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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อ

ประกันชวีติแบบบ านาญ 

  ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้คือ ประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีอายุระหว่าง 30-55 ปี ก าหนด

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 373 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

ประมวลผลข้อมูลโดยใช ้ค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 

  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี สถานภาพสมรส  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 70,001 บาท ส่วนใหญ่ท า

ประกันชวีติแลว้ 

 ผลการศึกษาด้านองค์ประกอบของทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใน 3 องค์ประกอบ คือ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและความคิดเห็น และด้านพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีท าประกันชีวิตแบบ

บ านาญแล้วมีความรู้ความเข้าใจวา่ ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวติแบบ

บ านาญที่มอีายุกรมธรรมต์ัง้แต่สิบปีขึน้ไป รองลงมาคือ ประกันชีวิตแบบบ านาญ จะจ่ายผลประโยชนใ์ห้แกผู่้ท าประกันเม่ือ

มีอายุตั้งแต่ 55 ปี จนถึง 85 ปีหรือกว่านั้น และประกันแบบบ านาญท่ีสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ ต้องมีวงเล็บว่าเป็น 

"บ านาญแบบลดหย่อนได้" กลุ่มตัวอยา่งที่ไมไ่ด้ท าประกันชวีติแบบบ านาญมีความรู้ความเข้าใจว่า ประกันชวีติแบบบ านาญ

สามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท รองลงมา คือ 

ประกันชวีิตแบบบ านาญเป็นการจ่ายเบ้ียประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชวีิตแบบบ านาญท่ีมีอายุกรมธรรม์ตัง้แตส่ิบปี

ขึน้ไป และประกันชวีติแบบบ านาญ จะจ่ายผลประโยชนใ์ห้แกผู่้ท าประกันเม่ือมอีายุตัง้แต ่55 ปี จนถึง 85 ปีหรือกว่านัน้ 

  ด้านความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญแล้ว  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ  

การท าประกันชีวติแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็นรายได้ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ การท าประกันชวีิต

แบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว และชื่อเสียงของบริษัทประกันมีผลต่อการ

ตัดสนิใจท าประกันชวีติแบบบ านาญ 

 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผูบ้รหิาร จังหวัดเชียงใหม่ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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  ด้านความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ การท า

ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต  

มผีลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวติแบบบ านาญ และความรู้และค าแนะน าโดยตัวแทนประกันชีวิตมผีลต่อการตัดสินใจท า

ประกันชวีติแบบบ านาญ 

  ด้านพฤติกรรมของผู้ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญแล้ว ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งออกเป็นด้านเหตุผลใน

การตัดสินใจท าประกันชวีิตแบบบ านาญ คือ เป็นการออมทรัพยรู์ปแบบหนึ่ง รองลงมา ด้านแหล่งข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ ตัวแทนประกันชีวติ และด้านปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการสนใจท าประกันชีวติแบบบ านาญ 

คือ รายได้หลังเกษยีณ 

  ด้านพฤติกรรมของผู้ท่ีไมไ่ด้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก แบ่งออกเป็นดา้นเหตุผลท่ีไม่

ท าประกันชวีติแบบบ านาญคือ ภาระผูกพันยาวนานเกินไป รองลงมาด้านแหล่งข้อมูลท่ีมอีทิธิพลในการตัดสินใจท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญในอนาคต คือ ตัวแทนประกันชีวิต และด้านปัจจัยในการท าประกันชวีติแบบบ านาญในอนาคต คือ รายได้

หลังเกษยีณ 

 ABSTRACT 

  This independent study aimed to examine the attitude of people in Amphoe Mueang Chiang Mai toward life 

insurance for retirement policy  

  Populations in this study were specified 373 samples residing in Amphoe Mueang Chiang Mai in age of 30-

55 years old in accordance with the convenient sampling method. Questionnaires were used as the tool to collect 

data. The data obtained  were, then, assessed by statistics namely frequency, percentage and mean. 

  The findings presented that most respondents were married female in the age of 30-35 years old with 

bachelor's degree. The y worked as private company employee and earned monthly income at the over amount of 

70,001 Baht. Most of them had already carried life insurance. 

  According to the study on three attitude components : cognitive, affective, and behavioral components of 

the people in Mueang Chiang Mai district, the results showed that those who were in a group of people with life 

insurance for retirement policy were aware that the life insurance for retirement policy was the policy with over 10 

years of ceasing age, with the return of profit when the insurer aged at 55-85 years old or over, and with the tax 

reduction privilege which was limited to the policy attached by the parentheses stating that " retirement policy with 

tax reduction " , respectively. For those who were in a group of people without life insurance for retirement policy, 

they were aware that the life insurance for retirement policy was the policy that could be used to deduct the 

assembling income tax at the maximum of 15 percent for the maximum amount of income at 200,000 Baht. They 

were also aware that it was the policy with over 10 years in period and with the return of profit when the insurer 

aged at 55-85 years old or over, respectively. 
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  The top three elements in affective component that the respondents with life insurance for retirement policy 

ranked were to be the policy fostering an insurer to accumulate pension to secure their retirement age, to serve as 

security for the insurer and his/her family in the future, and the fame of insurance company affecting decision 

making towards the life insurance for retirement policy, respectively 

  The top three elements in affective component that the responds without life insurance for retirement policy 

ranked were to serve as security for the insurer and his/her family in the future, the fame of insurance company 

affecting decision making to have the life insurance for retirement policy, and the knowledge and advices as offered 

by an insurance agent affecting decision making towards the life insurance for retirement policy, respectively. 

  The top three elements in behavioral component that the respondents with life insurance for retirement 

policy ranked were respectively compiled from different aspects as follows : the top element in aspect of reason of 

having life insurance for retirement policy was to be another saving type; the top element in aspect of source of 

information where they learned about the product prior to purchase was the insurance agent; and the top element in 

an important aspect arousing their interest to have the life insurance for retirement policy was the income as gained 

during retirement period. 

  The top three elements in behavioral component that the respondents without life insurance for retirement 

policy ranked were respectively compiled from different aspects as follows : the top element in aspect of reason of 

not purchasing life insurance for retirement policy was to have long term obligations; the top element in aspect of 

source of information influencing their decision making to have life insurance for retirement policy in the future was 

the insurance agent; and the top element in an aspect arousing them to have the life insurance for retirement policy 

in the future was the income as gained during retirement period. 

บทน า 

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้อายุขัย

เฉลี่ยของประชากรในประเทศต่างๆ สูงขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยท่ี 71.3 ปี

ส าหรับเพศชาย และ 78.2 ปี ส าหรับเพศหญิงและระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 คนไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 3 ปี  

ส่งผลให้แนวโน้มประชากรของไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 

ปีขึน้ไปประมาณ 10 ล้านคน แต่จากการคาดการณพ์บวา่ แนวโน้มประชากรสูงวัยในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 19 ล้านคน 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมม.มหิดล, 2558) และสิ่งท่ีตามมาของการมีอายุยืนยาวขึ้นก็คือ 

ค่าใช้จ่ายท่ีผู้สูงอายุต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จากผลส ารวจพบว่า รายได้หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุจะมาจากบุตร 

ถึงร้อยละ 35.7 รองลงมาคือรายได้จากการท างานของผู้สูงอายุเอง ร้อยละ  34.3 จากเบ้ียยังชีพจากทางราชการ  

ร้อยละ 15.3 จากคู่สมรส ร้อยละ 4.6 จากเงินบ าเหน็จ/บ านาญ ร้อยละ 4.5 และจากดอกเบ้ียเงินออมท่ีผู้สูงอายุได้เก็บ

ออม /เงินออม /การขายทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ร้อยละ 3.8 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ :ออนไลน์) จากผลส ารวจจะพบว่า  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   370 

 

รายได้หลักๆ ของประชากรวัยสูงอายุจะได้รับจากบุตรหรือต้องท างานเลี้ยงตัวเอง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลถ้าประชากร  

วัยสูงอายุยังต้องท างานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองในช่วงท่ีร่างกายเร่ิมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการ

เปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัว เพราะปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว และอัตราการเกิด

ของคนไทยก็ลดลง ส่งผลให้มีลูกหลานน้อยลง จึงท าให้ประชากรวัยสูงอายุส่วนใหญ่ยังตอ้งท างานเพื่อหารายได้เพื่อเลี้ยง

ตัวเอง 

 ประกันชีวิตถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในอนาคต เพราะ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตได้มีรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด การซื้อประกันชีวิตเป็นหนึ่งใน

นโยบายท่ีรัฐบาลตอ้งการกระตุ้นการออมของประชาชนเพื่อให้มีเงินเพยีงพอท่ีจะใช้ตลอดชวีติ ไมเ่ป็นภาระของลูกหลานใน

อนาคต การส่งเสริมการออมท่ีได้รับการลดหย่อนภาษี เชน่การท าประกันชีวิตแบบท่ีมีความคุ้มครองเกิน 10 ปีขี้นไป และ

การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ โดยท่ีปลายปี 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลังสนับสนุน

การออมรูปแบบประกันชีวิตแบบบ านาญให้ประชาชนได้ออมไว้ใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุการท างานโดยเพิ่มเติมค่า

ลดหย่อนเบีย้ประกันชวีติท่ีมอียู่แลว้ตามปกติอีก 200,000 บาท เฉพาะประกันชีวิตแบบบ านาญซึ่งวงเงินท่ีเพิ่มขึ้นนี ้ต้องไม่

เกินร้อยละ 15 ของเงินได้และต้องไม่เกินยอดหักลดหยอ่นในภาพรวมเมื่อผนวกกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อ

การเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่ เกิน 500,000 บาท (กรมสรรพากร: ออนไลน์)

และให้มีผลใช้ได้ทันทีในปีภาษี 2553 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของผู้บริโภคด้วยตนเอง นับเป็น

โอกาสท่ีจะท าให้เกิดการสร้างนสิัยต่ืนตัวเพื่อการเตรียมตัวเข้าสูว่ัยเกษยีณของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

 ประกันชวีิตแบบบ านาญถือเป็นประกันชีวติท่ีออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานเห็นความส าคัญของ

การวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยตนเอง แต่ปัจจุบันประกันชีวติแบบบ านาญยังมแีนวโนม้ในการ

ซื้อไม่มากนักและมีสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเทียบกับประกันชีวิตประเภทอื่น แต่เ ร่ิมเห็นทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  

แมปั้จจุบันจะมีประกันแบบบ านาญไมถ่ึง 1% ของฐานเบ้ียประกันชีวติท้ังระบบ ที่ปีนี้คาดว่าจะไมต่่ ากว่า 4.6 แสนล้านบาท 

ซึ่งสอดคล้องกับตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (บมจ.) โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร เปิดเผยวา่ ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าท่ีสามารถใชส้ิทธ์ิลดหย่อนภาษีปลายปี 

เป็นประเภทคุ้มครองระยะยาว คิดเป็นเบ้ียรับ 2.04 หมื่นลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 74% เป็นประกันออมทรัพย์ สัดสว่น 

25% คิดเป็นเบ้ียรับ 6.88 พันล้านบาท และมีเพียง 1% เท่านั้นท่ีเป็นเบ้ียประกันบ านาญราว 275 ล้านบาท จากฐานเบ้ีย

ประกันชีวิตรับรวมของบริษัทท่ี 2.75 หมื่นล้านบาท สาเหตุท่ีว่าเบ้ียประกันบ านาญมีสัดส่วนน้อยมาก เพราะกรมธรรม์

ประเภทนี้เพิ่งเข้ามาท าตลาดช่วง 2-3 ปีเท่านั้น ( หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2, 997, ออนไลน์) แต่

แนวโนม้การเตบิโตของประกันชวีติแบบบ านาญมีโอกาสที่จะเตบิโตได้อีกมากในอนาคต เพราะผู้บริโภคเร่ิมหันมาสนใจด้าน

การลงทุนเพื่อเก็บเงินไวใ้ชใ้นวัยเกษยีณมากขึ้น 

 ตัวอย่างประกันชีวิตแบบบ านาญของบริษัท เอไอเอประเทศไทย ชื่อบ านาญมั่นคง มูลค่าประกันภัยขั้นต่ า 

200,000 บาท เป็นประกันชวีิตแบบบ านาญท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองประชาชนท่ีให้ความส าคัญกับการเก็บเงินออมไว้

ใช้ในยามเกษียณ โดยก าหนดชว่งอายุของผู้ท าประกันชวีิตแบบบ านาญไวต้ั้งแต่ 20-55 ปี (เอไอเอ ประเทศไทย ออนไลน์)

ในส่วนของประกันชีวิตแบบบ านาญของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ชื่อ เมืองไทย 8555 จี 20 ก็คล้ายคลึงกับของบริษัท  
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เอไอเอ โดยก าหนดอายุผู้ท าประกันแบบบ านาญ เร่ิมต้นตั้งแต่ 20-55 ปีเช่นกัน แตกต่างกันท่ีมูลค่าประกันภัยขั้นต่ าของ

เมืองไทยจะอยูท่ี่ 100,000 บาท (เมืองไทยประกันชีวิต ออนไลน์) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนท่ีเร่ิมท างานแต่รายได้

ยังไม่สูงนัก สามารถที่จะวางแผนการท าประกันชวีติแบบบ านาญให้ตนเองได้อยา่งไมก่ระทบกับการด าเนินชวีติตามปกติ  

 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ตัวแทนบริษัทประกันชีวติ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ข้อมูลว่า ผู้ท าประกันชีวติแบบ

บ านาญส่วนใหญ่จะมีอายุต้ังแต ่30 ปี ขึ้นไป เนื่องจากในวัยนี้ ประชาชนเร่ิมท างานมาได้ระยะหนึ่ง อีกท้ังเร่ิมมเีงินเก็บมาก

ขึ้น จึงเร่ิมหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่

ตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต (พงษ์ศุลี ส่งศรี ตัวแทนประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย , 16 กุมภาพันธ์ 

2558) 

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย และถือเป็นเขตเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ 

เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังภาษาและวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ ท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา 

เพราะมีสถาบันการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยจ านวนมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่มีท้ังสิ้น 7 แห่ง ท าให้เกิดการลงทุน 

การจ้างงาน และการหมุนเวยีนของเงินในระบบเศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดเชยีงใหมใ่ห้สามารถพัฒนาได้

อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยมีจ านวน

ประชากรท้ังสิ้น 1,655,642 คน หรือคิดเป็น 2.57 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2555: 

ออนไลน์) จ านวนนี้มีอัตราผู้ถือกรมธรรม์ต่อประชากรเพียง 29.27 เปอร์เซ็นต์ และมีการจ่ายเบ้ียตามกรมธรรม์ประกัน

ชีวิตรวมทุกประเภทอยู่ท่ี 4,356 ล้านบาท เมื่อเทียบกับอัตราการถือครองกรรมธรรม์ของประชากรท้ังประเทศซึ่งอยู่ท่ี

ประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์และมียอดเบ้ียประกันชีวิตตั้งแต่ มกราคม ถึง กรกฎาคม 2557 ท้ังสิ้น 293,586.79 ล้านบาท  

(สมาคมประกันชวีติไทย 2557, ออนไลน์) ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อประกันชีวิตแบบ

บ านาญ เพื่อท าให้ทราบถึงทัศนคติ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรม

ของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้คือ

ประชาชนท่ีเร่ิมท างานและมีรายได้ท่ีมีอายุตัง้แต ่30-55 ปี ที่อาศัยอยูใ่นอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ

และตัวแทนประกันชีวิต ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้

เหมาะสมกับความตอ้งการของประชาชนเพื่อสง่เสริมการท าประกันชีวติแบบบ านาญ ซึ่งจะชว่ยให้ประชาชนมกีารวางแผน

ชวีติในวัยเกษยีณได้อยา่งมีคุณภาพมากขึ้น 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง ทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ ผู้ศึกษาใช้แนวคิด 

ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

 1. แนวคิดด้านการประกันชีวิต คือวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสีย

อวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยท่ีเมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ย
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ชว่ยเหลอืเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยท่ีบริษัทประกันชีวติจะท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลางในการน า

เงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แกผู่้ได้รับภัย   

 2. แนวคิดวงจรชวีติของความมั่งคั่ง เป็นการแบ่งความมั่งคั่งของคนออกเป็นช่วงอายุตา่งๆ กัน 4 ช่วง ในท่ีนี้จะขอ

กล่าวถึงสองช่วงอายุท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ดังนี้ 

  ช่วงท่ี 1 ระยะสะสมความมั่งคั่ง ( Accumulation Phase ) ช่วงอายุประมาณ 20-40 ปีในช่วงแรกนี้เป็น

ชว่งท่ีเราเร่ิมท างาน เร่ิมตัง้ตัว  

  ชว่งท่ี 2 ช่วงระยะมั่นคง ( Consolidation Phase ) ช่วงอายุประมาณ 40-55 ปี เป็นช่วงท่ีเราค่อนข้างอยู่

ตัว โดยท่ัวไปผู้ท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงระหว่างนี้ จะช าระหนีส้ินท่ีสร้างเอาไว้ได้จนเกือบหมดไปแล้ว 

 3. แนวคิดทฤษฎีทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component)  

 3.2 ส่วนของความรู้สกึ (Affective Component) 

 3.3 ส่วนของพฤตกิรรม (Behavior Component)  

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ 

ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (Affective Component) ด้านพฤติกรรม  

(Behavior Component) ในการท าประกันชวีติแบบบ านาญ 

 2. ขั้นตอนการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้  

1) รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น  

2) สร้างแบบสอบถาม                

3) เก็บรวบรวมขอ้มูล  

4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล   

5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีอายุระหว่าง 30-55 ปี 

เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการท าประกันชวีติแบบบ านาญได้ 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดย 

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้   

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และการท า

ประกันชวีติในปัจจุบัน 

 ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจตอ่การท าประกันชวีติแบบบ านาญ 
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 ส่วนท่ี 3 ความรู้สึกและความคิดเห็น และพฤติกรรมต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ (ส าหรับผู้ท่ีท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญแล้ว) 

 ส่วนท่ี 4 ความรู้สึกและความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ (ส าหรับผู้ท่ีไม่

เคยท าประกันชวีติแบบบ านาญ) 

 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการประกันชวีติแบบบ านาญ 

 ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้แยกการเก็บแบบสอบถามและผลการศึกษาในส่วนของผู้ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญ

แล้ว และยังไม่เคยท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ในส่วนท่ี 3 และ ส่วนท่ี 4 เนื่องจาก ค าถามจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจง  

จึงไม่สามารถใชค้ าถามชุดเดียวกันกับท้ังสองกลุ่มได้ และแบบสอบถาม ได้เพิ่มส่วนความรู้เกี่ยวกับการท าประกันชีวติแบบ

บ านาญ เป็นใบแทรกในแบบสอบถาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชวีิตแบบบ านาญ ซึ่งจะท าให้ผู้ตอบสามารถ

แสดงความความรู้สกึและความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑป์ระกันชวีติแบบบ านาญได้ 

 ส าหรับแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ ได้ก าหนดเกณฑ์การ

แบ่งระดับความรู้ความเข้าใจออกเป็น 5 ระดับ (ล้วนยศ และอังคณา สายยศ, 2539) ดังนี้ คือ 

 ระดับคะแนน (จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดคดิเป็น 100%) ความหมาย 

  80.01-100.00     มคีวามเข้าใจมากที่สุด 

  60.01-80.00     มคีวามเข้าใจมาก 

  40.01-60.00     มคีวามเข้าใจปานกลาง 

  20.01-40.00     มคีวามเข้าใจนอ้ย 

  0.01-20.00     มคีวามเข้าใจนอ้ยท่ีสุด 

 การศึกษาครัง้นี้ก าหนดให้คะแนนท่ีตอบถูกเป็น 1 คะแนน ตอบผิดเป็น 0 คะแนน ได้ระดับความรู้ความเข้าใจดังนี้ 

  ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด  ได้คะแนนระหว่าง 8-9 คะแนน 

  ระดับความรู้ความเข้าใจมาก  ได้คะแนนระหว่าง 6-7 คะแนน 

  ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง  ได้คะแนนระหว่าง 4-5 คะแนน 

  ระดับความรู้ความเข้าใจนอ้ย  ได้คะแนนระหว่าง 2-3 คะแนน 

  ระดับความรู้ความเข้าใจนอ้ยท่ีสุด  ได้คะแนนระหว่าง 0-1 คะแนน 

ส่วนการวัดความรู้สึกและความคิดเห็น ของประชาชนท่ีมีต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ การให้ความส าคัญของ

ความคิดเห็นใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแตล่ะระดับ และหลักเกณฑ์การ

แปลความหมายของระดับคา่เฉลี่ย ดังนี้ (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์,2548: 128-130) 

   ระดับคะแนน   ระดับความคดิเห็น 

   5 คะแนน   เห็นดว้ยมากที่สุด 

   4 คะแนน   เห็นดว้ยมาก 

   3 คะแนน   เห็นดว้ยปานกลาง 

   2 คะแนน   เห็นดว้ยนอ้ย 

   1 คะแนน    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 ก าหนดช่วงของคา่เฉลี่ยเพื่อท าการวเิคราะห์ผล แบง่เป็น 5 ระดับ จากชว่งค่าเฉลี่ย ดังนี้ (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

, 2548) 

 ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00   มรีะดับความรู้สกึและความคิดเห็นอยูใ่นระดับ   เห็นดว้ยมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49   มรีะดับความรู้สกึและความคิดเห็นอยูใ่นระดับ   เห็นดว้ยมาก 

 ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49   มรีะดับความรู้สกึและความคิดเห็นอยูใ่นระดับ   เห็นดว้ยปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49   มรีะดับความรู้สกึและความคิดเห็นอยูใ่นระดับ   เห็นดว้ยนอ้ย 

 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49   มรีะดับความรู้สกึและความคิดเห็นอยูใ่นระดับ   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วสรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปลักษณะ

ของการใชต้ารางประกอบ 

ผลการศึกษา 

 แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 55.0 ช่วงอายุระหว่าง 30-35 ปี สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 58.2 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

50.7 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รายได้ต่อเดือน มากกว่า 70 ,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3  

ท าประกันชวีติ คิดเป็นร้อยละ 81.2 แต่ ท าประกันชวีติแบบบ านาญแล้ว คิดเป็นร้อยละ 22.0  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ 

จ าแนกตามผู้ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญแล้ว ประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ถูกต้องในประเด็นต่างๆ 

เฉพาะล าดับแรก คือ ประกันชวีติแบบบ านาญเป็นการจ่ายเบ้ียประกันภัยส าหรับกรมธรรมป์ระกันชวีติแบบบ านาญท่ีมีอายุ

กรมธรรมต์ัง้แต่สิบปีขึน้ไป จ าแนกตามผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชวีติแบบบ านาญ ประเด็นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ถูกตอ้งใน

ประเด็นต่างๆ เฉพาะล าดับแรก คือ ประกันชีวิตแบบบ านาญสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 15 ของรายได้ สูงสุดไมเ่กิน 200,000 บาท  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและพฤติกรรมต่อการท าประกันชวีิตแบบบ านาญ (ส าหรับผู้ที่ท าประกันชวีิตแบบ

บ านาญแล้ว จ านวน 82 คน) 

ด้านความคิดเห็น พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าประกันชีวติแบบบ านาญมรีะดับความคิดเห็นต่อการท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญ ในภาพรวมในระดับมาก ส่วนในประเด็นย่อย มรีะดับความคดิเห็น ดังนี้  

 ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็นรายได้ท่ี

มั่นคงให้กับตนเองในวัยเกษียณ รองลงมาคือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตให้กับ

ตนเองและครอบครัว 
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 ด้านพฤติกรรม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ โดยเป็น

การออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง แหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ ตัวแทนประกันชีวิตคิด บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ ตัวเอง ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการสนใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ รายได้

หลังเกษยีณ และ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไมแ่นใ่จว่า จะท าประกันชวีติแบบบ านาญเพ่ิมขึน้ในอนาคต  

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและแนวโน้มพฤติกรรมต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ (ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ท า

ประกันชีวิตแบบบ านาญ จ านวน 291 คน) 

ด้านความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญมีระดับความคิดเห็นต่อการท า

ประกันชวีติแบบบ านาญ ในภาพรวมในระดับปานกลาง ส่วนในประเด็นย่อย มรีะดับความคิดเห็น ดังนี้  

 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับ

ตนเองและครอบครัว รองลงมา คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ  

และความรูแ้ละค าแนะน าโดยตัวแทนประกันชวีติมผีลตอ่การตัดสนิใจท าประกันชวีติแบบบ านาญ 

 ด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีไม่ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ ภาระผูกพัน

ยาวนานเกินไป ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากแหล่งท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคต คือ 

ตัวแทนประกันชีวติ และ ได้รับอทิธิพลจากบุคคลตอ่การท าประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคต คือ ตัวเอง ปัจจัยในการท า

ประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคตคือ รายได้หลังเกษียณ ส่วนโอกาสในการท าประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคต คือ  

ยังไม่แน่ใจ 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆในการประกันชีวิตแบบบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับประกันชวีติแบบบ านาญ ดังนี้ในการท าประกันชีวติ ตัวแทน

ประกันชีวิตเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ดังนั้น ตัวแทนควรมีจิตส านึกท่ีดีในการ

ให้บริการ เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องและแนะน าแบบกรมธรรม์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย (5 ราย) ตัวแทนประกันชีวิต

ควรให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลสถานะของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่ากับ

การลงทุน (6 ราย) และ ตัวแทนประกันชวีติควรให้ความรู้ความเข้าในในหลักการท าประกันชวีติแบบบ านาญ (10 ราย) 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่ท าประกันชีวิตแบบบ านาญต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ 

จ าแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ (จ านวน 82 คน) 

 จ าแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายท่ีท าประกันชวีติแบบบ านาญมีระดับความคดิเห็นในภาพรวมระดับ

มาก ส่วนในประเด็นย่อยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือการท าประกันชีวิตแบบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็น

หลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก ส่วนใน

ประเด็นย่อยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็น

รายได้ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ 

 จ าแนกตามอายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุมีระดับความคดิเห็นภาพรวมระดับมาก ส่วนในประเด็น

ยอ่ย แบง่ตามช่วงอายุได้ ดังนี ้



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   376 

 

 กลุ่มอายุ 30-35 ปี ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็น

หลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว  

 กล่มอายุ 36-40 ปี ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือการท าประกันชีวิตแบบบ านาญจะช่วยเพิ่มคุณภาพ

ชวีติเพิ่มเตมิจากการดูแลของรัฐ 

 กลุ่มอายุ 41-45 ปี ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือการท าประกันชีวิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงิน

บ านาญซึ่งเป็นรายได้ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ 

 กลุ่มอายุ 46-55ปี ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือการท าประกันชวีิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญ

ซึ่งเป็นรายได้ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ 

 จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้มีระดับความคิดเห็นภาพรวมระดับมาก ส่วนใน

ประเด็นย่อย แบ่งตามชว่งรายได้ ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ ไม่เกิน 50,000 บาท มรีะดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือการท าประกันชวีิต

แบบบ านาญจะชว่ยเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มเตมิจากการดูแลของรัฐ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 50,001-60,000 บาท มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การท าประกันชีวิต

แบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็นรายได้ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 60,001-70,000 บาท มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การท าประกันชีวิต

แบบบ านาญจะชว่ยเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มเตมิจากการดูแลของรัฐ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ มากกว่า 70,001 บาท มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือการท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญ ท าไวเ้พื่อเป็นหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

 ส่วนที่ 7 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ที่ไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญต่อการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ 

จ าแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ (จ านวน 291 คน) 

 จ าแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายท่ีไมไ่ด้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญมรีะดับความคิดเห็นในภาพรวม

ระดับปานกลาง ส่วนในประเด็นย่อยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้าง

หลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงท่ีไม่ได้ท าประกันชีวติแบบบ านาญมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมระดับปานกลาง 

ส่วนในประเด็นย่อยมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญ 

 จ าแนกตามอายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุไมเ่กิน 50 ปี มรีะดับความคดิเห็นภาพรวมระดับปานกลาง 

ส่วนกลุ่มอายุ 51-55 ปี มีระดับความคดิเห็นภาพรวมระดับมาก ส่วนประเด็นย่อยในแตล่ะชว่งอายุประกอบด้วย  

 กลุ่มอายุ 30-35 ปี 41-45 ปี และ 46-50 ปี ความคิดเห็นในระดับมาก เช่นกัน ในเร่ือง การท าประกันชีวิตแบบ

บ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

 กลุ่มอายุ 36-40 ปี และ 51-55 ปี มีความคิดเห็นในระดับมาก เช่นกัน ในเร่ือง ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิตมี

ผลตอ่การตัดสนิใจท าประกันชวีติแบบบ านาญ 
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 จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท 60,001-70,000 บาท และ

มากกว่า 70,001 บาท มีระดับความคิดเห็นภาพรวมระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ 50,001-60,000 บาท มีระดับ

ความคิดเห็นภาพรวมระดับมาก ส่วนในประเด็นย่อย แบ่งตามชว่งรายได้ ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และ 60,001-70,000 บาท มีความ

คิดเห็นในระดับมาก เช่นกัน คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและ

ครอบครัว 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 50,001-60,000 บาท มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกัน

ชวีติ มีผลตอ่การตัดสนิใจท าประกันชวีติแบบบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 70,001 บาท มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ การท าประกันชีวิต

แบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทัศนคติของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อประกันชีวิตแบบบ านาญ ผลของ

การศึกษาน าไปอภิปรายผลการศึกษา ตามแนวคิดทัศนคติ แนวคิดด้านการประกันชีวิต วงจรชีวิตของความมั่งคั่งและ

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) พบว่า ประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความ

เข้าใจในประกันชีวิตแบบบ านาญ ในระดับมาก  ส่วนข้อค าถามท่ีตอบได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ  

1) ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็นการจ่ายเบ้ียประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญท่ีมีอายุกรมธรรมต์ั้งแตส่ิบ

ปีขึ้นไป 2) ประกันชีวิตแบบบ านาญ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ท าประกันเมื่อมีอายุตั้งแต่ 55 ปี จนถึง 85 ปีหรือกว่านั้น  

3) ประกันชีวิตแบบบ านาญสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท จากส่วนของความเข้าใจ 3 ล าดับแรก มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วิมลพันธ์ ตันติชวาลวงศ ์ 

(2552) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการท าประกันชีวิตใน

ส่วนของความเข้าใจ ในประเด็น เบ้ียประกันชวีติสามารถน าไปลดหย่อนภาษเีงินได้ประจ าปไีด้ 

2) สว่นของความรู้สึก (Affective Component) พบว่า ประชาชนผู้ท่ีท าประกันชวีิตแบบบ านาญแล้ว มีระดับความ

คิดเห็นในภาพรวม เห็นด้วยในระดับมาก โดย ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด ล าดับแรก ได้แก่ การท า

ประกันชวีิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็นรายได้ท่ีมั่นคงให้กับตนเองในวัยเกษียณ ส่วนประชาชนผู้ท่ีไม่เคย

ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม ในระดับปานกลาง โดย ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นสูงสุด ล าดับแรก ได้แก่ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและ

ครอบครัว  

3) ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) พบว่า ประชาชนท่ีท าประกันชวีติแบบบ านาญแล้ว มีเหตุผลในการ

ตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เนื่องจาก เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง และ ไม่แน่ใจว่าจะท าประกันชีวิตแบบ

บ านาญเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ มณีรัตน์ (2545) เร่ือง ทัศนคติของแรงงานสตรีใน
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อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการท าประกันชีวิตท่ีพบว่า เหตุผลในการท าประกันชีวิตคือ ความห่วงใยในอนาคตของ

ครอบครัว และคิดว่าอาจจะท าประกันชวีติเพิ่มในอนาคตมากที่สุด 

ส่วนประชาชนท่ีไม่เคยท าประกันชีวิตแบบบ านาญ มีเหตุผลในการไม่ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ คือ ภาระผูกพัน

ยาวนานเกินไป และ รายได้จ ากัด ส่วนความสนใจในการท าประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคตยังไม่แน่ใจ ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ มณีรัตน์ (2545) ที่พบว่า เหตุผลท่ียังไม่ได้ท าประกันชีวิตคือ รายได้จ ากัด ส่วนความ

สนใจในการท าประกันชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคดิเห็นไม่แน่ใจวา่จะท าประกันชวีติในอนาคต 

ด้านพฤติกรรมท่ีท้ัง 2 กลุ่ม คือ ประชาชนท่ีท าและไม่เคยท าประกันชีวิตแบบบ านาญมีพฤติกรรมเหมือนกัน คือ 

แหล่งข้อมูลท่ีมีส่วนในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

สมภพ มณีรัตน์ (2545) อย่างไรก็ตาม ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการท าประกันชีวิต ได้แก่ ตนเอง และปัจจัยท่ีท าให้เกิด

ความสนใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ได้แก่ รายได้หลังเกษียณ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ มณีรัตน์  (2545)  

ท่ีพบวา่ บุคคลท่ีมอีิทธิพลในการท าประกันชวีิต ได้แก่ บิดา มารดา ส่วนสิ่งกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความสนใจในการท าประกัน

ชวีติ ได้แก่ ค าแนะน าและชีแ้นะจากญาติพ่ีน้องและเพื่อน 

ข้อค้นพบ 

จากการศกึษามขี้อค้นพบ แยกตามองคป์ระกอบของทัศนคติ 3 ส่วน ได้ดังนี้  

ความเข้าใจ (Cognitive Component) 

 ความรู้ความเข้าใจของผู้ท่ีท าประกันแบบบ านาญแลว้และผู้ท่ีไมไ่ด้ท าประกันแบบบ านาญจะมีระดับความรู้ความ

เข้าใจอยู่ในระดับมาก ท้ังสองกลุ่ม โดยประเด็นย่อยท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด คือ ประกันชีวติแบบบ านาญ

เป็นการจ่ายเบ้ียประกันภัยส าหรับกรมธรรมป์ระกันชวีิตแบบบ านาญที่มอีายุกรมธรรมต์ัง้แตส่ิบปีขึน้ไป  

 ความรู้สึก (Affective Component) 

 ส าหรับผู้ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญ (จ านวน 82 คน) จ าแนกตามเพศ พบว่า ระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิงในภาพรวม มรีะดับความคดิเห็นในระดับมาก โดยมีขอ้คน้พบในประเด็นย่อยท่ีน่าสนใจ คือ  

  เพศชาย ประเด็นท่ีเห็นดว้ยมากที่สุดคือ การท าประกันชวีติแบบบ านาญ ท าไวเ้พื่อเป็นหลักประกันอนาคตให้กับ

ตนเองและครอบครัว 

 เพศหญิง ประเด็นท่ีเห็นด้วยมากที่สุดคือ การท าประกันชวีิตแบบบ านาญเป็นการสร้างเงินบ านาญซึ่งเป็นรายได้

ท่ีม่ันคงให้กับตนเองในวัยเกษยีณ 

 จ าแนกตามอายุ ความคิดเห็นของผู้ท่ีท าประกันชีวิตแบบบ านาญจ าแนกตามอายุ พบว่า ระดับความคิดเห็น

ระหว่างอายุในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกกลุ่มอายุ โดยมีข้อค้นพบในประเด็นย่อยท่ีน่าสนใจ คือ 

กลุ่มอายุ 30-35 ปี ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็นหลักประกัน

อนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

  จ าแนกตามรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ ไม่เกิน 50,000 บาท มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

คือการท าประกันชีวิตแบบบ านาญจะช่วยเพิ่มคุณภาพชวีติเพิ่มเติมจากการดูแลของรัฐ และรายได้ รายได้มากกวา่ 70,001 
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บาท มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ท าไว้เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตให้กับ

ตนเองและครอบครัว 

 ความรู้สึก (Affective Component) 

ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชีวติแบบบ านาญ (จ านวน 291 คน) จ าแนกตามเพศ พบว่าระดับความคิดเห็นระหว่าง

เพศชายและเพศหญิงในภาพรวม มรีะดับความคดิเห็นในระดับปานกลาง โดยมีขอ้คน้พบในประเด็นย่อยท่ีน่าสนใจ คือ 

เพศชาย มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นการสร้างหลักประกัน

อนาคตให้กับตนเองและครอบครัว 

เพศหญิง มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจท าประกัน

ชวีติแบบบ านาญ 

 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 51-55 ปี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

และประเด็นท่ีเห็นดว้ยในระดับมาก คือ ชื่อเสียงของบริษัทประกันชวีติ มผีลตอ่การตัดสนิใจท าประกันชวีติแบบบ านาญ 

 จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มรายได้ 50,001-60,000 บาท มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และประเด็นท่ีเห็นด้วยในระดับมาก คือชื่อเสียงของบริษัทประกันชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวติแบบ

บ านาญ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษามขี้อเสนอแนะ แยกตามองค์ประกอบของทัศนคติ 3 ส่วน ได้ดังนี้  

ความเข้าใจ (Cognitive Component) 

ส าหรับผู้ท่ีท าประกันชวีติแบบบ านาญ (จ านวน 82 คน) 

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัทไม่ควรละเลยการให้ความรู้กับผู้ท่ีท า

ประกันชีวติแบบบ านาญแล้ว โดยผ่านตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เนื่องจากความรู้ความเข้าใจบางอยา่งท่ีเคยเข้าใจจาก

การศึกษาเพื่อตัดสินใจซื้อในอดีต อาจมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากเดิม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ๆ  

ซึ่งตัวแทนจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซือ้ซ้ าหรือซื้อกรมธรรมเ์พิ่มเตมิในอนาคต 

ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชวีติแบบบ านาญ (จ านวน 291 คน) 

1. ตัวแทนประกันชีวิตควรเสนอข้อมูลและรายละเอยีดของกรมธรรมป์ระกันชีวติแบบบ านาญให้ผู้สนใจทราบ เช่น 

สามารถเลือกช าระเบ้ียเป็นรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือนได้ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนท่ีสนใจหรือไม่แน่ใจว่า

จะท าประกันชีวิตแบบบ านาญได้มีทางเลือกเพิ่มในการช าระเบ้ียประกัน และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่ายของผู้ท่ีมี

รายได้ไม่สูง ให้สามารถเกิดการตัดสินใจท าประกันชวีิตแบบบ านาญได้อยา่งไม่เดือดร้อน เร่ืองค่าใช้จ่ายในครอบครัวและ

ชวีติประจ าวันมากจนเกินไป  
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ความรู้สึก (Affective Component) ส าหรับผู้ท่ีท าประกันชวีติแบบบ านาญแล้ว ( จ านวน 81 คน ) 

1. ตัวแทนประกันควรตดิตามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันชวีติแบบบ านาญจะได้รับโดยเฉพาะ

เพศชาย เนื่องจาก เพศชายจะมีความคาดหวังในผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเองและ

ครอบครัวในอนาคตค่อนข้างสูง ส าหรับเพศหญิง ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ข้อมูลเร่ืองรายละเอียดเงินบ านาญท่ีจะได้รับ

หลังจากได้ช าระค่าเบ้ียประกันจนครบก าหนด เพราะเพศหญิงจะมีความคาดหวังในเงินบ านาญเพื่อเป็นรายได้เพื่อเลี้ยง

ตนเองในวัยเกษยีณอายุมากกว่าเพศชาย 

2. ตัวแทนประกันควรให้ความส าคัญกับผู้ท่ีท าประกันชีวติแบบบ านาญในกลุ่มอายุระหวา่ง 30-35 ปี เพราะเป็น

ช่วงอายุท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองและครอบครัวสูง จึงถือเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีตัวแทน

ประกันจะเข้าพบเพื่อเสนอแบบประกันประกันชีวิตใหม่ๆ นอกจากประกันชีวิตแบบบ านาญเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ท า

ประกันชีวิตแบบบ านาญแล้วท่ีมีอายุระหว่าง 46-50 ปี ตัวแทนประกันควรน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการช าระเบ้ีย

ประกันที่สามารถแบ่งช าระได้เป็นรายงวด เชน่ รายเดอืน ราย 3 เดอืน หรอืราย 6 เดอืน เป็นต้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าใชจ้่ายเป็นเงินก้อนให้แกลู่กค้ากลุ่มนี ้ 

3. ส าหรับผู้ท่ีท าประกันแบบบ านาญแล้ว ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน บริษัทและตัวแทนประกันชีวิต 

ควรติดตามและน าเสนอข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีผู้ท าประกันชีวติแบบบ านาญพึงได้รับ เพราะประชากรกลุ่มนี้ จะ

ให้ความสนในใจคุณภาพชีวติท่ีคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากเกษียณอายุ และส าหรับกลุ่มรายได้มากกว่า 70,001 บาทต่อ

เดือน บริษัทประกันชีวิต เป็นผู้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ท่ีมีรายได้สูงจะมองถึงความ

มั่นคงของตัวบริษัทประกันชีวิตเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทประกันควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีน่าเชื่อถือและไม่ เคยมีปัญหา

ในเร่ืองท่ีกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชากรกลุ่มนี้ เพราะประชากรกลุ่มนี้ยังมีความสามารถในการท าประกันชีวิต

เพิ่มเตมิได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทประกันชวีติควรให้ความส าคัญ 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ (จ านวน 291 คน) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับบริษัทประกัน

ชวีติและตัวแทนประกันชวีติ ดังนี้ 

1. บริษัทควรให้ความส าคัญกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทเป็นสิ่งส าคัญ เพราะผู้ท่ียังไม่ได้ท า

ประกันชีวิตแบบบ านาญ ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดับมาก เร่ืองชื่อเสียงของบริษัท นั่นแสดงว่า การ

ตัดสนิใจท าหรอืไม่ท าประกันชวีติแบบบ านาญมีสว่นเกี่ยวข้องกับช่ือเสียงของบริษัทประกันเป็นอยา่งมาก 

2. ตัวแทนและบริษัทประกันชีวิต ควรเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุระหว่าง 30-35 ปี เป็นส าคัญ เนื่องจากประชากร

กลุ่มนี้ มีโอกาสท่ีจะท าประกันชีวิตแบบบ านาญในอนาคตมากท่ีสุด ซึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจท าเมื่ออายุเท่าใดก็ตาม ตัวแทน

ประกันและบริษัทประกันควรออกแบบกรมธรรมท่ี์เหมาะสมและดึงดูดใจให้เกิดการท าประกันชวีติแบบบ านาญให้มากที่สุด 

เพื่อเป็นขอ้เสนอให้กับประชากรกลุม่นี้ไว้พจิารณา เพื่อตัดสนิใจซื้อประกันชวีติแบบบ านาญหรอืไม่ต่อไปในอนาคต 

3. ในส่วนของรายได้ ตัวแทนประกันและบริษัทประกันชวีิตควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้ระหวา่ง 40,001-

50,000 บาท ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเสนอกรมธรรม์แบบบ านาญ เพราะประชากรกลุ่มนี้ มีโอกาสท่ีจะประกัน

ชวีติแบบบ านาญในอนาคตมากที่สุด 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   381 

 

พฤตกิรรม (Behavior Component) 

ส าหรับผู้ท่ีท าประกันชวีติแบบบ านาญแล้ว (จ านวน 81 คน) 

 1. ตัวแทนประกันควรติดตามลูกค้าเพื่อ รายงานผลเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายเบ้ียประกันให้แก่ผู้ท่ีท าประกัน

แบบบ านาญแล้วเป็นระยะๆ เพราะผู้ท่ีท าประกันแบบบ านาญแล้วส่วนใหญ่มีเหตุผลในการท าประกันแบบบ านาญเพราะ 

เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง นั่นแสดงวา่ ผู้ท่ีท าประกันแบบบ านาญแล้วยังคงตอ้งการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์

ในกรมธรรมอ์ยู่อยา่งต่อเนื่อง 

2. ตัวแทนควรติดตามลูกค้า เพื่อรายงานข้อมูลใหม่ๆ ท่ีผู้ท าประกันควรจะได้รับ หลังจากช าระเบ้ียประกัน  

ครบก าหนดตามกรมธรรม์ เพราะ ผู้ท่ีท าประกันแบบบ านาญ ส่วนใหญ่ มีความคาดหวังท่ีจะได้รับเบ้ียบ านาญเพื่อการ

เลีย้งชีพตนเองในวัยเกษยีณ 

ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชวีติแบบบ านาญ (จ านวน 291 คน) 

1. ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการไม่ท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะ 

ภาระผูกพันยาวนานเกินไป ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้แก่ตัวแทนประกันและบริษัทประกันในเร่ืองรายละเอียด 

ผลิตภัณฑ์ประกันชวีิตแบบบ านาญ คือ บริษัทอาจพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบ านาญท่ีมีความยืดหยุ่น

ในการช าระเบีย้ประกัน เช่น สามารถช าระเบ้ียเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน หรือลดระยะเวลาการจ่ายเบ้ีย

ประกันชวีติแบบบ านาญลง แต่ตอ้งไม่ผิดกฎขอ้บังคับของการท าประกันชวีติแบบบ านาญตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

2. โอกาสในการท าประกันชีวิตแบบบ านาญของผู้ท่ีไม่ได้ท าประกันชีวิตแบบบ านาญแต่สนใจ จ านวนท้ังสิ้น 107 

คน ถือว่าเป็นลูกค้าท่ีมีศักยภาพสูง จากการศึกษาเปิดเผยว่า ส่วนใหญ่คือเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 30-35 ปี และ

รายได้ตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท ตัวแทนประกันและบริษัทประกันควรให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑป์ระกันชวีติแบบบ านาญ  

 3. บริษัทประกันควร ออกแบบหรือปรับวงเงินคุ้มครองของประกันแบบบ านาญให้มีวงเงินคุ้มครองท่ีไม่สูง

จนเกินไป เพื่อจูงใจให้กับผู้มีรายได้ไมสู่งแตส่นใจท าประกันแบบบ านาญ สามารถท่ีจะท าประกันชวีติแบบบ านาญได้ เพราะ

ผู้ท่ียังไม่ได้ท าประกันชีวติแบบบ านาญ ส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะท าประกันชีวิตแบบบ านาญในวงเงิน 200,001-300,000 

บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   382 

 

บรรณานุกรม 

กรมสรรพากร. (2553). มาตรการภาษีประกันชวีติแบบบ านาญและศูนย์กลาง IPC. ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2557, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/38321.0.html  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ. (2554). คู่มอือบรมการวางแผนทางการเงิน “บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อสิรภาพท่ี

มั่นคง”. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก

 http://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/file/new/advertise/.../02.pdf  

ฐิตยิา มณีสงฆ์. (2554). ทัศนคตขิองพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ตอ่การท าประกันชวีติ. 

 (การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

พงษ์ศุลี สง่ศรี. ตัวแทนประกันชีวติบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย. (2558,16 กุมภาพันธ์). สันภาษณ.์ 

พัชรา ตันตปิระภา. (2553). หลักการตลาด ( Marketing Principles) (พมิพค์รัง้ท่ี 5). เชยีงใหม:่ ภาควิชาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. 

ฟองสบู่ชายแดนผุด ปั่นราคาท่ีดินเวอ่ร์500%/ห่วงภาคเอกชนส่ายหน้าลงทุน 5 เขต ศก.พิเศษ. (2557).  

ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557, จาก www.thanonline.com 

มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบันวจิยัประชากรและสังคม. (2558). สารประชากรมหาวทิยาลัยมหดิล.  

ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2558, จาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx  

ระบบสถิตทิางทะเบียน. (2555). จ านวนประชากรแยกตามอายุ. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558, จาก

http://www.http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php  

ล้วนยศ สายยศ และอังคณา สายยศ. (2540). สถิตวิทิยาทางการวจิัย (พมิพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: สุวริิยาสาสน์. 

วมิลพันธ์ ตันตชิวาลวงศ์. (2552). ทัศนคติของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในจงัหวัดเชยีงใหม่ 

ตอ่การท าประกันชวีติ. (การศึกษาค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม)่. 

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2548). วจิัยธุรกิจยุคใหม ่(พมิพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ ์มหาวทิยาลัย. 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษติานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. 2539. การบริหารตลาดยุคใหม.่ กรุงเทพฯ: พัฒนาศกึษา. 

สุภาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤตกิรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: โฮลิสตกิ พับลิชชิ่ง. 

สมภพ มณีรัตน์. (2545). ทัศนคตขิองแรงงานสตรีในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ต่อการท าประกันชวีติ.   

(การค้นคว้าแบบอสิระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่). 

สมาคมประกันชวีติไทย. (2556). ข้อมูลสถติปิระกันภัย.ผลการรับประกันชวีติแบ่งตามจังหวัดหรือสาขารวมทุกประเภท 

ประจ าเดือน มกราคม-มถิุนายน 2556. ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557, จาก 

http://www.oic.or.th/th/statistics/inner4.php   

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ. (2558). สถิตปิระชากรของประเทศไทย. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2558, จาก

 http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Phrasiam/Documents/...2557/No.15.pdf  

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 2 (April – June  2016)   383 

 

ส านักงานสถิตจิังหวัดเชยีงใหม่. (2553). จ านวนประชากรจากงานทะเบียน จ าแนกตามหมวดอายุรายปี เพศ และเขตการ

 ปกครอง พ.ศ. 2553. ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557, จาก

 http://chiangmai.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=507   

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. 2550. พฤตกิรรมผู้บริโภค (พมิพค์รัง้ท่ี 8). กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

เอไอเอ ประเทศไทย. (ม.ป.ป). เอไอเอ บ านาญ มั่นคง (บ านาญแบบลดหย่อนภาษไีด้). ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558, จาก

http://www.aia.co.th/th/individuals/product-and-services/annuity/aiaannuity-fix.html  

Munn, N. L. (1971). Introduction to Psychology. Boston: Houghton Miffin Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


