แบบก าหนดระยะเวลา 5 ปี และแบบเงินได้ประจ าเลือกซ้ือ

แบบ เอไอเอ บ านาญ สมาร์ท ณ อายุ 55 ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยของ อ้อยใจ อุณคหบดี (2546 :5) ที่ได้

ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ถือกรมธรรม์มากกว่าหน่ึงกรมธรรม์ ซ่ึงผลศึกษา

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้พิจารณาแบบของการประกันชีวิตแต่มุ่งไปที่ปัญหาและการบริการของ

บริษัทประกนัชีวิตมากกว่า เช่น ปัญหาเกี่ยวกบัด้านคุณภาพของตัวแทนขายประกนัชีวิตเป็นต้น  

 

9 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากการท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัทเอ

ไอเอ จ ากดั ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแบบประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จ ากัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ มีผู้ให้ความสนใจและเลือกซ้ือแบบประกัน

ประเภทสะสมทรัพย์เป็นจ านวนมาก  ดังน้ันควรส่งเสริมให้ผู้ถือกรมธรรม์รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

แบบประกนัด้านสะสมทรัพย์ และ ให้ความรู้ในรูปแบบประกันตัวอื่นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือแบบประกนัที่เหมาะสมให้ตรงกบัวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ 

ด้านแบบประกันประเภท แบบตลอดชีพ พบว่าบุคคลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับแบบประกัน

น้ีค่อนข้างน้อยอาจเน่ืองมาจากแบบประกนัตลอดชีพน้ีเน้นคุ้มครองในกรณีที่ผู้ท  าประกนัเสยีชีวิต แล้วผู้รับ

ผลประโยชน์ได้รับเงินค่าสนิไหมทดแทน ซ่ึงแตกต่างจากแบบสะสมทรัพย์ ที่มีเงินคืนทุกสิ้นปี รวมทั้งแบบ

ประกนัสะสมทรัพย์ยังสามารถได้รับเงินปันผลและดอกเบ้ียที่มากกว่าแบบประกันชีวิตประเภท แบบตลอด

ชีพ ดังน้ันบริษัทควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของผลประโยชน์ ระยะเวลาของสัญญาให้มีความหลากหลาย

ย่ิงขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

ด้านประโยชน์ทางการเงินส่วนใหญ่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ความส าคัญกับการสร้างความ

ม่ันคงทางการเงินให้กบัครอบครัวและตนเองมากที่สุด ดังน้ันทางบริษัทควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าที่

มีครอบครัวในระดับหน่ึงเพ่ือขยายฐานตลาดของบริษัทออกไปได้มากยิ่งขึ้น 
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