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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ

ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตยนิูตลิงค ์

ผู้เขียน นางสาวปิยะธิดา ชลพนัธ์ 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์สิริเกียรติ รัชชุศานติ 
 

บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์  

ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผู ้เอาประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   ก าหนด              
กลุ่มตวัอย่าง  300 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกตามสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ         
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 10,001 - 30,000 บาท กรมธรรมป์ระกนั

ชีวติแบบสะสมทรัพย ์ไม่เคยทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ ในระดบั
มากท่ีสุด ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจมากสุดคือ โครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน ค่าเฉ ล่ียความรู้ความเข้าใจต ่ าสุด คือ ผู ้เอาประกัน                 
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน 

ดา้นความคิดเห็นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในระดบั
เห็นด้วย ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากสุดคือ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผล
อย่างมากต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต ่ าท่ีสุดคือการจ ากัด           
อายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั 

ดา้นพฤติกรรมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียมากสุดในประเด็น อยู่ในระหว่างพิจารณา
จะท าประกนัชีวิต ยูนิตลิงค์ แหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต ผูท่ี้เคยทราบขอ้มูลประกนั
ชีวิตยูนิตลิงค์มาก่อนวางแผนจะท าประกัน ชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปีนับจากวันสัมภาษณ์                    
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ตั้งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง 
เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ และจะแนะน าขอ้มูลประกนั
ชีวติยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั 
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Abstract 

 This independent study aimed to explore attitude of life insurers in Mueang Chiang Mai 
district towards Unit-linked Insurance products.  

Research population was identified, according to the convenience sampling method, to 300 
life insurers in Mueang Chiang Mai district. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive 
statistic, including frequency, percentage and mean. 

The findings presented that the majority of respondents was female in the age of 31-40 
years old, single, graduated in Bachelor’s degree, worked as merchandiser/business owner, and 
earned monthly income at the amount of 10,001-30,000 Baht. Most of them carried savings type of 
life insurance and had never known about Unit-linked insurance products.  

The results of the study on cognitive approach suggested that cognition of the respondents 
was ranked at the highest level. The aspect that was ranked at the highest level of cognition was the 
structure of insurance premiums, which was divided into 2 portions: insurance coverage and 
investment. The aspect that was ranked at the lowest level of cognition was the fact that an insurer 
owned the rights to select his/her preferable mutual funds. 

The results of the study on opinion approach presented that their opinions towards Unit-
linked insurance products were ranked at agree level. The highest level of opinion was the fact that 
the fame and the reliability of mutual funds highly affected the decision to apply for Unit-linked 
insurance products. The lowest level of opinion was the limitation on minimum and maximum age 
ranges of insurers.  
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The results of the study on behavioral approach presented that the highest mean value was 
found in the aspect saying that the decision to purchase Unit-linked insurance products was under 
consideration. Source of information to learn more about the product was the Internet. For those 
who had known about the Unit-linked insurance products, they planned to purchase the product 
within a year of interview and within the budget of less than 40,000 Baht per year.  They accepted 
the risk at moderate level with slightly flexibility. They selected mutual funds and allocated 
investment portions according to the advice of the insurance company. They would recommend the 
Unit-linked insurance product to acquaintance. 


