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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงได ้ ดว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์  เป็นอยา่ง
ดีมาโดยตลอด จากท่านรองศาสตราจารยสิ์ริเกียรติ รัชชุศานติ ท่ีใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   มา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนทุกคน ท่ีใหก้ารสนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา พร้อมทั้งช่วยเหลือใน

ทุก ๆ ดา้น 
ทา้ยน้ีหากการคน้ควา้แบบอิสระก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องไม่ว่าในทางใด ผูเ้ขียน     

ขออุทิศความดีน้ีแด่บุพการีและอาจารย์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ทุกท่าน และขอน้อมคาราวะ       
เป็นสักการะคุณแด่ผูเ้ขียนต าราวชิาการศึกษาทุกท่าน ท่ีผูเ้ขียนไดน้ ามาศึกษาคน้ควา้และใชอ้า้งอิง 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
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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.  



 

ช 

 

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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
ประกันชีวิต เป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกันเฉล่ียภัยอนัเน่ืองจากการตาย การสูญเสีย

อวยัวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดใ้นยามชรา เม่ือบุคคลใดประสบกบัภยัเหล่านั้น จะไดรั้บเงิน
เฉล่ียช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษทัประกนัชีวิตท าหน้าท่ี
เป็นแกนกลางในการน าเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่ายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บภยั ในอดีตนกัทฤษฎีและนกัคณิตศาสตร์
ในยุโรปจ านวนมาก ไดอุ้ทิศตนพฒันาความรู้ดา้นการประกนัชีวิตโดยเบ้ียประกนัจะค านวณจากอายุ
ของผูเ้อาประกนัชีวติ ระยะเวลาท่ีคุม้ครอง รวมทั้งขอ้มูลทางสุขภาพ อาชีพ และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ผูเ้อาประกนัชีวติ 

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในปีพ.ศ. 2543 มีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตท่ีมีผลบงัคบัรวม  9,207,056 กรมธรรม ์ คิดเป็น 14.78 % ของจ านวนประชากร  62.3 ลา้น
คน และเพิ่มข้ึนอีก 3 เท่าเป็น 22,759,212 กรมธรรม ์คิดเป็น 35.52%  ของจ านวนประชากร 64.08 ลา้น
คนในปี 2556 เห็นได้ว่าคนไทยให้ความสนใจการท าประกันชีวิตเพิ่มข้ึน  เพราะนอกจากจะเป็น
หลกัประกนัใหค้รอบครัวแลว้  ยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการออมเงิน จากนโยบายส่งเสริมการออม
ของรัฐบาลท่ีสามารถน าเบ้ียประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท กอปรกับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มขยายตวัสูงข้ึน ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน การรับรู้ข่าวสารท่ี
รวดเร็วผา่นช่องทางส่ือสารต่างๆ  ท าให้เกิดความต่ืนตวักบัความเส่ียงภยัต่อชีวติเพิ่มข้ึน เป็นเหตุให้บริษทั
ประกนัชีวิต ทั้ง 25 แห่ง  แข่งขนักนัพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบต่างๆออกมาสนองความตอ้งการของ
ประชาชน  เพื่อช่วงชิงการเป็นผูน้ าธุรกิจ จากเดิมท่ีมีเพียงแบบประกันพื้นฐาน 4 แบบ คือ แบบ        
ชัว่ระยะเวลา  แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์และแบบเงินไดป้ระจ า  หลายบริษทัเล็งเห็นช่องวา่ง    
ท่ีจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายส าหรับผู ้มีรายได้สูง  ท่ีต้องการบริหารความเส่ียงจากการออมเงินและ          
การลงทุน  ท่ีสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเงินเฟ้อได้     จากความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ประกนั
ชีวิตยนิูตลิงค์   ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศอินเดีย  และเป็นท่ีนิยมในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและ
อเมริกา  จึงมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ให้ตอบสนองต่อให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ประกนัชีวิตยูนิตลิงคเ์ป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพขายควบกองทุนรวม
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ต่างๆท่ีบริษทัคดัสรรไว ้ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนตามท่ีบริษทัจดัไว้ให้ หรือ
เลือกจดัพอร์ตเองตามความตอ้งการ เบ้ียประกนัแยกเป็นสองส่วนชัดเจน  ส่วนท่ี 1 เป็นเบ้ียประกนั
ชีวิต  ท่ีสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในส่วน 100,000 บาทแรกได้ และส่วนท่ี 2 เป็นเงินลงทุนท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัตดัสินใจเลือกกองทุนรวม,  เลือกมูลค่าท่ีจะลงทุน และเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุน
ดว้ยตนเองตามสัดส่วนท่ีระบุในกรมธรรม ์ปัจจุบนัน้ีผูค้นในสังคมต่างวุน่อยูก่บัการท างานอยา่งหนกั 
เพื่อหาเงินมาจบัจ่ายใช้สอยซ้ือขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆไวส้ร้างความสุขความสะดวกสบายให้ตนเอง 
และเตรียมเงินไวส้ าหรับใช้จ่ายในอนาคต เป็นการสร้างความมัง่คัง่โดยวางแผนใช้จ่ายและบริหาร
หน้ีสินให้มีเงินเก็บออมก่อน   เม่ือสร้างความมัง่คัง่แลว้       ก็ตอ้งการรักษาความมัง่คัง่ใหค้งอยู ่จึงตอ้ง
เลือกวิธีจดัการความเส่ียงต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการลดความเส่ียง หลีกเล่ียงกิจกรรม
อนัตรายทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงรู้จกัถ่ายโอนความเส่ียงดว้ยการท าประกนัภยั  แมว้ิธีการเหล่าน้ีจะไม่
สามารถขจดัความเส่ียงทุกชนิดใหห้มดไปจากชีวติได้ แต่ก็ช่วยสร้างความมัน่ใจวา่ยงัมีตวัช่วยบรรเทา
ความสูญเสียทางการเงินไดใ้นระดบัหน่ึง ถึงจะมีการบริหารความเส่ียงเพื่อรักษาความมัง่คัง่ให้คงอยู ่
แต่อัตราเงินเฟ้อท่ี เพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การออมเงินไว้ในธนาคารเพื่อรับอัตราดอกเบ้ีย             
ไม่สามารถสร้างความมัง่คัง่ไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจไว ้เน่ืองดว้ยเงินออมเติบโตไม่ทนัราคาสินคา้และค่าใชจ่้าย
ต่างๆท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นการวางแผนลงทุน จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ ในประเทศไทยประกนัชีวิตยู
นิตลิงคเ์ร่ิมจ าหน่ายคร้ังแรกในปี 2552 โดยบจ.เอไอเอเป็นผูน้ าผลิตภณัฑ์น้ีเขา้สู่ตลาด  หลงัจากนั้นอีก 
สามบริษัท คือ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  บมจ. แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) และ             
บมจ.พรูเด็นเชียล  (ประเทศไทย) จึงทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาด ถึงแม้ว่าจะมีการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดังกล่าวมาแล้วหลายปี  แต่ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ก็ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก ทั้ งน้ี
เน่ืองจากผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการลงทุนดว้ย แต่ในต่างประเทศทั้งยุโรป อเมริกา และหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย   อาทิ    สิงคโปร์  ฮ่องกง  อินเดีย และ จีน ถือเป็นแบบประกนั     ท่ีรู้จกักันอย่าง
แพร่หลาย   

ปีพ .ศ .2556   ประเทศไทยมีผู ้ถื อกรมธรรม์ประกัน ชีวิตรวม   22,759,212  กรมธรรม ์              
โดยภาคเหนือมีกรมธรรม์ประกนัชีวิตรวม 2,805,011 กรมธรรม์  และจงัหวดัท่ีมีกรมธรรม์มากท่ีสุด 
คือ เชียงใหม่ 487,965 กรมธรรม์  คิดเป็น 17.40 % ของจ านวนกรมธรรม์ในภาคเหนือ  นอกจากน้ี
จงัหวดัเชียงใหม่ยงัถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจทางภาคเหนือของประเทศ  มีการเติบโตทางธุรกิจ
สูง   รองจากกรุงเทพมหานคร และจากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ พบว่าการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต        
ยนิูตลิงคใ์นภาคเหนือของประเทศยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ทุกบริษทัจึงมีแนวคิด ท่ีจะขยายตลาดให้
กว้างข้ึนจากเดิมโดยเฉพาะในจังหวดัเชียงใหม่   หน่ึงในกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู ้เอาประกันชีวิต                
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ท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบักบับริษทัประกนัชีวติ  เน่ืองจากมีความรู้ความเขา้ใจและมีทศันคติท่ีดีต่อการท า
ประกันชีวิตอยู่แล้ว  ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาทศันคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อประกนัชีวิตยูนิตลิงคท์ั้งในดา้นความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็นและพฤติกรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวติในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ 
ยนิูตลิงค ์
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวติในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อประกนัชีวติ 
ยนิูตลิงค ์

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวติ บริษทัประกนัชีวติ ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน  
จดัจ าหน่ายประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ทัศนคติ  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง ความโน้ม
เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ การเกิดของทศันคติ
นั้นเกิดจากข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์กลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน 
บุคคลชั้นในสังคม เป็นตน้  

ผู้เอำประกันชีวิต   หมายถึง ผู ้ท่ีมีกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายไว้ใน
ครอบครองกบับริษทัประกนัชีวติในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

บริษัทประกนัชีวติ หมายถึง บริษทัประกนัชีวติท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิต 
ตามพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 ในประเทศไทย  ให้บริการธุรกรรมดา้นการเงิน ประกนั
ชีวติ ประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ  ประกนัสินเช่ือ  ประกนัภยักลุ่มบริการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ หมายถึง  กรมธรรม์ท่ีบริษทัประกนัชีวิตขายควบกบักองทุน
รวม ซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อได้รับทั้งความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต และได้ลงทุนในกองทุนรวม    
เงินท่ีจ่ายซ้ือกรมธรรม ์Unit Link จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี     
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ส่วนท่ี 1 เป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตามท่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวติก าหนด 
ซ่ึงบริษทัประกนัชีวิตจะน าเงินส่วนน้ีไปบริหารเอง และบริษทัจะเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการน าเบ้ีย
ประกนัไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ       

ส่วนท่ี 2    เป็นส่วนท่ีจัดสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีระบุในกรมธรรม ์         
ซ่ึงบริษัทประกันชีวิตจะน าไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ตามค าสั่งของผู ้เอาประกันภัย          
โดยบริษทัท่ีรับจดัการเงินดงักล่าว  จะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั  บริษทัประกนัชีวิตและ
บริษัทจัดการ มิได้รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุน ในส่วนน้ีกล่าวคือผู ้เอาประกันภัย             
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน เลือกมูลค่าท่ีจะลงทุนและเป็นผูรั้บเส่ียงจากการลงทุน  
ดว้ยตนเอง  (นัน่คือ ลูกคา้อาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่ นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัเงินท่ีน าไปลงทุนได)้   
 
 

 



 
 

5 
 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546)  ได้อ้างอิงการศึกษาของ Stanton and Futrell และ Patrick 
E.Murphy Ben M.Enis ทศันคติโดยมีแนวคิดว่า ทศันคติหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อ 
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้    
ไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ   ทศันคติมีอิทธิพลต่อความเช่ือในขณะเดียวกนัความเช่ือ ก็มีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ  จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ริโภคกับการตดัสินใจซ้ือสินค้า มีความสัมพนัธ์กัน       
จึงต้องศึกษาว่าทศันคตินั้นเกิดข้ึนมาได้อย่างไรและเปล่ียนแปลงอย่างไร การเกิดของทศันคตินั้น    
เกิดจากข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับ กล่าวคือเกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้ หรือ 
ความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่  เพื่อน บุคคล       
ชั้นในสังคม  เป็นตน้  ทางเลือก คือ   (1) สร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบัสินคา้ของธุรกิจ 
(2) พิจารณาว่าทัศนคติของผูบ้ริโภคเป็นอย่างไรแล้วจึงพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับทัศนคติ        
ของผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปการพฒันาสินค้าให้สอดคล้องกับทศันคติท าได้ง่ายกว่าการเปล่ียนแปลง
ทศันคติของผูบ้ริโภค องคป์ระกอบของทศันคติมีอยู ่ 3  ส่วน คือ 

1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component)  ประกอบด้วยความรู้และความเช่ือเก่ียวกบั
ตราสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค เช่น เกิดความเข้าใจว่าประกันชีวิตยูนิตลิงค์เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม  โครงสร้างเบ้ียประกันกรมธรรม์ประกันชีวิต           
ยูนิตลิงค์  แบ่ งเป็น 2 ส่วน คือ  (1) เบ้ียประกันภัยหลัก เป็นค่าเบ้ียประกันภัย ส าหรับการให้            
ความคุ้มครองและ   (2) เบ้ียประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษท่ีเป็นส่วนเงินลงทุน และผูเ้อาประกันชีวิต       
เป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุนในประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ซ่ึงอตัราผลตอบแทนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บั
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาจท าก าไรหรือขาดทุนได ้เป็นตน้ 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component)  หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ความรู้สึกอาจเป็นความพอใจและไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย           



 

6 
 

เช่น   ประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์ความยดืหยุน่ในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนัชีวติ ตวัแทนประกนั
ชีวิตตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการลงทุนในหลกัทรัพย์ เพราะการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของตวัแทนบริษทั
ประกันชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ และการหยุดพักช าระเบ้ียประกันภัย 
(Premium Holiday)  โดยไดรั้บความคุม้ครองอยู ่ถือเป็นจุดเด่นของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เป็นตน้ 

3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโน้มของการกระท าท่ีเกิดจาก
ทศันคติหรือเป็นการก าหนดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เช่น  ความ
สนใจจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต  งบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์  รวมเบ้ีย
ประกนัชีวติและเพิ่มเติมพิเศษ และระดบัความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวมท่ีรับได ้เป็นตน้ 

จากความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ งเพื่อเพิ่ม                   
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัประกนัชีวิต กรมธรรมแ์บบเดิมๆซ่ึงเป็นแบบประกนัชีวิต
พื้นฐาน ไดรั้บการพฒันาให้มีความหลากหลายมากข้ึน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างกวา้งขวางข้ึน  โดยแบบประกนัชีวิตพื้นฐาน มี 4 แบบ (รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวฒัน์, 
2556)  คือ  

1) แบบก าหนดระยะเวลาหรือแบบชัว่ระยะเวลา (Term Life Insurance)  มีเง่ือนไข     
การจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผูรั้บประโยชน์หากผูเ้อาประกนัชีวติเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นสัญญา เช่น ภายในระยะเวลา 1 ปี  5 ปี  10 ปี   หรือจนกระทัง่ผูเ้อาประกนัมีอายุครบ 60 ปี  และ
หากผูเ้อาประกนัชีวิตยงัคงมีชีวิตอยู่จนกระทัง่ครบสัญญา จะถือว่าสัญญาประกนัภยันั้นส้ินสุดลง   
เป็นแบบประกันชีวิตท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ด้านความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ                 
ผู ้เอาประกันภัย  แต่มิได้มุ่ งเน้นในเร่ืองการออมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลาไม่ มีมูลค่าเงินสด            
(Cash Value) จึงไม่สามารถขอกู้มูลค่าเงินสดเพื่อช าระเบ้ียประกันภัย และไม่สามารถขอเวนคืน
กรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสดหรือแปรสภาพเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ ดงันั้นหากผูเ้อาประกนั
ชีวติยติุการช าระเบ้ียประกนัภยัในระหวา่งอายสุัญญา จะถือวา่สัญญาประกนัภยัเป็นอนัส้ินสุด      

2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) มีเง่ือนไขการจ่ายสินไหมทดแทน  ให้แก่
ผูรั้บประโยชน์เม่ือผูเ้อาประกนัชีวิตเสียชีวิตโดยให้ความคุม้ครองไปตลอดชีพ แต่หากผูเ้อาประกนั
ชีวิต มีชีวิตอยู่จนครบก าหนดในสัญญา เช่น อายุ 90 ปี  95 ปี 99 ปี บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงิน       
ครบสัญญาใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัชีวติหรือผูรั้บประโยชน์เช่นกนั ผูเ้อาประกนัชีวติสามารถเลือกระยะเวลา
การช าระเบ้ียประกนัภยัไดห้ลายรูปแบบ คือ ช าระเบ้ียประกนัภยัตลอดชีพ (Ordinary Life Insurance) 
หรือ ช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นระยะเวลาท่ีแน่นอน (Limited-Payment Whole Life Insurance) เช่น 5 ปี 
10 ปี 20 ปี หรือจนกระทั่งผูเ้อาประกันมีอายุครบ 60 ปี และยงัมีรูปแบบการช าระเบ้ียประกันภัย     
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แบบช าระคร้ังเดียว  (Single-Premium Whole Life Insurance)  เพื่อรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของผูเ้อาประกนัชีวิต  แบบตลอดชีพมุ่งเน้นประโยชน์ดา้นความคุม้ครองการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร
แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงด้วยประโยชน์ของการออมทรัพย ์แบบตลอดชีพมีระยะเวลาของสัญญา
ประกนัภยัท่ียาวนานและมีมูลค่าเงินสด ผูเ้อาประกนัชีวิตจึงสามารถขอกู้มูลค่าเงินสดเพื่อช าระเบ้ีย
ประกันภยั และสามารถขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสดหรือแปรสภาพเป็นกรมธรรม ์    
ใชเ้งินส าเร็จได ้ 

3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นแบบท่ีมีระยะเวลาของสัญญา
ประกนัภยัระบุไว ้เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัชีวิตเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
ในสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนกระทัง่ครบสัญญา บริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่       
ผูเ้อาประกนัชีวติ แบบสะสมทรัพยจ์ะมีอตัราเบ้ียประกนัภยัค่อนขา้งสูง เม่ือเปรียบเทียบ  กบัแบบอ่ืนๆ 
ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถใช้แบบประกนัน้ีเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทน (substitute product) เพื่อทดแทน 
การฝากเงินกบัธนาคารหรือการลงทุนในพนัธบตัร หรือการเก็บออมเงินในรูปแบบอ่ืน ในปัจจุบนั
บริษัทประกันชีวิตได้ออกรูปแบบประกันสะสมทรัพย์ มีก าหนดระยะสัญญาและระยะเวลา              
ในการช าระเบ้ียประกนัภยัท่ีหลากหลายมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเลือก
ใหต้รงกบัความตอ้งการของตนเองได ้ 

4) แบบบ านาญหรือเงินได้ประจ าห รือเงินรายปี  (Annuity) เป็นแบบท่ี เน้น         
ความคุ้มครองผูเ้อาประกันภยัท่ีเส่ียงภัยท่ีจะมีอายุยืนยาว โดยเฉพาะเม่ืออยู่ในวยัหลังเกษียณอาย ุ      
ไม่ มีรายได้แล้วแต่รายจ่ายย ังคงอยู่  เป็นการจ่ายเงินเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่ เพื่อความมรณะ           
บ ริษัทประกัน ชีวิตสัญญาว่าจะจ่ายเงินได้ประจ าเป็น เงินรายปี   รายคร่ึงปี   ห รือรายเดือน                    
ใหผู้เ้อาประกนัภยัตั้งแต่วนัท่ีก าหนดในสัญญาไปจนตลอดชีพหรือเป็นระยะเวลาหน่ึง        

แบบประกนัพื้นฐานท่ีกล่าวมา มีส่วนช่วยบรรเทาความสูญเสียทางการเงินได้ในระดบัหน่ึง   
แต่อัตราเงินเฟ้อท่ี เพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การออมเงินไว้ในธนาคารเพื่อรับอัตราดอกเบ้ีย               
หรือการออมเงินในกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย ์ไม่สามารถสร้างความมัง่คัง่ไดอ้ย่างท่ีตั้งใจไวเ้น่ือง
ดว้ยเงินออมเติบโตไม่ทนัราคาสินคา้และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นบริษทัประกนัชีวิต  จึงได้
เสนอการประกันชีวิตรูปแบบใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภค เรียกว่าการประกันชีวิตใน
ลกัษณะควบการลงทุน (Investment-Linked Life Insurance)   
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การประกนัชีวิตในลกัษณะควบการลงทุน (รศ.ดร.ฐิติวดี ชยัวฒัน์, 2556) มีตวัอยา่งดงัน้ี 
1) การป ระกัน ชี วิตแบบยู นิ เวอ ร์แซลไล ฟ์  (Universal Life Insurance (UL))          

เป็นนวตักรรมของกรมธรรม์ประกนัชีวิต ท่ีผสมผสานความคุม้ครองการประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ
และการลงทุน โดยนิยมเรียกผูซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวติแบบน้ีวา่ ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นแบบท่ี
มีความยืดหยุ่นในการจ่ายเบ้ียประกันภยั โดยสามารถเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภยั หรือใช้การหยุด      
พักช าระเบ้ียประกันได้ช่วงเวลาหน่ึง (Premium Holiday) สามารถก าหนดจ านวนเงินคุ้มครอง        
การมรณกรรม และปรับเปล่ียนจ านวนเงินคุม้ครองไดต้ามความตอ้งการของผูถื้อกรมธรรม์แต่ต่างจาก
ประกนัแบบยนิูตลิงค ์คือ จ านวนเงินคุม้ครองการมรณกรรมมิไดป้รับเปล่ียนข้ึนลงตามผลตอบแทน
จากการลงทุน กรมธรรมแ์บบน้ียงัมีจุดเด่นซ่ึงแตกต่างจากแบบประกนัชีวิตพื้นฐานเดิมๆ ในเร่ืองของ
ความโปร่งใสของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษทัมีการแบ่งแยกส่วนอยา่งชัดเจน เพื่อให้เห็น
ตน้ทุนท่ีแท้จริงของความคุม้ครองชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและส่วนการลงทุนในแต่ละปี
บริษทัจะส่งใบรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรมใ์หผู้ถื้อกรมธรรมรั์บทราบ  

2) การประกนัชีวิตแบบยนิูตลิงค ์(Unit Linked Life Insurance) หรือการประกนัชีวิต
แบบแวริเอเบิลไลฟ์ (Variable Life Insurance) เป็นแบบประกนัชีวิตควบการลงทุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ต่อจากแบบยนิูเวอร์แซลไลฟ์   

ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

ประกนัชีวิตยนิูตลิงค์  เป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุนแบบหน่ึง โดยเป็นกรมธรรม์
แบบตลอดชีพขายควบกองทุนรวม ท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตการขายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไดรั้บอนุมติั จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ค.ป.ภ.) ให้ผูซ้ื้อไดรั้บทั้งความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติและไดล้งทุนในกองทุนรวม      

โครงสร้างเบ้ียประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  เบ้ียประกนัภยัหลกั (Regular Premium) บริษทัจะน าเงินส่วนน้ีไปบริหาร

และรับความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประเภทต่างๆเอง  เบ้ียประกนัส่วนน้ี       
ใชล้ดหยอ่นภาษีได ้

ส่วนท่ี 2  เบ้ียประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) เป็นเงินออม/เงินลงทุน     
ผูเ้อาประกนัชีวิตตดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน, มูลค่าท่ีจะลงทุน และรับความเส่ียงจากการ
ลงทุนเอง  
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เงินท่ีจ่ายซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ส่วนท่ี 2  ค่าความคุม้ครองการเสียชีวติ, ทุพพลภาพ 
ส่วนท่ี 3   เงินออม/เงินลงทุน ตามสัดส่วนท่ีระบุในกรมธรรม์ บริษัทจะน าไป      

ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมท่ีบริษัทก าหนดไวใ้ห้ทั้ งจากในและต่างประเทศ ตามค าสั่งและออก   
หน่วยลงทุนให้ผูเ้อาประกันชีวิต บริษทัประกันชีวิตและบริษทัจดัการไม่รับประกนัผลตอบแทน    
ของการลงทุนในส่วนน้ี ซ่ึงอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับเงินลงทุน                   
ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเพิ่มเงินลงทุนส่วนน้ีไดต้ลอดอายุกรมธรรม์  การจดัพอร์ตการลงทุนท าได ้ 
ทั้ งแบบจดัพอร์ตการลงทุนด้วยตวัเอง หรือเลือกแผนการลงทุนท่ีแนะน าโดยบริษทั  ซ่ึงมีให้เลือก        
3 แนวทาง คือ พอร์ตการลงทุนความเส่ียงต ่า ปานกลาง และสูง   

บริการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้3 รูปแบบ คือ    
1) การสับเปล่ียนกองทุน  (Fund Switching)  เลือกใชสิ้ทธิเองเม่ือตอ้งการสับเปล่ียน

เงินลงทุนไปกองทุนอ่ืนท่ีตอ้งการ อาจมีค่าธรรมเนียมหากใชสิ้ทธิเกินจ านวนคร้ังท่ีบริษทัประกนัชีวิต
ก าหนด 

2) การสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Switching) ใช้หลักการเฉล่ีย
ต้นทุน  (Dollar Cost Averaging) เป็นการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนด้วยการลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอในจ านวนเท่ากนัทุกรอบเวลา เช่น ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน 

3) การปรับสัดส่วนการลงทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Rebalancing) ช่วยรักษา 
สัดส่วนการลงทุนท่ีเลือกไว้ให้คงเดิม เพราะสัดส่วนการลงทุนอาจเปล่ียนไปเน่ืองจากราคา          
หน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลง 

การหยุดพกัช าระเบ้ียประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ ท าไดห้ลงัช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั  ครบ 2 ปี และ
ต้องมีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หากผูเ้อาประกันชีวิตช าระเบ้ียประกันภยัหลักยงัไม่ครบ 2 ปี        
และไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะผอ่นผนัจะท าใหก้รมธรรมส้ิ์นผลบงัคบั หากกรมธรรมมี์มูลค่า
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรมธรรมจ์ะถูกเวนคืนอตัโนมติั จ านวนเงินเอาประกนัมีความยืดหยุน่ สามารถ
ก าหนดจ านวนเงินเอาประกนั และปรับเปล่ียนไดต้ามขอ้ก าหนดของบริษทัประกนัชีวิต ผูเ้อาประกนั
ชีวิตสามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้ โดยกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัต่อเน่ือง การถอนเงิน   
จากกรมธรรม์จะเป็นการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษก่อน 
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หากไม่พอจึงถอนเงินคืนจากการขายหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัหลกัซ่ึงค านวณจากราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน    

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ จะระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม ์ 
ค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรมป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีดงัน้ี 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัจากเบ้ียประกนัภยั (Premium Charge) 
- ค่าการประกนัภยั (Cost of Insurance) 
- ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรมป์ระกนัภยั (Administration Fee) 
- ค่าธรรมเนียมการบริหารการลงทุน (Fund Management Fee) 
- ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนกองทุน (Fund Switching Charge) 
- ค่าธรรมเนียมเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั (Surrender Charge) 

อายุการรับประกนัภยั เร่ิมตั้งแต่อายุ 0-70 ปี คุม้ครองถึงอายุ 99 ปี สามารถซ้ือสัญญาเพิ่มเติม   
ไดต้ามปกติ กรณีเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามหนา้ตารางกรมธรรม ์หรือบนัทึก
สลกัหลงั(ถา้มี) บวกมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผลประโยชน์กรณีครบสัญญา บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัชีวติ  
การเวนคืนกรมธรรม์ มาจากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมเวนคืนกรมธรรม์

ประกนัภยั(ถา้มี) ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รวมกบัค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนัท่ียงัมิได้
ใหค้วามคุม้ครอง(ถา้มี)  

ความเส่ียงของลูกค้าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ มาจากความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม  
เน่ืองจากบริษทัประกนัชีวติไม่รับประกนัผลตอบแทนจากการลงทุนความไม่คงท่ีของมูลค่ากรมธรรม์
ข้ึนอยู่กบัการเลือกลงทุน หากมีการถอนเงินหรือเวนคืนในช่วงปีแรกๆอาจไดเ้งินคืนน้อย เน่ืองจาก     
มีค่าใชจ่้ายในการถอนเงินค่อนขา้งสูง นอกจากน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีขายในประกนั
ชีวิตยูนิตลิงค์ แยกต่างหากจากฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิตและ
บริษทัจดัการกองทุน  
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ความเส่ียงจากการลงทุน  
ความเส่ียงจากการลงทุน (ดร.ธนยัวงศ ์กีรติวานิชย ์และ ภสัรา ชวาลกร, 2556) หมายถึง โอกาส

ท่ีผลตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนท่ีผู ้ลงทุนได้รับจริงจากการลงทุน แตกต่างไปจากระดับ             
ท่ีคาดหวงัไวเ้ม่ือคร้ังท่ีตดัสินใจลงทุน ยิ่งมีโอกาสมาก ท่ีจะคลาดเคล่ือนและความคลาดเคล่ือนมี  
ขนาดใหญ่ แสดงวา่การลงทุนมีความเส่ียงสูง 

ประเภทของความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการลงทุนผา่นกองทุนรวม 
1) Market Risk เกิดข้ึนเม่ือราคาหรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินท่ีมีอยูใ่นตลาด

มีการปรับตวัผนัผวนจากปัจจยัต่างๆท่ีมากระทบ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจระดบั  มหภาค 
กระแสทางการเมือง ภาวะสงคราม ภยัธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากกระแสความรู้สึก
ของนกัลงทุนท่ีมีต่อภาวะตลาด 

2) Interest Rate Risk เกิดจากความเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
3) Inflation Risk หรือ Purchasing Power คือ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ มีผล

ท าใหอ้ านาจการซ้ือของเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนลดลง 
4) Liquidity Risk คือ ความเส่ียงจากการท่ีนกัลงทุนไม่สามารถแปรสภาพหลกัทรัพยท่ี์ถือ

ครองอยู่ให้เป็นตัวเงินได้ทันที อาจเป็นเพราะขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ราคาไม่
เหมาะสม 

5) Sector Risk หรือ Industry Risk คือ ความเส่ียงเฉพาะตวัของแต่ละอุตสาหกรรม 
6) Specific Risk หรือ Company Risk คือ ความเส่ียงเฉพาะตวัของบริษทัผูอ้อกตราสาร   

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานผดิพลาด, การเปล่ียนแปลงผลก าไรของบริษทั เป็นตน้ 
7) Credit Risk หรือ Financial Risk คือ ความเส่ียงเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตรา

สาร อาจเกิดข้ึนเพราะผูอ้อกตราสารทางการเงินไม่สามารถท าตามเง่ือนไขหรือข้อ
ผกูพนัท่ีมีอยู ่

8) Exchange Rate คือ ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา กรณีท่ีเป็นกองทุนท่ีลงทุน
ในต่างประเทศ 

9) Leverage Risk คือ ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เกิดในกรณีท่ี
กองทุนรวมเขา้มามีสถานะในตราสารอนุพนัธ์ 
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กองทุนรวม 

กองทุนรวม (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2557)    คือ โครงการลงทุนท่ีจดัตั้งและ
บริหารจดัการโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม น าเงินของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหลายๆราย         
มารวมกนั และลงทุนในตราสารทางการเงิน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการลงทุน      
แล้วให้ผู ้บริหารจัดการกองทุนท่ีมี  ความเป็นมืออาชีพ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให ้             
ได้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดภายใตก้รอบ ความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบักองทุน 
จากนั้นน าผลตอบแทนท่ีไดม้าเฉล่ียกลบัคืนให้กบัผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุน
รวมนั้น  

ขอ้ดีของกองทุนรวม คือ การมีผูบ้ริหารจดัการกองทุนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณสมบติัตาม
เกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด มีการทบทวนความรู้ทุกๆ สองปี และต้องข้ึนทะเบียนไวก้ับส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ในด้านการลงทุนกองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีช่วยลดข้อจ ากัด     
ดา้นทุนทรัพย ์เวลาในการติดตามการลงทุน ขอ้มูลในการลงทุน ประสบการณ์และความช านาญใน
การลงทุน มีกลไกปกป้องผูถื้อหน่วยลงทุนมิให้ถูกเอาเปรียบ กองทุนรวมมีสภาพคล่องท่ีสามารถ
เปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ง่าย และผูล้งทุนยงัได้รับประโยชน์ทางภาษี กล่าวคือ รายไดข้อง
กองทุนรวมไม่เสียภาษี 

ขอ้จ ากดัของกองทุนรวม คือ มีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ   ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมข้ึนอยู่กับผูบ้ริหารจดัการกองทุน ไม่รับรองผลตอบแทนจากการลงทุน ข้อมูลท่ี          
ผูล้งทุนไดรั้บอาจไม่ทนัสมยัหรือเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน และผลการด าเนินงาน
ในอดีตของกองทุน ไม่อาจสะทอ้นผลการด าเนินงานในอนาคตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ประเภทของกองทุนรวม มีเกณฑก์ารแบ่งประเภท ดงัน้ี 
1) แบ่งตามประเภทค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
2) แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 
3) แบ่งตามนโยบายการลงทุน 
4) แบ่งตามแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีน าเงินไปลงทุน 

 

 

 



 

13 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม มีดงัน้ี 
1. เงินปันผล (Dividend) เป็นส่วนแบ่งก าไรท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บตามสัดส่วน

หน่วยลงทุนท่ีถืออยู ่
2. ก าไรจากการลงทุนในหน่วยลงทุน (Capital Gain) เป็นผลก าไรเม่ือมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิต่อหน่วยเพิ่มข้ึน และผูล้งทุนขายคืนหน่วยลงทุนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมนั้น 
 กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบต่างๆท่ีไดก้ล่าวมา รวมทั้งกองทุนรวม มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่าง
กนัไป จึงเปรียบเทียบใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนโดยใชต้ารางเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกรมธรรมแ์บบพื้นฐาน,ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์และกองทุนรวม 

 

กรมธรรม์ 
แบบพืน้ฐาน 

ประกนัชีวติ 
ยูนิตลงิค์ 

กองทุนรวม 

ผลตอบแทน อตัราคงท่ี  
ตามรูปแบบกรมธรรม ์
ท่ีเลือกไว ้

อตัราท่ีไม่แน่นอน  
ข้ึนอยูก่บัราคา             
ของหน่วยลงทุน  
อาจก าไรหรือขาดทุน 

อตัราท่ีไม่แน่นอน  
ข้ึนอยูก่บัราคา             
ของหน่วยลงทุน  
อาจก าไรหรือขาดทุน 

ความคุ้มครอง 
ชีวติ 

จ านวนเงินเอาประกนั
เป็นอตัราท่ีแน่นอน 
ตามท่ีระบุไว ้
ในกรมธรรม ์

ไดรั้บเงินไม่นอ้ยกวา่
จ านวนเงินเอาประกนั 
และอาจไดรั้บมากข้ึน
หากมีก าไร 
จากการขายหน่วยลงทุน 

ไม่มีความคุม้ครองชีวติ  
ผูล้งทุนจะไดรั้บเงิน 
ตามมูลค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน  
อาจก าไรหรือขาดทุน 

อสิระ           
ในการลงทุน
(นโยบาย 
การลงทุน) 

ผูถื้อกรมธรรม ์
ไม่สามารถเลือกได ้
เป็นไปตามนโยบาย 
ของบริษทัประกนั 

ก่ึงอิสระ ผูถื้อกรมธรรม์
สามารถเลือกกองทุนได ้
ภายใตร้ายช่ือกองทุน 
ท่ีบริษทัประกนัเสนอ 

มีอิสระในการเลือก 
ตามระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรับได ้และ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

การรับ 
ผลประโยชน์ 
กรณเีสียชีวติ 

ผูรั้บประโยชน์ 
รับเงินไดท้นัที 

ผูรั้บประโยชน์ 
รับเงินไดท้นัที 

ตอ้งตั้งผูจ้ดัการมรดก 
พิสูจน์สิทธิและ
พินยักรรม หลายขั้นตอน  
ยุง่ยากและใชเ้วลา 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรม PRU secure link, 2556 
 
ประเทศไทย มีบริษทัประกันชีวิตทั้งหมด  25  บริษทั (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบบออนไลน์: www.oic.or.th) ให้บริการสินค้า
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์4 บริษทั คือ 
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1. บริษัท เอไอเอ จ ากัด  ช่ือผลิตภณัฑ์ AIALINK ผูซ้ื้อไดรั้บทั้งความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตและไดล้งทุนในกองทุนรวม รับประกนัตั้งแต่อายุ 0 - 70 ปี ระยะเวลาคุม้ครอง
ถึงอายุ 99 ปี สามารถซ้ือสัญญาเพิ่มเติม ไดเ้หมือนกรมธรรมท์ัว่ไป เงินท่ีจ่ายซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบการลงทุน  จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับความคุม้ครองตามท่ี
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตก าหนด ซ่ึงบริษทัจะน าเงินส่วนน้ีไปบริหาร และบริษทัเป็นผูรั้บความเส่ียงจาก
การน าเบ้ียประกนัไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประเภทต่างๆเองโดยความคุม้ครองชีวิตนั้น     
บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั ตามท่ีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบนัทึกสลกัหลงั(ถา้มี) 
บวกดว้ยมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีจดัสรรเขา้ไปเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ี
ระบุในกรมธรรม์ ซ่ึงบริษทัจะน าไปซ้ือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวิต  
และออกหน่วยลงทุนให้แก่ผูเ้อาประกนัชีวิต เงินลงทุนในส่วนน้ีผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน มูลค่าท่ีจะลงทุนและเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุนดว้ยตนเอง มีใหเ้ลือกทั้ง
แบบท่ีบริษทัแนะน าการ วางแผนการลงทุน ดว้ยการจดัพอร์ตการลงทุน 3 รูปแบบ คือ พอร์ตความ
เส่ียงต ่า ปานกลาง  และสูง เพื่อความเหมาะสมตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ของผูเ้อาประกนัชีวิตใน
ปัจจุบัน หรือแบบท่ีผูเ้อาประกันชีวิตจดัพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของตนเอง วิธีน าเบ้ีย
ประกันภยัไปซ้ือหน่วยลงทุน คือ บริษัทจะน าเบ้ียประกันหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ไปซ้ือ
กองทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยั ภายใน 2 วนัท าการ กรณีท่ีบริษทัไดรั้บเอกสาร
ครบและได้รับการช าระเบ้ียประกันด้วยเงินสด หรือ 3 วนัท าการหากได้รับการช าระด้วยเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็ค สามารถท ารายการสับเปล่ียนกองทุนเขา้/ออก ไม่วา่จะเป็นกองทุนภายในบริษทัจดัการ
เดียวกัน หรือต่างบริษทัจดัการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 4 คร้ังต่อปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าในการ
สับเปล่ียน 1,000 บาท   

บริษทัแบ่งกรมธรรมอ์อกเป็น 2 ลกัษณะ เพื่อความอ านวยความสะดวกในการลงทุน      
และการออมตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ คือ      

แบบท่ี 1  เอไอเอลิงค ์ช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด (AIALINK Regular Premium) 
ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถก าหนดเบ้ียประกนัภยัหลกัไดเ้อง มีเง่ือนไขช าระเบ้ียประกนัขั้นต ่า คือ รายปี 
งวดละ24,000 บาท ราย 6 เดือน งวดละ 12,000 บาท ราย 3 เดือน งวดละ 6,000 บาท และรายเดือน  
งวดละ 2,000 บาท  การหยุดพกัช าระเบ้ียประกนัสามารถท าไดห้ลงัช าระเบ้ียประกนัภยัหลกัครบ 2 ปี
และมีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หากผูเ้อาประกนัชีวิตช าระ เบ้ียประกนัภยัหลกัยงัไม่ครบ 2 ปีและ
ไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัภายในระยะผอ่นผนั จะท าให้กรมธรรมส้ิ์นผลบงัคบั หากกรมธรรมมี์มูลค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรมธรรมจ์ะถูกเวนคืนโดยอตัโนมติั การช าระเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษสามารถ
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เพิ่มเงินลงทุนไดต้ลอดอายุกรมธรรม์ โดยแต่ละงวดไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท และในแต่ละปีจะตอ้งไม่
เกิน 1 เท่าของเบ้ียประกนัภยัหลกั รายปี จ  านวนเงินเอาประกนัมี ความยืดหยุน่สามารถก าหนดจ านวน
เงินเอาประกัน และปรับเปล่ียนได้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ โดยจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัขั้นต ่าคือ 150,000 บาท และไม่ต ่ากวา่ 5 เท่าของเบ้ียประกนัภยัหลกัรายปี สามารถถอนเงิน
บางส่วนจากกรมธรรมไ์ดโ้ดยกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบัต่อเน่ือง การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนเงิน
จากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษก่อน หากไม่พอจึงถอนเงินคืนจากการขาย
หน่วยลงทุนของ เบ้ียประกนัภยัหลกั การถอนแต่ละคร้ังตอ้งไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท และตอ้งมีมูลค่า
หลงัการถอนคงเหลือไม่น้อยกวา่ 8,000 บาท โดยจะไดรั้บค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ 
เวน้แต่กรณีบริษทัจดัการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือบริษัทจดัการกองทุนรวมเล่ือนก าหนดการช าระเงิน        
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุน
แบบช าระเบ้ียประกันภยัรายงวดน้ี ยงัสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารการลงทุน ได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ  ปรับรูปแบบสัดส่วนการลงทุน (Portfolio Model) ตามความประสงค์ของผูเ้อาประกนั            
ปรับสัดส่วนการลงทุนอตัโนมติัหรือสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั    

แบบท่ี 2  เอไอเอลิงค ์ ช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังเดียว   (AIALINK Single Premium) 
เบ้ียประกันภัยช าระคร้ังเดียว เบ้ียประกันไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่เกิน 30 ล้านบาท เบ้ีย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ไม่เกิน 10 เท่าของเบ้ียประกันภัยช าระคร้ังเดียว       
และไม่เกิน120 ลา้นบาท โดยจ านวนเงินลงทุนทั้งหมด ตอ้งไม่เกินสัดส่วนท่ีก าหนดตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การถอนเงินจากกรมธรรม์แต่ละคร้ัง
ตอ้งไม่ต ่ากว่า  10,000  บาท และมูลค่าหลงัการถอนตอ้งเหลือไม่น้อยกว่า  20,000 บาทโดยค านวณ
จากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในขณะท่ีบริษทัไดรั้บใบค าร้องกรณีเสียชีวติบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์
ความคุม้ครองชีวติแลว้แต่จ านวนใดมากกวา่  ระหวา่ง 110% ของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียวหกัดว้ย
เงินสะสมทั้งหมดท่ีถอนจากกรมธรรม ์(ถา้มี) หรือมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บวกจ านวนเงินร้อยละ 
10 ของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว  และผลประโยชน์กรณีครบสัญญา  คือ บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัชีวติ  การประกนัชีวติควบการลงทุน ปัจจุบนัมีการลงทุนในกองทุน
เปิดทหารไทยธนรัฐ (TMB Treasury Money Fund), กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ี 
(SCB Savings Fixed Income Open end Fund), กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหน้ีระยะกลาง (Krungsri 
Medium Term Fixed Income Fund), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ทอินเด็กซ์ฟันด์ (SCB Set Index 
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Fund), กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท (Aberdeen Growth Fund) กองทุนเปิดจัมโบ  25 (JUMBO 25 
Fund), กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส (Aberdeen Siam Leaders Fund), กองทุนเปิดอเบอร์ดีน
สมอลแคพ็ (Aberdeen Small Cap Fund) จ าหน่ายผา่นตวัแทน บริการ วนัจนัทร์ - วนัอาทิตย ์

2. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ช่ือผลิตภณัฑ์ เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1  เป็นกรมธรรม์
แบบช าระเบ้ียประกันภัย   คร้ังเดียว (Single Premium) อายุรับประกันตั้ งแต่ 0 - 65 ปี  ระยะเวลา
คุม้ครอง 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และครบอาย ุ99 ปี ไม่สามารถซ้ือสัญญาเพิ่มเติมไดเ้หมือนกรมธรรมท์ัว่ไป  
ทุนประกนัของกรมธรรม์แบบน้ีไม่น้อยกว่าเบ้ียประกนัหลกัเบ้ียประกนัภยัหลกัเร่ิมท่ี 75,000 บาท     
ไม่จ  ากดัวงเงินขั้นสูง ไม่มีเงินคืนระหวา่งสัญญา รับผลตอบแทนในรูปของการลงทุนโดยสะสมไวใ้น
รูปมูลค่าการลงทุน วิธีการน าเบ้ียประกนัภยัไปซ้ือหน่วยลงทุน คือ บริษทัจะน าเบ้ียประกนัหลงัหัก
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ไปซ้ือกองทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าร้องเก่ียวกบัเบ้ียประกนัภยั จ านวนเงินเอา
ประกันภยัขั้นต ่า คือ 93,750 บาท  และไม่ต ่ากว่า 1.25 เท่าของเบ้ียประกันภยัหลักโดยจ านวนเงิน
ลงทุนทั้งหมดตอ้งไม่เกินสัดส่วนท่ีก าหนดตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ การถอนเงินจากกรมธรรม์แต่ละคร้ังจะตอ้งมีมูลค่า หลงัการถอนตอ้งเหลือไม่
น้อยกว่า 10% ของแต่ละกองทุนท่ีถืออยู่ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์
แลว้แต่จ านวนใดมากกวา่ระหว่างจ านวนเงินเอาประกนัภยั  กบัมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนของวนัท า
การถดัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้การเสียชีวิตของผูเ้อาประกนัภยับวกดว้ย 25%ของเบ้ียประกนัภยั
หลกั บริษทัจะด าเนินการจ่ายเงินดงักล่าวหลงัจากบริษทัไดรั้บการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
ผูเ้อาประกนัภยั จากบริษทัจดัการครบถว้นทุกกองทุนแลว้ ผลประโยชน์กรณีครบสัญญา คือ จะไดรั้บ
เงินเท่ากบัมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผลรวมของจ านวนหน่วย
ลงทุน ในแต่ละกองทุน คูณกบัราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ผูเ้อาประกนัชีวิตจะไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตและผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนรวม การสับเปล่ียน 
กองทุน (Fund Switching) สามารถสับเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมไ์ดสู้งสุด 4 คร้ังต่อปี หลงัจาก
นั้ นคิดค่าสับเปล่ียนกองทุนคร้ังละ 200 บาทต่อกองทุน ไม่บริการสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ 
(Automatic Fund Switching) และการป รับสั ด ส่ วนการลงทุนอัตโนมัติ  (Automatic Fund Re-
balancing) 
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เบ้ียประกนัภยั แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 เป็นค่าการประกันภัย ส าหรับการให้ความคุ้มครองตามข้อก าหนดของ

กรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ(ถ้ามี) ซ่ึงบริษัทประกันชีวิตจะน าเงินส่วนน้ี         
ไปบริหาร บริษทัจะเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการน าเบ้ียประกนัภยัไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์น
ประเภทต่างๆเอง 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีจดัสรรเข้าไปเป็นส่วนเงินลงทุน หลังจากหักค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนท่ีระบุในกรมธรรม ์บริษทัประกนัชีวิตจะน าไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามค าสั่งซ้ือ
ของผูเ้อาประกนัชีวติ โดยบริษทัจดัการกองทุนท่ีรับจดัการเงินดงักล่าวจะค านวณ หน่วยลงทุนให้แก่ผู ้
เอาประกนัชีวิต  บริษทัประกันชีวิตและบริษทัจดัการกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนในส่วนน้ี กล่าวคือ ผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน  มูลค่าท่ีจะ
ลงทุนและเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุนดว้ยตนเอง นัน่คือผูเ้อาประกนัชีวิตอาจไดรั้บเงินลงทุนคืน
มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากบัเงินท่ีน าไปลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลือกลงทุนในกองทุน
ต่างๆไดสู้งสุด 5 กองทุนต่อกรมธรรม ์ปัจจุบนัมีให้เลือก 12 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนในตราสารหุ้น 3 
กองทุน คือ  K Value Stock, K Flexible Equity, Krungsri  Dividend Stock  ตราสารหน้ี 1 กองทุน คือ 
K Corporate Bond กองทุนผสม 4 กองทุน คือ K Lifestyle 2500,  K Lifestyle 2510, K Lifestyle 2520, 
K Lifestyle 2530 และกองทุน ต่ างประ เท ศ คือ   K Gold, K China Equity, K USA Equity  และ 
Aberdeen Asia Pacific Equity จ  าหน่ายผา่นตวัแทน  

3. บมจ.แมนูไลฟ์  (ประเทศไทย) ช่ือผลิตภณัฑ์ แมนูไลฟ์ยูนิตลิงค์เป็นกรมธรรม์
แบบช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด อายุรับประกนั 1 เดือน 1 วนั - 65 ปี ครบก าหนดสัญญา เม่ือผูเ้อา
ประกนัชีวิตอายุ 99 ปี ซ้ือสัญญาเพิ่มเติมไดเ้หมือนกรมธรรมท์ัว่ไป ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถก าหนด
เบ้ียประกนัภยัหลกัไดเ้องมีเง่ือนไขขั้นต ่า คือ รายปีงวดละ 15,000 บาท ราย 6 เดือนงวดละ 7,500  บาท  
ราย 3 เดือนงวดละ 4,000 บาท และรายเดือนงวดละ 1,500  บาท วิธีการน าเบ้ียประกนัภยัไปซ้ือหน่วย
ลงทุน คือ บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการประกนัภยัส าหรับ เบ้ียประกนัภยัหลกั และเงินส่วน
ท่ีเหลือจะน าไปลงทุนในกองทุนท่ีผูเ้อาประกนัชีวิตเลือก โดยการซ้ือหน่วยลงทุนจะด าเนินการไม่เกิน 
3 วนันับจากวนัท่ีกรมธรรม์อนุมติัและช าระเบ้ีย  ครบเต็มจ านวน ทุกวนัครบรอบเดือนกรมธรรม์
บริษทัจะขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนท่ีผูเ้อาประกนัชีวิตเลือกโดย
อตัโนมติั เพื่อน าไปช าระค่าใช้จ่ายประจ าเดือนของกรมธรรม์ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียม
การรักษากรมธรรม ์ค่าการประกนัภยั และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์หากเสียชีวติในระหวา่ง
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ระยะเวลาผอ่นผนั 31 วนั บริษทัจะหกัเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพิ่มเติม(ถา้มี) ในรอบปีกรมธรรมน์ั้น
ออกจากจ านวนเงินท่ีบริษทัจะชดใชใ้หต้ามกรมธรรม ์ 

เบ้ียประกนัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  เบ้ียประกนัภยัหลกัขั้นต ่า  15,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 

จ านวนเงินเอาประกนัภยัขั้นต ่า  75,000 บาท และตอ้งไม่ต ่ากว่า 5 เท่าของเบ้ียประกนัภยัหลกัรายปี 
จ านวนเงินเอาประกนัภยัสูงสุดส าหรับผูเ้อาประกนัชีวติท่ีอายไุม่เกิน 55 ปี ให้ความคุม้ครองสูงสุด 20 
เท่ าของ เบ้ี ยประกันภัยหลักรายปี  ส าห รับส าห รับผู ้เอ าประกัน ชีวิต ท่ี อายุม ากกว่า  55 ปี                        
ใหค้วามคุม้ครองสูงสุด 10 เท่าของเบ้ียประกนัภยัหลกัรายปี การหยดุพกัช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดห้ลงั
ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกัครบ 2 ปี โดยมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพียงพอท่ีจะช าระค่าการประกนั 
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ โดยการช าระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะถูกหกัจากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จนกวา่มูลค่าหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอในการช าระ
ค่าใชจ่้าย กรมธรรมจ์ะมีผลบงัคบัต่อไปจนถึงวนัครบรอบเดือนนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระหลงัจาก
นั้นกรมธรรมจ์ะขาดอายแุละส้ินผลบงัคบั กรณีมีสัญญาเพิ่มเติมแนบ หากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
มีเพียงพอท่ีจะช าระเบ้ียประกนัภยัสัญญาเพิ่มเติมทุกฉบบัท่ีถึงก าหนดช าระ รวมถึงค่าธรรมเนียมใน
การถอนเงินจากกรมธรรม์ บริษทัจะช าระเบ้ียประกันภยัของสัญญาเพิ่มเติม ทุกฉบบัท่ีแนบอยู่กับ
กรมธรรม์น้ี โดยบริษทัจะหักหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัหลกัก่อนหากไม่พอจึงหักหน่วยลงทุน
ของเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ การหยุดพกัช าระเบ้ียประกนัภยัและกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั ผูเ้อา
ประกนัชีวิตสามารถขอกลบัมาช าระเบ้ียประกนัภยัโดยไม่ตอ้งแสดงหลกัฐานเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีจะ
เอาประกนัภยัได ้ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการต่อกรมธรรม ์

ส่วนท่ี 2 เบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ ก าหนดขั้นต ่า 5,000 บาทต่อคร้ังผูเ้อาประกนั
ชีวิตสามารถช าระเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลาไม่เกิน 10 เท่าของเบ้ียประกนัภยัหลกัรายปี และสูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาทต่อปี โดยกรมธรรม์ตอ้งไม่อยูใ่นระหว่างการหยุดพกัช าระเบ้ียประกนัภยัและช าระเบ้ีย
ประกันภยัหลกัครบจ านวนงวด ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตบริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ตามท่ีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์หรือบนัทึกสลกัหลงั (ถา้มี) บวกดว้ยมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน        
มลูค่าเวนคืนกรมธรรม ์คือ มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หกัค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม ์รวมกบัค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนัท่ียงัมิได้
ให้ความคุม้ครอง (ถา้มี) กรณีครบก าหนดสัญญา บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัชีวิต ณ วนัครบก าหนดสัญญาการเวนคืนกรมธรรม์ มาจากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหัก
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรมร์วม
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กบัค่าการประกนัภยั ตามจ านวนวนัท่ียงัมิไดใ้ห้ความคุม้ครอง (ถา้มี) หากไม่เคยมีการถอนเงินในส่วน
ของบญัชีเบ้ียประกนัภยัหลกัมาก่อน บริษทัจะจ่ายโบนัสของเบ้ียประกนัภยัหลกัเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 11 - 
20 ในอตัราร้อยละ 2 ของเบ้ียประกนัภยัหลกัท่ีบริษทัได้รับช าระในคร้ังนั้นและร้อยละ 5  ส าหรับ   
เบ้ียประกันภยัหลักปีท่ี 21 เป็นต้น  บริษทัไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม์ในส่วน      
เบ้ียประกันภยัเพิ่มเติมพิเศษ  การถอนเงินจากกรมธรรม์จะถอนจากการขายหน่วยลงทุนของเบ้ีย
ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษก่อน หากไม่พอจึงถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัหลกั
โดยมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนจากกรมธรรม์ การสับเปล่ียนกองทุน สามารถท าได้โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมใน 5 คร้ังต่อปี หลังจากนั้นคิดค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนกองทุนคร้ังละ 100 บาท 
จ านวนเงินขั้นต ่าในการสับเปล่ียนกองทุน 2,000 บาท ปัจจุบนัไม่มีบริการปรับสัดส่วนการลงทุน
อตัโนมัติหรือสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมัติ  สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัท
ก าหนด โดยจ านวนเงินขั้นต ่าในการถอนแต่ละคร้ังจะต้องไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท และมูลค่าบัญชี
กรมธรรม์หลงัการถอนภายหลงัหักหน้ีสินตามกรมธรรม์(ถา้มี) จะตอ้งเหลือไม่น้อยกวา่ 8,000 บาท 
ค านวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในขณะท่ีบริษทัไดรั้บใบค าร้อง ค่าธรรมเนียม การถอนเงินจาก
กรมธรรม์ เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ ในขณะท่ีกรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบั 
แมนูไลฟ์ มีพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ให้เลือกลงทุนตามระดบัความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนั
ชีวิตยอมรับได้ แต่ละพอร์ตการลงทุนจะมีการกระจาย   การลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ คือ
กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้นไทย หรือกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศใน
สัดส่วนท่ีแตกต่างกนั ปัจจุบนัมีการลงทุนในกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์มนัน่ี มาร์เก็ต, กองทุนเปิด
แมนูไลฟ์สเตร็งค์ คอร์ อิควิต้ี, กองทุนเปิดแมนูไลฟ์สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ จ าหน่ายผ่าน
ตวัแทน 

4. บมจ.พรูเด็นเชียล (ประเทศไทย) ช่ือผลิตภณัฑ์ พรูเซคเคียวลิงค์  เป็นแบบ
ช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังเดียว  อายุรับประกนัตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี คุม้ครองชีวติถึงอายุ 99 ปี สามารถ
ซ้ือความคุม้ครองกรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรและการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุ ได้ถึงอายุ 70 ปี  มีเบ้ีย
ประกันภยั 3 ประเภท คือ เบ้ียประกันภยัหลักขั้นต ่า 50,000 บาท สูงสุด  5 ล้านบาทต่อกรมธรรม ์    
เบ้ียประกันสัญญาหลักเพิ่มเติม (Increased Single Premium) ขั้นต ่า 25,000 บาท ต่อคร้ัง และเบ้ีย
เพิ่ ม เติมพิ เศษ  (Top-up) 5,000 บ าท ต่อค ร้ัง  สู งสุ ดไม่ เกิน  10 เท่ า  ของ เบ้ี ยประกันภัยหลัก           
คุม้ครองกรณีเสียชีวิต 25%ของเบ้ียประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัหลกัเพิ่มเติมตลอดสัญญา สามารถ
เพิ่มความคุม้ครองกรณีเสียชีวิตไดต้ลอดสัญญา ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีสูงกวา่ระหวา่งเบ้ียท่ีช าระมากบั
มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  เงินลงทุนไดสู้งถึง 10 เท่า ของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว การรับประกนั
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แบบไม่ตรวจสุขภาพ อายุ 1 - 16 ปี วงเงินคุม้ครองสูงสุด 3 ลา้นบาท  อายุ 17 - 50 ปี วงเงินคุม้ครอง
สูงสุด 5 ลา้นบาท อายุ 51 - 59 ปี วงเงินคุม้ครองสูงสุด 2 ลา้นบาท และอายุ 61 - 65 ปี วงเงินคุม้ครอง
สูงสุด 1 ล้านบาท กรณีครบก าหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใตก้รมธรรม ์ณ วนัประเมินราคาวนัแรก  ถดัจากวนัครบก าหนดสัญญาคืนให้แก่ผูเ้อาประกนัชีวิต 
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเบ้ียประกนัภยั ช าระคร้ังเดียวและเบ้ียประกนัสัญญาหลกัเพิ่มเติม บริษทัจะ
จ่ายผลประโยชน์ท่ีมากกว่าระหวา่ง  เบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว หลงัจากหักดว้ยจ านวนเงินสะสม
ทั้งหมดท่ีถอนจากกรมธรรม(ถา้มี) กบัมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ 25% ของเบ้ียทั้งสองประเภท 
ส าหรับเบ้ียประกันภยัเพิ่มเติมพิเศษ บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้
กรมธรรม์ท่ีผูเ้อาประกนัชีวิต เลือกไว ้การช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังเดียวเพิ่มเติม ผูเ้อาประกนัสามารถ
ซ้ือความคุม้ครองเพิ่มได้  ทุกวนัท าการ โดยผลประโยชน์จะเป็นเช่นเดียวกบัผลประโยชน์ของเบ้ีย
ประกนัภยัช าระคร้ังเดียว ส่วนเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ สามารถช าระไดต้ลอดสัญญาโดยจะมีเพียง
ผลประโยชน์ ดา้นการลงทุนเท่านั้น ค่าเวนคืนกรมธรรม์ เท่ากบัมูลค่า รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรวมกบั  
ค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนัท่ียงัไม่ไดคุ้ม้ครอง การถอนเงินจากกรมธรรม์แต่ละคร้ัง ตอ้งไม่ต ่า
กวา่  5,000 บาท  ทั้งน้ีหลงัจากการถอนเงินจากกรมธรรม ์มูลค่าบญัชีกรมธรรมค์งเหลือจะตอ้งไม่ต ่า
กวา่ 10,000 บาท โดยค านวณจากราคารับซ้ือคืน ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บค าร้อง  และอนุมติัการสับเปล่ียน
กองทุน สามารถท าไดโ้ดยการสับเปล่ียนทั้งหมดหรือบางส่วนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัช าระคร้ัง
เดียว, กรมธรรมป์ระกนัสัญญาหลกัเพิ่มเติม และกรมธรรมป์ระกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ ไดฟ้รี 4 คร้ังในแต่
ละปีกรมธรรม์ หลงัจากนั้นคร้ังละ 100 บาท และไม่สามารถสับเปล่ียนขา้มกองทุนภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัช าระคร้ังเดียว, กรมธรรม์ประกนัสัญญาหลกัเพิ่มเติม และกรมธรรม์ประกนัภยัเพิ่มเติม
พิเศษ  มีใบแจง้รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม ์ปีละ 2 คร้ัง ฟรี หลงัจากนั้นฉบบัละ 50 บาท  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัช าระคร้ังเดียว และ
กรมธรรม์ประกนัสัญญาหลกัเพิ่มเติม หากเบ้ียประกนัภยัไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 5% 
เกิน 500,000 บาท คิด 3% ส่วนกรมธรรม์ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ คิดค่าธรรมเนียม 3% กรมธรรม์
ประกนัภยัช าระคร้ังเดียว คิดค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์500 บาทในเดือนแรก  และ 100 บาท 
ส าหรับเดือนถดัไป กรมธรรมป์ระกนัสัญญาหลกัเพิ่มเติมคิดค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ 500 
บาท  ส าหรับเดือนแรกเท่านั้น  และกรมธรรม์ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีการ
ลงทุนในกองทุนเปิดยูโอบีสมาร์ทแอคทีฟเซท 100, กองทุนเปิดยูโอบีสมาร์ทมีเลนเนียมโกรท, 
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนแคชครีเอชัน่, กองทุนเปิดอเบอร์ดีนแวลู, กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท  จ าหน่าย
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ผ่านพนักงานธนาคารยูโอบีให้บริการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 8.30 น.- 15.00 น. หรือ10.00 น.- 19.00 น. 
หากเป็นธนาคารท่ีอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 

2.2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สมชัย เลิศอนันต์ตระกูล  (2540) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ
ประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย อายุ 31 - 40 ปี 
สมรสแลว้ เป็นเจา้ของกิจการและคา้ขาย จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีกรมธรรมแ์บบสะสมทรัพย์
จ่ายเบ้ียประกนัปีละ 1 คร้ัง เบ้ียประกนัเฉล่ีย 14,682.84 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคาดวา่จะใชบ้ริการ         
ในอนาคต มีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี สนใจท าประกนัแบบตลอดชีพ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรม ์คือบุตรและคู่สมรส  ความคิดเห็นในการพิจารณาท าประกนัชีวติ คือเพื่อความมัน่คงของ
ตนเองและครอบครัว จะเลือกบริษัทท่ีจะท าประกันชีวิตโดยพิจารณาจากช่ือเสียงของบริษัท          
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีคิดจะซ้ือประกนัเพิ่ม คือ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและเป็นการ
ลงทุนอีกทางหน่ึงท่ีมีผลดีในการคุม้ครอง มีปัญหาระดบัมากสุดในประเด็นตวัแทนประกนัชีวิตไม่
อธิบายหลกัการส าคญัให้ลูกคา้เขา้ใจแบบกรมธรรม์ ควรอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการท าประกนั
ชีวิตและแบบกรมธรรม ์มีความรอบรู้จริงสามารถให้ความกระจ่างแก่ผูซ้ื้อไดเ้ป็นอยา่งดี ควรมีความ
ช านาญและความรับผิดชอบ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  พบเห็นการโฆษณาประกนัชีวิตมากสุด
ผา่นตวัแทน 

วิมลพนัธ์ ตนัติชวาลวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองทศันคติของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการท าประกนัชีวิต โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นขา้ราชการทางการศึกษา ระดบัรายได้ต่อเดือน 
16,001 – 30,000 บาท ไม่รู้จกัและไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัชีวติมากสุด  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีท าประกนัชีวิตแล้วจะมีความรู้ความเขา้ใจมากสุดในประเด็นเบ้ียประกนัชีวิตสามารถน าไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินไดป้ระจ าปี มีความรู้ความเขา้ใจต ่าสุดในประเด็นประกนัชีวิตเป่ียมสุขสามารถซ้ือ
สัญญาเพิ่มเติมแนบทา้ยได้  ด้านความรู้สึกเห็นด้วยมาก ประเด็นท่ีเห็นด้วยเฉล่ียมากสุดคือ การท า
ประกนัชีวิตเป็นการสร้างหลกัประกนัให้ตนเองและครอบครัว มีความรู้สึกเห็นดว้ยต ่าสุดในประเด็น
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าประกันชีวิตเหมือนท่ีได้รับจากสวสัดิการของรัฐ จึงไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งท าประกนัชีวติ และอาจแนะน าใหผู้อ่ื้นท าประกนัชีวติ 
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ฤทยัรัตน์ ค าบุญศรี (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จากลูกค้ากลุ่มตวัอย่าง ท่ีซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผา่นธนาคารกรุงเทพ จ านวน 300 ราย พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
26 - 35 ปี   สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 32,399 
บาท   มีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ  1 - 5 ปี  ทุนประกนัชีวิตโดยเฉล่ีย 100,000 
บาท   ช าระค่าเบ้ียประกนัเป็นรายปีผ่านธนาคารด้วยเงินสด ผูซ้ื้อสามารถตดัสินใจ ท าประกนัด้วย
ตนเอง และใชเ้วลาในการตดัสินใจหลงัการรับรู้รายละเอียดเก่ียวกบัแบบประกนัชีวติมากกวา่ 2 เดือน 
มีพนักงานธนาคารเป็นผู ้แนะน าการเลือกแบบประกันชีวิต แหล่งข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับการ
ประชาสัมพนัธ์การขายประกนัชีวิต คือ พนกังานธนาคาร ตั้งงบประมาณน้อยกว่าปีละ 25,000 บาท 
และไม่แนะน า ให้บุคคลท่ีรู้จกัท าประกันชีวิตเป็นการซ้ือเฉพาะตวัไม่มีสมาชิกในครอบครัวซ้ือ
ประกนัดว้ย  และไม่มีการซ้ือประกนัชีวติกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 

ฐิติยา มณีสงฆ ์(2554) ศึกษาเร่ืองทศันคติของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการประกนัชีวิต พระภิกษุสงฆผ์ูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยงัไม่ไดท้  าประกนัชีวิต เลือกประกนั
ชีวิตแบบสะสมทรัพย ์อายุ 21-40 ปี  มีความรู้ความเขา้ใจต่อการประกนัชีวิต ระดบัปานกลาง ขอ้ท่ี
ตอบได้ถูกต้องมากท่ีสุดคือการท าประกันชีวิตคือการได้ดูแลตนเองและครอบครัว พระภิกษุสงฆ์
สามารถท าประกนัชีวิตไดโ้ดยไม่ผิดวินยัสงฆ ์และขอ้ท่ีตอบถูกตอ้งต ่าสุด คือ ตวัแทนประกนัชีวติจะ
เป็นผูดู้แลกรมธรรม์ประกันชีวิตตลอดเง่ือนไขกรมธรรม์ พระภิกษุสงฆ์ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้สึกเห็นดว้ยต่อการประกนัชีวิตในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีความรู้สึกเห็นดว้ยมากท่ีสุดว่าการ
ท าประกันชีวิตมิได้เป็นการแช่งตนเอง รองลงมา คือ ยงัไม่มีหลักเกณฑ์และรูปแบบกรมธรรม์ท่ี
เหมาะส าหรับพระภิกษุสงฆ์ เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมการท าประกนัชีวติ พบวา่พระท่ีท าประกนัชีวิต
แลว้มีความรู้สึกต่อการประกนัชีวิตในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเห็นดว้ยมากสุดคือการท าประกนัชีวิต
มิได้เป็นการแช่งตนเอง เห็นด้วยต ่าสุดคือการท าประกันชีวิตเป็นส่ิงฟุ่มเฟือยส าหรับภิกษุสงฆ ์       
ส่วนพระท่ียงัไม่ไดท้  าประกนัชีวิตมีความรู้สึกต่อการประกนัชีวิตในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเห็นดว้ย
มากสุดคือ การท าประกันชีวิตมิได้เป็นการแช่งตนเอง เห็นด้วยต ่ าสุดคือการท าประกันชีวิต             
เป็นส่ิงฟุ่มเฟือย ในดา้นพฤติกรรม พระภิกษุสงฆท่ี์ท าประกนัชีวิตแลว้ให้เหตุผลในการท าคือเห็นถึง
ประโยชน์เม่ือเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ถือครองกรมธรรม์ 1 ฉบบั เป็นแบบสะสมทรัพย ์แหล่งขอ้มูลท่ีจะ
ก่อให้เกิดการตดัสินใจท าประกนัชีวิต ส่วนใหญ่เห็นวา่มาจากตวัแทนประกนัชีวิต เหตุผลท่ีท าให้ไม่
ตดัสินใจเลือกท าประกนัชีวิตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า รายไดจ้  ากดั ความสนใจในการท าประกนัชีวิต
ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ ความตอ้งการท าประกนัชีวติในอนาคตส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจ  
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาถึงทัศนคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์ระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้การศึกษาถึงทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวติในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหา  กลุ่มประชากรและ   
กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาดงัน้ี 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี จะท าการศึกษาถึงทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิต ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์ ประกอบดว้ย   
1) ส่วนของความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยความรู้และความ เข้าใจเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค เช่น  ประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์ป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบตลอดชีพท่ีขายควบ
กองทุนรวม  ผูเ้อาประกันชีวิตเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุนในประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ซ่ึงอตัรา
ผลตอบแทนไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาจท าก าไรหรือขาดทุนได ้
และ ผู ้เอาประกันชีวิตสามารถเพิ่มเบ้ียประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ซ่ึงเป็นส่วนของเงินลงทุนได ้       
ตลอดอายกุรมธรรม ์เป็นตน้  

2) ส่วนของความคิดเห็น หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
และตราสินค้า เง่ือนไขต่างๆ ความรู้สึกอาจเป็นการเห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย  เช่น ประกันชีวิต          
ยูนิตลิงค์ มีความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกันและเบ้ียประกันชีวิต ผูเ้อาประกันชีวิตมีอิสระ          
ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารการลงทุนในประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท าให้มีโอกาสไดผ้ลก าไร
จากการลงทุนเพิ่มข้ึน และ การหยุดพกัช าระเบ้ีย (Premium Holiday) โดยได้รับความคุ้มครองอยู ่     
ถือเป็นจุดเด่นของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เป็นตน้  

3) ส่วนของพฤติกรรม หมายถึง แนวโนม้ของการกระท าท่ีเกิดจากทศันคติ หรือเป็น
การก าหนดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือตราสินคา้ เช่น มีความสนใจตอ้งการ
แนะน าให้ผูอ่ื้นรับทราบ  หรือความตั้งใจท่ีจะท าประกนัชีวิต การตั้งงบประมาณและความสามารถ  
ในการรับความเส่ียง เป็นตน้ 
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ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้อาประกันชีวิตท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิต มีผล

บงัคบัความคุม้ครองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (จากขอ้มูลทางสถิติล่าสุด ขอ้มูลผลการรับประกนัชีวิต
แบ่งตามจังหวัดหรือสาขาประเภทสามัญ ประจ าเดือน มกราคม –ธันวาคม 2556 , ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในจังหวัดเชียงใหม่                
มีกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบังคบัรวมจ านวน 487,965 กรมธรรม์ (ไม่มีรายการจ าแนกข้อมูล
จ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบังคับความคุ้มครองในระดับอ าเภอ ท าให้ไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีแน่นอนได)้ 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาค ร้ังน้ี  เน่ื องจากไม่ทราบจ านวน ท่ีแน่นอนของประชากร คือ                  

ผูเ้อาประกนัชีวิตท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบัความคุม้ครองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ดงันั้นการค านวณ             
หาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จึงใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้
สูตรของ   W.G. Cochran ก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีต้องการสุ่ม 20%   ค่าความเช่ือมัน่ 95%  
ความคลาดเคล่ือน 5%   สามารถหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการได ้ดงัน้ี (สินธะวา คามดิษฐ,์ 2556 ) 
 

สูตร      n    =    
P(1−P)Z2

d2
     

 
เม่ือ   n     คือ ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P คือ  สัดส่วนประชากรท่ีผูศึ้กษาตอ้งการสุ่ม 
 Z  คือ  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการจะสุ่ม (ความเช่ือมัน่ 95% เท่ากบั 1.96) 

d  คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 

 
   n = 
 

0.20(1-0.20)1.962  

 
0.052 

 
   

 

 
                                               n =         245.862 
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จากการค านวณ ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการทั้งหมด 245.862 ราย การวิเคราะห์
ขอ้มูลและการศึกษาจะก าหนดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน  300 ราย การสุ่มตวัอยา่ง ผูเ้อาประกนัชีวิต  
ท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับความคุ้มครองในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้วิธีการคดัเลือกตามสะดวกจาก          
ผูเ้อาประกนัชีวติในอ าเภอเมืองชียงใหม่ 

3.2  วธีิการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษา เร่ืองทัศนคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมือง

เชียงใหมต่่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากผูเ้อาประกนัชีวติในอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน 300 ราย  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นควา้ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เขา้ใจแบบประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ตลอดจน
เง่ือนไขต่างๆของแต่ละบริษทั รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire)  

ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนโดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ  
ส่ วน ท่ี  1 ข้อมู ลทั่วไป เก่ี ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถามข้อมู ลทั่ วไป เก่ี ยวกับ                

ผูต้อบ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และการ
รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส ำคญัของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถำมอ่ำนก่อน
ตอบแบบสอบถำมในส่วนท่ี 2  และ ค ำถำมด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู ้ตอบแบบสอบถำม      
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี ลกัษณะและขอ้มูลส ำคญัของแบบประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ โครงสร้ำงเบ้ีย
ประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์กำรตดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน มูลค่ำท่ีจะลงทุน
ในกองทุนรวม และความเส่ียงจากการลงทุน  

ส่วนท่ี 3  ค  าถามดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คุณสมบติัและขอ้ดีของประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ จุดอ่อนของประกนัชีวิต   
ยนิูตลิงค ์ ส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ผลตอบแทนของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
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ส่วนท่ี 4  ค  าถามดา้นพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี แหล่งข่าวสารในการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 
การวางแผนท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์และระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัสินใจหลังการรับรู้รายละเอียด
เก่ียวกบัแบบประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ งบประมาณซ้ือประกนั  วิธีการเลือกกองทุนและระดบัความเส่ียง
ของการลงทุนในกองทุนรวมท่ีรับได้ การแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ให้บุคคลอ่ืนทราบ และ
เหตุผลกรณีไม่ท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์  

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะท าการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชก้ารวเิคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลท่ีรวบรวมได้โดยน าเสนอเป็นตาราง       
แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ถา้ตอบถูกไดข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดได ้0 คะแนน โดยใชเ้กณฑ์การ
ตดัสินท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม แบ่งความรู้ความเขา้ใจออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี (ลว้น สายยศ, 2539) 
   ระดบัคะแนน    ความหมาย 

(จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100) 
80.01-100.00   มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด   
60.01-80.00   มีความรู้ความเขา้ใจมาก   
40.01-60.00   มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง   
20.01-40.00   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย    

   0.00-20.00   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด  
3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงคว์เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นตาม
มาตรวดัทศันคติของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)โดยแต่ละระดบัก าหนดให้คะแนนดงัน้ี (สุชาติ ประสิทธ์ิ
รัฐสินธ์ุ, 2555)    
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   ความหมาย   คะแนน 
   เห็นดว้ยอยา่งยิง่       5 
   เห็นดว้ย        4 
   ไม่แน่ใจ       3 
   ไม่เห็นดว้ย       2 
   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่      1 
 
  การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบั จากช่วงค่าเฉล่ีย
ดงัน้ี  

ค่าเฉลีย่     ความหมาย 
4.50-5.00   เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
3.50-4.49   เห็นดว้ย 
2.50-3.49   ไม่แน่ใจ 
1.50-2.49   ไม่เห็นดว้ย 
1.00-1.49   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.4  สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  คือ ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน  ร้านค้าในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่  และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.5  ระยะเวลาในการศึกษา 
   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – พฤษภาคม 2558   

ระยะเวลาเก็บขอ้มูลเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต   

ยนิูตลิงค ์สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทของกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีมีอยู่ การรับทราบขอ้มูล
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์(ตารางท่ี 1-8) 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์
(ตารางท่ี 9-12) 

ส่วนท่ี 3 ทัศนคติของผูต้อบแบบสอบถาม ในด้านความคิดเห็นต่อประกันชีวิตยูนิตลิงค ์ 
(ตารางท่ี 13-16) 

ส่วนท่ี 4 ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต 
ยนิูตลิงค ์ (ตารางท่ี 17-47) 

ส่วนท่ี 5   ขอ้เสนอแนะ  
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ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 131 43.7 
หญิง 169 56.3 

รวม 300 100.00 
 
จากตารางท่ี 1   พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3  และเพศชาย 

ร้อยละ 43.7 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาย ุ
อายุผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

21 - 30 ปี 71 23.7 
31 - 40 ปี 85 28.3 
41 - 50 ปี 75 25.0 
50 ปีข้ึนไป 69 23.0 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 2  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40  ปี ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 
อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 25.0  อาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 23.7 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 23.0  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 110 36.7 
สมรส 89 29.7 
หยา่ 58 19.3 
ม่าย 43 14.3 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพ โสดร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ 
สมรสร้อยละ 29.7  หยา่ร้อยละ 19.3 และ ม่ายร้อยละ 14.3 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 12.7 
อนุปริญญา/ปวส. 44 14.7 
ปริญญาตรี  148 49.3 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 70 23.3 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด ร้อย
ละ 49.3  รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกว่า  ร้อยละ 23.3  อนุปริญญา/ปวส.  ร้อยละ 14.7  และ ต ่า
กวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 12.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 79 26.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 73 24.3 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 70 23.4 
ขา้ราชการ  62 20.7 
พอ่บา้น/แม่บา้น 13 4.3 
พนกังานราชการ 3 1.0 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 5  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.3 
รองล งม าคื อ  พนั ก งานบ ริษัท เอกชน  ร้อ ยล ะ  24.3 พ นั ก งาน รัฐวิส าห กิ จ  ร้อยล ะ  23.4                
ขา้ราชการ ร้อยละ 20.7  พอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 4.3 และพนกังานราชการ ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกินหรือเท่ากบั 10,000 บาท 3 1.0 
10,001 - 30,000 บาท 144 48.0 
30,001 - 60,000 บาท  82 27.3 
มากกวา่ 60,000 บาท 71 23.7 

รวม 300 100.00 
  

จากตารางท่ี 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 -30,000 บาท 
ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ 30,001 - 60,000 บาท ร้อยละ 27.3  รายไดม้ากกวา่ 60,000 บาท ร้อยละ 23.7 
และรายไดไ้ม่เกินหรือเท่ากบั 10,000 บาทร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามประเภทของกรมธรรม์
ประกนัชีวติท่ีมีอยู ่

ประเภทกรมธรรม์ จ านวนกรมธรรม์ ร้อยละ 
สะสมทรัพย ์ 231 48.0 
ชัว่ระยะเวลา 94 19.5 
ตลอดชีพ 89 18.5 
ยนิูตลิงค ์ 38 7.9 
บ านาญ 14 2.9 
ยนิูเวอร์แซลไลฟ์ 15 3.1 

รวม 481 100.00 
หมายเหตุ :- ผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน, เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
คิดเป็น ร้อยละ 48.0   รองลงมา คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา  ร้อยละ 19.5       
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ ร้อยละ 18.5 กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ร้อยละ 7.9         
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบ านาญ ร้อยละ 2.9   และกรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซลไลฟ์            
ร้อยละ 3.1  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนั
ชีวติยนิูตลิงค ์
การรับทราบข้อมูลประกนัชีวติยูนิตลงิค์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 206 68.7 
 เคย 94 31.3 

รวม 300 100.00 
  

จากตารางท่ี 8   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
ร้อยละ 68.7 และผูต้อบแบบสอบถามเคยทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ร้อยละ 31.3  ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความรู้ความเข้าใจต่อประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั 
ชีวติยนิูตลิงค ์

 

รายการ 

 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) ล าดบั 

ทีต่อบ
ถูก 

ตอบใช่ ตอบ
ไม่ใช่ 

ตอบถูก ตอบผดิ 

1. การประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ เหมาะ
กบั 

              ผูเ้อาประกนัประเภทท่ีตอ้งการ 
              สร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ 

261     
(87.0) 

 

 39 
(13.0) 

261     
(87.0) 

มากท่ีสุด 

  39   
(13.0)   

นอ้ยท่ีสุด 

9 

2. ป ร ะ กั น ชี วิ ต ยู นิ ต ลิ ง ค์ เ ป็ น
กรมธรรม ์
        ประกันชีวิต แบบตลอดชีพท่ีขาย
ควบ   
        กองทุนรวม 

278     
(92.7) 

 

 22   
(7.3) 

278     
(92.7) 

มากท่ีสุด 

  22     
 (7.3)    

นอ้ยท่ีสุด                       

3 

3. ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ไม่จ ากดัอายุ
ขั้น 
        ต  ่าและขั้นสูงของผูเ้อาประกนัชีวติ 

81  (27.0) 219     
(73.0) 

 

219     
(73.0) 
มาก 

81     
(27.0)   
นอ้ย 

11 

4. โ ค ร งส ร้ า ง เ บ้ี ย ป ร ะ กั น ข อ ง
กรมธรรม ์
         ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์แบ่งเป็น 2  
         ส่วน คือ เบ้ียประกันภัยหลกั เป็น
ค่า   
         เบ้ียประกนัภยัส าหรับการใหค้วาม 
         คุม้ครองและเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติม 
         พิเศษท่ีเป็นส่วนเงินลงทุน 

283     
(94.3) 

 

17    
(5.7) 

283     
(94.3) 

มากท่ีสุด 

17       
 (5.7)   

 นอ้ยท่ีสุด 

1 

5. เบ้ียประกนัภยัส่วนเงินลงทุน  
บริษทัประกนัชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน,มูลค่า   
ท่ีจะลงทุนใหก้บัผูเ้อาประกนัชีวติ 

   109      
 (36.3) 

191     
(63.7) 

 

191     
(63.7) 
มาก 

109      
 (36.3)   
นอ้ย 

12 

 



 

35 
 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงค ์(ต่อ) 
 

 

รายการ 

 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) ล าดับ 

ทีต่อบ
ถูก 

ตอบใช่ ตอบ
ไม่ใช่ 

ตอบถูก ตอบผดิ 

6. บริษัทประกันชีวิตจะน าส่วนท่ี
เป็นเงินลงทุนไปซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และออกหน่วย
ลงทุ น ให้ ต ามค าสั่ งของผู ้ เอ า
ประกนัชีวติ 

275     
(91.7) 

 

25    
(8.3) 

275     
(91.7)   

มากท่ีสุด 

25       
(8.3)     

นอ้ยท่ีสุด 

6 

7. ผูเ้อาประกันชีวิตเป็นผู ้รับความ
เส่ียงจากการลงทุนในประกนัชีวติ 
ยนิูตลิงค ์ ซ่ึงอตัราผลตอบแทน 
ไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัราคา 
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
อาจท าก าไรหรือขาดทุนได ้

270     
(90.0) 

 

30    
(10.0) 

 

270     
(90.0) 

มากท่ีสุด 

30     
(10.0)    

นอ้ยท่ีสุด 
 

7 

8. การลงทุนในประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
ไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การบริหารการลงทุนได ้

44       
(14.7) 

256     
(85.3) 

 

256     
(85.3) 

มากท่ีสุด 

44       
(14.7)    

นอ้ยท่ีสุด 

10 

9. ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเพิ่มเบ้ีย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ซ่ึงเป็น
ส่วนของเงินลงทุนได้ตลอดอายุ
กรมธรรม ์ 

279     
(93.0) 

 

21       
(7.0) 

279     
(93.0) 

มากท่ีสุด 

21       
(7.0)    

นอ้ยท่ีสุด 

2 

10. ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์สามารถซ้ือ
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
และอุบติัเหตุไดต้ามปกติ  

268     
(89.3) 

 

32  
(10.7) 

268     
(89.3) 

มากท่ีสุด 

32     
(10.7)  

นอ้ยท่ีสุด 

8 
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ตารางท่ี 9   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงค ์(ต่อ)  
 

 

รายการ 

 

จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) ล าดับที่
ตอบ
ถูก 

ตอบใช่ ตอบ
ไม่ใช่ 

ตอบถูก ตอบผดิ 

11. การเวนคืนกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตยูนิตลิงค์ ทั้ งฉบับ คือทั้ ง
ส่วนท่ีเป็นความคุ้มครองชีวิต
และส่วนการลงทุน ค านวณจาก 
ค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนั 
ท่ียงัมิไดคุ้ม้ครอง รวมกบัมูลค่า
รับ ซ้ื อ คืนห น่วยลงทุน ท่ีหั ก
ค่าธรรมเนียมเวนคืนกรมธรรม ์

276     
(92.0) 

 

24 
(8.0) 

276     
(92.0) 

มากท่ีสุด 

24 
(8.0)      
นอ้ย
ท่ีสุด 

5 

12. กรณี เสี ย ชี วิต  บ ริษัท จะ จ่าย
จ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
หน้ าต ารางกรมธรรม์  ห รือ
บัน ทึกสลักหลัง (ถ้ามี ) บวก
มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ 
วนัท่ีมีการขายหน่วยลงทุนตาม
เง่ือนไข 

277     
(92.3) 

 

23 
(7.7) 

277     
(92.3) 

มากท่ีสุด 

23 
(7.7)       
นอ้ย
ท่ีสุด 

4 

รวม 

  261.1 
(87.1) 

มากทีสุ่ด 

38.9 
(12.9)    
น้อย
ทีสุ่ด 

 

หมายเหตุ :- ระดบัความรู้ความเขา้ใจ  80.01 – 100.00 = มากท่ีสุด   60.01 - 80.00 = มาก  40.01 - 60.00 = ปานกลาง  
 20.01 - 40.00 = นอ้ย   0.00 - 20.00 = นอ้ยท่ีสุด  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงค์
ระดบัมากท่ีสุด โดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 87.1 ส่วนท่ีตอบค าถาม  
ไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามตอบได้ถูกต้องในระดับมากท่ีสุดในประเด็น โครงสร้างเบ้ียประกัน 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 94.3  การเพิ่มเบ้ียประกนัภยั
เพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม์ ร้อยละ 93.0  เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุน
รวม ร้อยละ 92.7 การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 92.3  การรับเงินเวนคืนจากกรมธรรม์ ร้อยละ 
92.0  การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวิต ร้อยละ 91.7       
การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อาประกนั ร้อยละ 90.0  การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์
ได ้ร้อยละ 89.3  เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 87.0 เป็นแบบ
ประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้ร้อยละ 85.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามตอบไดถู้กตอ้งในระดบัมาก ประกอบดว้ยประเด็น การจ ากดัอายุขั้นต ่า
และขั้นสูงของผู ้ซ้ือประกัน ร้อยละ 73.0 และผู ้เอาประกันเป็นผู ้ตัดสินใจเลือกกองทุนรวม               
ท่ีจะลงทุน ร้อยละ 63.7 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงคแ์ละเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

รายการ 
ชาย 

(N=131 คน) 
หญงิ 

(N=169 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ 

1. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เหมาะกบั 
ผูเ้อาประกนัประเภทท่ีตอ้งการสร้าง
ความมัน่คงและความมัง่คัง่ 

121     
(92.4) 

มากท่ีสุด 

10 
(7.6)   

นอ้ยท่ีสุด 

8 140 
(82.8) 

มากท่ีสุด 

29    
(17.2)  

นอ้ยท่ีสุด 

9 

2. ป ร ะ กั น ชี วิ ต ยู นิ ต ลิ ง ค์ เ ป็ น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบตลอดชีพ
ท่ีขายควบกองทุนรวม 

126   
(96.2) 

มากท่ีสุด 

5        
(3.8)  

นอ้ยท่ีสุด 

4 152  
(89.9) 

มากท่ีสุด 

17    
(10.1)  

นอ้ยท่ีสุด 

3 

3. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ไม่จ ากดัอายุ
ขั้ นต ่ าและขั้ นสูงของผู ้เอาประกัน
ชีวติ 

106     
(80.9) 

มากท่ีสุด 

25    
(19.1)   

นอ้ยท่ีสุด 

11 113  
(66.9) 
มาก 

56    
(33.1)    
นอ้ย 

11 

4. โค ร งส ร้ า ง เบ้ี ย ป ร ะ กั น ข อ ง
กรมธรรม์ประกัน ชีวิตยูนิ ต ลิงค ์
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เบ้ียประกันภัย
หลักเป็นค่าเบ้ียประกันภัยส าหรับ
ก าร ให้ ค ว าม คุ้ม ค รอ งและ เบ้ี ย
ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษท่ีการเป็น
ส่วนเงินลงทุน 

127    
(96.9) 

มากท่ีสุด 

4        
(3.1)    

นอ้ยท่ีสุด 

2 156  
(92.3) 

มากท่ีสุด 

13      
(7.7)    

นอ้ยท่ีสุด 

1 

5. เบ้ียประกนัภยัส่วนเงินลงทุน  
บริษทัประกนัชีวติเป็นผูต้ดัสินใจ 
เลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน    มูลค่า 
ท่ีจะลงทุนใหก้บัผูเ้อาประกนัชีวติ 

95   
 (72.5) 
มาก 

36     
(27.5)    
นอ้ย 

12 96   
(56.8) 

ปานกลาง 

73    
(43.2)    

ปานกลาง 

12 

6. บริษัทประกันชีวิตจะน าส่วนท่ี
เป็นเงินลงทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และออกหน่วยลงทุนให้
ตามค าสัง่ของผูเ้อาประกนัชีวติ 

119    
(90.8) 

มากท่ีสุด 

12      
(9.2)    

นอ้ยท่ีสุด 

10 156  
(92.3) 

มากท่ีสุด 

13      
(7.7)     

นอ้ยท่ีสุด 

2 
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงคแ์ละเพศของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

รายการ 
เพศชาย 

(N=131 คน) 
เพศหญงิ 

(N=169 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ 

7. ผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บความเส่ียง
จากการลงทุนในประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ 
ซ่ึงอตัราผลตอบแทนไม่แน่นอน ข้ึนอยู่
กบัราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม อาจก าไรหรือขาดทุน 

123     
(93.9) 

มากท่ีสุด 

8        
(6.1)     

นอ้ยท่ีสุด 

6 147  
(87.0) 

มากท่ีสุด 

22     
(13.0)     

นอ้ยท่ีสุด 

7 

8. การลงทุนในประกันชีวิตยูนิตลิงค ์
ไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารการลงทุนได ้

120     
(91.6) 

มากท่ีสุด 

11      
(8.4)     

นอ้ยท่ีสุด 

9 136  
(80.5) 

มากท่ีสุด 

33    
(19.5)    

นอ้ยท่ีสุด 

10 

9. ผู ้เอาประกันชีวิตสามารถเพ่ิมเบ้ีย
ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษซ่ึงเป็นส่วน
ของเงินลงทุนไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์

129     
(98.5)    

มากท่ีสุด 

2         
(1.5)    

นอ้ยท่ีสุด 

1 150   
(88.8) 

มากท่ีสุด 

19 
(11.2)    

นอ้ยท่ีสุด 

5 

10. ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ สามารถซ้ือ
สัญญาเพ่ิมเติมความคุ้มครองสุขภาพ
และอุบติัเหตุไดต้ามปกติ  

122     
(93.1) 

มากท่ีสุด 

9        
(6.9)    

นอ้ยท่ีสุด 

7 146  
(86.4)  

มากท่ีสุด 

23    
(13.6)    

นอ้ยท่ีสุด 

8 

11. การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
ยูนิตลิงค์ทั้ งฉบับ คือทั้ งส่วนท่ี เป็น
ความคุม้ครองชีวิตและส่วนการลงทุน 
ค านวณจากค่ าการประกันภัยตาม
จ านวนวนัท่ียงัมิได้คุ ้มครองรวมกับ
มูลค่ ารับ ซ้ือคืนห น่วยลงทุน ท่ีหั ก
ค่าธรรมเนียมเวนคืนกรมธรรม ์

124     
(94.7) 

มากท่ีสุด 

7        
(5.3)     

นอ้ยท่ีสุด 

5 152 
(89.9) 

มากท่ีสุด 

17    
(10.1)    

นอ้ยท่ีสุด 

4 
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงคแ์ละเพศของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

รายการ 
เพศชาย 

(N=131 คน) 
เพศหญงิ 

(N=169 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่ 

12. กรณีเสียชีวติ บริษทัจะจ่ายจ านวน 
เงิน เอาประกันภัยตามหน้ าตาราง
กรมธรรม์ หรือบนัทึกสลกัหลงั (ถา้มี) 
บวกมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนั 
ท่ีมีการขายหน่วยลงทุนตามเง่ือนไข 

127     
(96.9) 

มากท่ีสุด 

4 
(3.1)   

นอ้ยท่ีสุด 

3 150  
(88.8) 

มากท่ีสุด 

19    
(11.2)   

นอ้ยท่ีสุด 

6 

รวม 
119.9 
(91.5)    

มากทีสุ่ด 

11.1 
(8.5)    

น้อยทีสุ่ด 

 141.2 
(83.6) 

มากทีสุ่ด 

27.8 
(16.4)    

น้อยทีสุ่ด 

 

หมายเหตุ :- ระดบัความรู้ความเขา้ใจ  80.01 – 100.00 = มากท่ีสุด   60.01 - 80.00 = มาก  40.01 - 60.00 = ปานกลาง   
                  20.01 - 40.00 = นอ้ย   0.00 - 20.00 = นอ้ยท่ีสุด  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์
ระดบัมากท่ีสุด โดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 91.5 ส่วนท่ีตอบ
ค าถามไม่ถูกตอ้ง ในระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 8.5   

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายตอบไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการเพิ่มเบ้ียประกนัภยั
เพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์ร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ โครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 96.9 การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 96.9         
เป็นกรมธรรมแ์บบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม ร้อยละ 96.2  การรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ ร้อยละ 
94.7 การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อาประกัน ร้อยละ 93.9 การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบ
กรมธรรมไ์ดต้ามปกติ ร้อยละ 93.1 เป็นแบบประกนัท่ีใชเ้พื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 
92.4  เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้ร้อยละ 91.6  การน าเงินลงทุน
ไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวิต ร้อยละ  90.8 การจ ากดัอายุขั้นต ่าและ
ขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั ร้อยละ  80.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ระดบัมากในประเด็น     
ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน  ร้อยละ 72.5 ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ส่วนใหญ่มีความรู้ความรู้เข้าใจประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์
ระดบัมากท่ีสุด โดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 83.6 ส่วนท่ีตอบค าถาม  ไม่ถูกตอ้ง 
ในระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 16.4 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงตอบได้ถูกตอ้งในระดบัมากท่ีสุดใน
ประเด็นโครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน  และการน า
เงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู ้เอาประกันชีวิต ร้อยละ 92.3 เท่ากัน         
เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม และการรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ ร้อยละ 89.9 
เท่ากนั  การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม ์ และการจ่ายเงินกรณีเสียชีวติร้อย
ละ 88.8 เท่ากนั การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อาประกนั ร้อยละ 87.0  การซ้ือสัญญาเพิ่มเติม
แนบกรมธรรม์ไดต้ามปกติ ร้อยละ 86.4  เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ 
ร้อยละ 82.8  เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้ร้อยละ 80.5  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมาก ในประเด็นการจ ากดั
อายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั ร้อยละ 66.9  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ตอบแบบสอบถามได้ถูกตอ้งในระดับปานกลาง ในประเด็น       
ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ56.8 
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        ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวติยนิูตลิงค ์และระดบัการศึกษา 
 

รายการ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. 

(N=-38 คน) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 

(N=-44 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(N=-148 คน) 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 

(N=-70 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่

1. การประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เหมาะกบัผูเ้อาประกนัประเภทท่ีตอ้งการ
สร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ 

37     
(97.4) 

มากท่ีสุด 

1        
(2.6)     

นอ้ยท่ีสุด 

9 39    
(88.6) 

มากท่ีสุด 

5     
(11.4)   

นอ้ยท่ีสุด 

10 120 
(80.1) 

มากท่ีสุด 

28   
(18.9)     

นอ้ยท่ีสุด 

9 65 
 (92.9)  
มากท่ีสุด 

5       
(7.1)  

นอ้ยท่ีสุด 

6 

2. ประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์ป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบตลอดชีพ 
ท่ีขายควบกองทุนรวม 

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 1 42     
(95.5) 

มากท่ีสุด 

2       
(4.5)  

นอ้ยท่ีสุด 

2 132   
(89.2) 

มากท่ีสุด 

16   
(10.8) 

นอ้ยท่ีสุด 

3 66  
 (94.3)  
มากท่ีสุด 

4       
(5.7)   

นอ้ยท่ีสุด 

5 

3. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ไม่จ  ากดัอายขุ ั้นต ่าและขั้นสูงของผูเ้อาประกนั
ชีวิต 

34     
(89.5) 

มากท่ีสุด 

4     
(10.5)   

นอ้ยท่ีสุด 

11 37    
(84.1) 

มากท่ีสุด 

7     
(15.9)   

นอ้ยท่ีสุด 

11 88   
(59.5) 

ปานกลาง 

60   
(40.5)     

ปานกลาง 

12 60    
(85.7)  

มากท่ีสุด 

10     
(14.3)   

นอ้ยท่ีสุด 

11 

4. โครงสร้างเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตยนิูตลิงค ์แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ เบ้ียประกนัภยัหลกัเป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับการให้
ความคุม้ครองและเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษท่ีเป็นส่วนเงินลงทุน 

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 2 42   
(95.5)   

มากท่ีสุด 

2       
(4.5)   

นอ้ยท่ีสุด 

3 140  
(94.6) 

มากท่ีสุด 

8       
(5.4)  

นอ้ยท่ีสุด 

1 63   
(90.0)  

มากท่ีสุด 

7     
(10.0)    

นอ้ยท่ีสุด 

8 

5. เบ้ียประกันภยัส่วนเงินลงทุน บริษทัประกันชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน   มูลค่าท่ีจะลงทุนให้กบัผูเ้อาประกนั
ชีวิต 

21     
(71.1) 
มาก 

11 
(28.9)    
นอ้ย 

12 34    
(77.3)      
มาก 

 
 

10 
(22.7)    
นอ้ย 

12 89   
(60.1) 

ปานกลาง 

59   
(39.9)   

ปานกลาง 

11 41   
(58.6)  

ปานกลาง 

29   
(41.4)   

ปานกลาง 

12 
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             ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์และระดบัการศึกษา (ต่อ) 
 

รายการ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. 

(N=-38 คน) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 

(N=-44 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(N=-148 คน) 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 

(N=-70 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่

6. บริษทัประกนัชีวิตจะน าส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนไปซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และออกหน่วยลงทุนให้ตามค าสั่ง
ของผูเ้อาประกนัชีวิต 

38     
(100.0) 

มากท่ีสุด 

- 3 41    
(93.2) 

มากท่ีสุด 

3       
(6.8)   

นอ้ยท่ีสุด 

4 133  
(89.9) 

มากท่ีสุด 

15    
(10.1) 

นอ้ยท่ีสุด 

2 63   
(90.0)  

มากท่ีสุด 

7     
(10.0)   

นอ้ยท่ีสุด 

9 

7. ผู ้เอาประกันชีวิตเป็นผู ้รับความเส่ียงจากการลงทุนใน
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์  ซ่ึงอัตราผลตอบแทนไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาจท าก าไร
หรือขาดทุนได ้

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 4 43    
(97.7) 

มากท่ีสุด 
 

1       
(2.3)     

นอ้ยท่ีสุด 

1 121 
(81.7) 

มากท่ีสุด 

27    
(18.2)    

นอ้ยท่ีสุด 

8 68   
(97.1)  

มากท่ีสุด 

2       
(2.9)    

นอ้ยท่ีสุด 

1 

8. การลงทุนในประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ไม่สามารถปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริหารการลงทุนได ้

 

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

 - 5 40   
(90.9) 

มากท่ีสุด 

4       
(9.1)   

นอ้ยท่ีสุด 

7 116 
(78.4) 
มาก 

32   
(21.6)    
นอ้ย 

10 62   
(88.6)  

มากท่ีสุด 

8     
(11.4)  

นอ้ยท่ีสุด 

10 

9. ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษซ่ึง
เป็นส่วนของเงินลงทุนไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์ 

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 6 41     
(93.2)    

มากท่ีสุด 

3       
(6.8)  

นอ้ยท่ีสุด 

5 132 
(89.2) 

มากท่ีสุด 

16   
(10.8)   

นอ้ยท่ีสุด             

4 68   
(97.1)  

มากท่ีสุด 

2       
(2.9)   

นอ้ยท่ีสุด 

2 

10. ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ สามารถซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมความ
คุม้ครองสุขภาพและอุบติัเหตุไดต้ามปกติ  

37     
(97.4) 

มากท่ีสุด 

1       
(2.6)     

นอ้ยท่ีสุด 

10 40   
(90.9)    

มากท่ีสุด 
 

4       
(9.1)     

นอ้ยท่ีสุด 

8 127  
(85.8) 

มากท่ีสุด 

21   
(14.2)   

นอ้ยท่ีสุด 

7  64  
(91.4)  

มากท่ีสุด 

6       
(8.6)   

นอ้ยท่ีสุด 

7 

43 
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              ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์และระดบัการศึกษา (ต่อ) 

รายการ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. 

(N=-38 คน) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 

(N=-44 คน) 

ปริญญาตรี 
 

(N=-148 คน) 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 

(N=-70 คน) 
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่
ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบั

ที ่

11. การเวนคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ทั้ งฉบบั คือทั้ง
ส่วนท่ีเป็นความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุน ค  านวณ
จากค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนัท่ียงัมิได้คุ ้มครองรวม
กบั มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีหักค่าธรรมเนียมเวนคืน
กรมธรรม ์

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 7 40    
(90.9) 

มากท่ีสุด 
 

4       
(9.1)   

นอ้ยท่ีสุด 

9 131  
(88.5) 

มากท่ีสุด 

17   
(11.5)    

นอ้ยท่ีสุด 

5 67   
(95.7)  

มากท่ีสุด 

3      (4.3) 3 

12. กรณีเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามหน้า
ตารางกรมธรรม์ หรือบนัทึกสลกัหลงั (ถ้ามี) บวกมูลค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ  วันท่ี มีการขายหน่วยลงทุนตาม
เง่ือนไข 

38     
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 8 41   
(93.2)  

มากท่ีสุด 
 

3       
(6.8)   

นอ้ยท่ีสุด 

6 131  
(88.5) 

มากท่ีสุด 

17   
(11.5)    

นอ้ยท่ีสุด 

6 67   
(95.7) 

มากท่ีสุด 

3      
(4.3.)    

นอ้ยท่ีสุด 

4 

รวม 36. 1 
(95.0) 

มากที่สุด 

1.6 
(5.0)  

น้อยที่สุด 

 40.0 
(90.9) 

มากที่สุด 

4 
(9.1)   

น้อยที่สุด 

 121.7 
(82.3) 

มากที่สุด 

26.3 
(17.7)   

น้อยที่สุด 

 62.8  
(89.7) 

มากที่สุด 

7.2  
(10.3)   

น้อยที่สุด 

 

                  หมายเหต:ุ- ระดบัความรู้ความเขา้ใจ  80.01 – 100.00 = มากท่ีสุด   60.01 - 80.00=มาก  40.01 - 60.00= ปานกลาง  
                   20.01 - 40.00 = นอ้ย   0.00 - 20.00 = นอ้ยท่ีสุด  
                 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน 

44 
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จากตารางท่ี 11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงคร์ะดบัมากท่ีสุด โดยสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องคิดเป็น  ร้อยละ 95.0 ส่วนท่ีตอบค าถามไม่ ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 5.0         
ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ตอบไดถู้กตอ้ง    
ในระดบัมากท่ีสุดในประเด็น เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม โครงสร้างเบ้ีย
ประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน การน าเงินลงทุนไปซ้ือและ       
การออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวติ การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อาประกนั 
เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได้ การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ
ไดต้ลอดอายุกรมธรรม์  การรับเงินเวนคืนกรมธรรม์  การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิตร้อยละ 100.00 เท่ากนั 
เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์ได้
ตามปกติ ร้อยละ 97.4 เท่ากัน และการจ ากัดอายุขั้นต ่ าและขั้นสูงของผู ้ซ้ือประกัน ร้อยละ 89.5 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สามารถ
ตอบแบบสอบถามได้ถูกตอ้งในระดบัมากในประเด็น ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวม    
ท่ีจะลงทุน ร้อยละ 71.1 ตามล าดบั 

ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส . ส่วนใหญ่สามารถตอบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุดโดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งคิดเป็นร้อยละ 
90.9  ส่วนท่ีตอบค าถามไม่ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  สามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้ง
ในระดับมากท่ีสุดในประเด็น การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผู ้เอาประกัน  ร้อยละ  97.7            
เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม โครงสร้างเบ้ียประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ        
ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 95.5 เท่ากนั การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วย
ลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวิต การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์และ
การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 93.2 เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้
การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม ์และการรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ไดต้ามปกติ ร้อยละ 90.9 เท่ากนั 
เป็นแบบประกนัท่ีใชเ้พื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 88.6  การจ ากดัอายุขั้นต ่าและขั้นสูง
ของผูซ้ื้อประกนั ร้อยละ 84.1 และผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 
77.3 ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่สามารถตอบแบบสอบถาม
ได้ถูกต้องในระดับมากโดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 82.3 ส่วนท่ี          
ตอบค าถามไม่ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 17.7 ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้ง
ในระดบัมากท่ีสุดในประเด็น โครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วน
เงินลงทุน ร้อยละ 94.6   รองลงมาคือ การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของ    
ผูเ้อาประกนัชีวิต ร้อยละ 89.9  เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวมและการเพิ่มเบ้ีย
ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์ร้อยละ 89.2  เท่ากนั  การรับเงินเวนคืนกรมธรรมแ์ละ
การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 88.5 เท่ากัน  การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์ได้ตามปกติ      

ร้อยละ 85.8  การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อาประกนัร้อยละ 81.7  เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อ
สร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 80.1  

ผูต้อบแบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบั
มาก ในประเด็น เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้ร้อยละ 78.4  

ผูต้อบแบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบั
ปานกลาง ในประเด็น ผูเ้อาประกันเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 60.1  และ     
การจ ากดัอายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั ร้อยละ 59.5 ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าส่วนใหญ่สามารถตอบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุดโดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งคิดเป็น ร้อยละ 
89.7 ส่วนท่ีตอบค าถามไม่ถูกตอ้งคิดเป็น ร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 

ส าห รับผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องในระดับมากท่ีสุด  ในประเด็นการรับความเส่ียงจากการลงทุนของ                 
ผูเ้อาประกนั และการเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม ์ร้อยละ 97.1 เท่ากนั การ
รับเงินเวนคืนกรมธรรม ์ และการจ่ายเงินกรณีเสียชีวติ ร้อยละ 95.7 เท่ากนั   เป็นกรมธรรมแ์บบตลอด
ชีพท่ีขายควบกองทุนรวม ร้อยละ 94.3 เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่            
ร้อยละ 92.9  การซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์ได้ตามปกติ ร้อยละ 91.4 โครงสร้างเบ้ียประกนั 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน และ การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออก
หน่วยลงทุนตามค าสั่งของผู ้เอาประกันชีวิต ร้อยละ 90.0 เท่ากัน  เป็นแบบประกันท่ีสามารถ           
ปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได้ ร้อยละ 88.6  การจ ากดัอายุขั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั 

ร้อยละ 85.7 ตามล าดบั  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่าสามารถตอบแบบสอบถาม       
ได้ถูกต้องในระดับปานกลางในประเด็น ผูเ้อาประกันเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน     
ร้อยละ 58.6 
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงค ์และการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์  

รายการ 

เคยรับทราบข้อมูล 
(N= 94 คน) 

ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
(N= 206 คน) 

ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่
ตอบถูก 

ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่
ตอบถูก 

1. การประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เหมาะกบัผูเ้อา
ประกันประเภทท่ีต้องการสร้างความ
มัน่คงและความมัง่คัง่ 

92   
(97.2) 

มากท่ีสุด 

2       
(2.1)  

นอ้ยท่ีสุด 

3 169 
(82.0) 

มากท่ีสุด 

37     
(18.0) 

นอ้ยท่ีสุด 

9 

2. ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ เป็นกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพท่ีขายควบ
กองทุนรวม 

91    
(96.8) 

มากท่ีสุด 

3       
(3.2)  

นอ้ยท่ีสุด 

4 187   
(90.8) 

มากท่ีสุด 

19     
(9.2)  

นอ้ยท่ีสุด 

2 

3. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ไม่จ ากดัอายขุั้นต ่า
และขั้นสูงของผูเ้อาประกนัชีวติ 

79     
(84.0) 

มากท่ีสุด 

15   
(16.0)  

นอ้ยท่ีสุด 

11 140     
(68.0) 
มาก 

66   
(32.0)  
นอ้ย 

11 

4. โครงสร้างเบ้ียประกันของกรมธรรม์
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ  เบ้ี ยป ระกันภัยหลัก เป็ น ค่ าเบ้ี ย
ประกันภยัส าหรับการให้ความคุม้ครอง
และเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษท่ีเป็น
ส่วนเงินลงทุน 

89     
(94.7) 

มากท่ีสุด 
 

5       
(5.3)  

นอ้ยท่ีสุด 

8 194    
(94.2) 

มากท่ีสุด 
 
 

12      
(5.8)  

นอ้ยท่ีสุด 

1 

5. เบ้ียประกันภัยส่วนเงินลงทุน บริษัท
ประกนัชีวติเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุน
รวมท่ีจะลงทุน   มูลค่าท่ีจะลงทุนให้กับ
ผูเ้อาประกนัชีวติ 

70    
(74.5) 
มาก 

24     
(25.5) 

 

12 121    
(58.7) 

ปานกลาง 

85     
(41.3) 

 

12 

6. บริษัทประกันชีวิตจะน าส่วนท่ีเป็นเงิน
ลงทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม และออกหน่วยลงทุนให้ตามค าส่ัง
ของผูเ้อาประกนัชีวติ 

93   
(98.9) 

มากท่ีสุด 

1       
(1.1)  

นอ้ยท่ีสุด 

2 182   
(88.3) 

มากท่ีสุด 

24      
(11.7)  

นอ้ยท่ีสุด 

7 

7. ผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บความเส่ียงจาก
การลงทุนในประกันชีวิตยูนิตลิงค์  ซ่ึง
อตัราผลตอบแทนไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับ
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อาจท าก าไรหรือขาดทุนได ้

90     
(95.7) 

มากท่ีสุด 

4       
(4.3)  

นอ้ยท่ีสุด 
 

6 180  
(87.4) 

มากท่ีสุด 

26      
(12.6) 

นอ้ยท่ีสุด 
 

8 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจประกนั
ชีวติยนิูตลิงค ์และการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์(ต่อ) 

รายการ 

เคยรับทราบข้อมูล 
(N= 94 คน) 

ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
(N= 206 คน) 

ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่
ตอบถูก 

ตอบถูก ตอบผดิ ล าดบัที่
ตอบถูก 

8. การลงทุนในประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ไม่
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร
การลงทุนได ้

88   
(93.6) 
มากท่ีสุด 

6      
(6.4) 

นอ้ยท่ีสุด 

9 168  
(81.6) 
มากท่ีสุด 

38      
(18.4) 
นอ้ยท่ีสุด 

 10 

9. ผู้ เอ าป ระกัน ชี วิตส ามารถ เพ่ิ ม เบ้ี ย
ประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษซ่ึงเป็นส่วนของ
เงินลงทุนไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์ 

94.0    
(100.0) 
มากท่ีสุด 

- 1 185   
(89.8) 
มากท่ีสุด 

 

21     
(10.2) 
นอ้ยท่ีสุด 

5 

10. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์สามารถซ้ือสัญญา
เพ่ิม เติมความคุ้มครองสุขภาพและ
อุบติัเหตุไดต้ามปกติ  

83    
(88.3) 
มากท่ีสุด 

11  
(11.7) 

นอ้ยท่ีสุด 

10 185  
(89.8) 
มากท่ีสุด 

 

21  
(10.2) 
นอ้ยท่ีสุด 

6 

11. การเวนคืนกรมธรรม์ประกัน ชีวิตยู
นิตลิงค์ ทั้งฉบบั คือทั้งส่วนท่ีเป็นความ
คุ้ม ครอ ง ชี วิต และ ส่ วน ก ารล งทุ น 
ค านวณจากค่าการประกนัภยัตามจ านวน
วนัท่ียงัมิได้คุ ้มครองรวมกับ มูลค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีหักค่าธรรมเนียม
เวนคืนกรมธรรม ์

90    
(95.7) 
มากท่ีสุด 

4 
(4.3) 

นอ้ยท่ีสุด 

7 186    
(90.3) 
มากท่ีสุด 

20 
(9.7) 

นอ้ยท่ีสุด 

3 

12. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจ านวนเงิน
เอาประกันภยัตามหน้าตารางกรมธรรม ์
หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกมูลค่า
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีการขาย
หน่วยลงทุนตามเง่ือนไข 

91     
(96.8) 
มากท่ีสุด 

3 
(3.2) 

นอ้ยท่ีสุด 

5 186     
(90.3) 
มากท่ีสุด 

20 
(9.7) 

นอ้ยท่ีสุด 

4 

รวม 
87.5  

(93.1) 
มากที่สุด 

6.5   
(6.9)  

น้อยที่สุด 

 173.5  
(84.2) 
มากที่สุด 

32.5 
(15.8) 
น้อยที่สุด 

 

หมายเหตุ:- ระดบัความรู้ความเขา้ใจ  80.01 – 100.00 = มากท่ีสุด   60.01 - 80.00=มาก  40.01 - 60.00= ปานกลาง  
 20.01 - 40.00 = นอ้ย   0.00 - 20.00 = นอ้ยท่ีสุด  จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 300 คน 
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จากตารางท่ี 12  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 93.1 ตอบค าถามไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 6.9
ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ มาก่อนสามารถตอบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุด ในประเด็น การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอด
อายกุรมธรรม์  ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือการน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่ง
ของผูเ้อาประกนัชีวิต ร้อยละ 98.9 เป็นแบบประกนัท่ีใชเ้พื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 
97.2   เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม และการจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 96.8 
เท่ากัน การรับความเส่ียงจากการลงทุน  และการรับเงินเวนคืนกรมธรรม์  ร้อยละ 95.7 เท่ากัน 
โครงสร้างเบ้ียประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน ร้อยละ 94.7       
เป็นแบบประกนัท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได้ ร้อยละ 93.6  การซ้ือสัญญาเพิ่มเติม
แนบกรมธรรม์ไดต้ามปกติ  ร้อยละ 88.3 และการจ ากดัอายุขั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั ร้อยละ 
84.0 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค์มาก่อน ตอบไดถู้กในระดบัมาก
ในประเด็นผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 74.5  

ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ เคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มาก่อนตอบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุดโดยสามารถตอบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งคิดเป็นร้อยละ 
84.2 ส่วนท่ีตอบค าถามไม่ถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มาก่อน สามารถตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องในระดบัมากท่ีสุดในประเด็น โครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ    
ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน  ร้อยละ 94.2 เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุน
รวม ร้อยละ 90.8 การรับเงินเวนคืนกรมธรรม์ และ การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต  ร้อยละ 90.3 เท่ากัน    
การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์และการซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์
ได้ตามปกติ ร้อยละ 89.8 เท่ากัน การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของ               
ผู ้เอาประกันชีวิต  ร้อยละ 88.3 การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผู ้เอาประกัน  ร้อยละ 87.4           
เป็นแบบประกนัท่ีใช้เพื่อสร้างความมัน่คงและความมัง่คัง่ ร้อยละ 82.0  เป็นแบบประกนัท่ีสามารถ
ปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้ร้อยละ 81.6 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ มาก่อนสามารถตอบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้ง ในระดบัมาก  ในประเด็น การจ ากดัอายุขั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั  
ร้อยละ 68.0 และผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 58.7 ตามล าดบั 
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           ส่วนที ่3 ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความคิดเห็นต่อประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

           ตารางท่ี  13  แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

  รายการ 

ระดบัความคดิเห็น 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ความ

คดิเห็นเฉลีย่ 

ล าดบัที ่
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1. การท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์ป็นการสร้างความมัน่คงทางการ
เงินใหต้นเองและครอบครัวได ้

48 
(16.0) 

183 
(61.0) 

60 
(20.0) 

6 
(2.0) 

3 
(1.0) 

3.89 
(เห็นดว้ย) 

10 

2. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เหมาะส าหรับคนทุกช่วงอาย ุ 41 
(13.7) 

154 
(51.3) 

66 
(22.0) 

35 
(11.7) 

4 
(1.3) 

 

3.64 
(เห็นดว้ย) 

12 

3. ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์มีความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกนั
และเบ้ียประกนัชีวติ 

69 
(23.0) 

189 
63.0) 

34 
(11.3) 

4 
(1.3) 

4 
(1.3) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

9 

4. ประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์ความยดืหยุน่ของเบ้ียในส่วนการลงทุน 94 
(31.3) 

148 
(49.3) 

50 
(16.7) 

3 
(1.0) 

5 
(1.7) 

4.08 
(เห็นดว้ย) 

6 

5. ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์มีกองทุนรวมให้เลือกลงทุนตามระดบั
ความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัชีวติยอมรับได ้

72 
(24.0) 

184 
(61.3) 

39 
(13.0) 

2 
(0.7) 

3 
(1.0) 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

8 
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          ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)   

  รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ความคดิเห็น

เฉลีย่ 

ล าดบัที ่
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

6. แบบประกันและเง่ือนไขต่างๆของประกันชีวิตยูนิตลิงค์มี
ความซบัซอ้นเขา้ใจยาก 

79 
(26.3) 

92 
(30.7) 

84 
(28.00) 

36 
(12.0) 

9 
(3.0) 

3.65 
(เห็นดว้ย) 

11 

7. ตวัแทนต้องมีความรู้ในเร่ืองการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พราะ
การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของตวัแทนบริษทัประกนัชีวิตมีผลต่อ
การตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

103 
(34.3) 

171 
(57.0) 

21 
(7.0) 

2 
(0.7) 

3 
(1.0) 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

2 

8. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัชีวิตมีผลอยา่งมาก
ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

109 
(36.3) 

140 
(46.7) 

22 
(7.3) 

23 
(7.7) 

6 
(2.0) 

4.08 
(เห็นดว้ย) 

7 

9. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลอยา่งมากต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

133 
(44.3) 

139 
(46.3) 

23 
(7.7) 

4 
(1.3) 

1 
(0.3) 

4.33 
(เห็นดว้ย) 

1 

10. ผู ้เอาประกันชีวิตมีอิสระในการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารการลงทุนในประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ท าให้มีโอกาส
ไดผ้ลก าไรจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 

90 
(30.0) 

162 
(54.0) 

43 
(14.3) 

5 
(1.7) 

- 4.12 
(เห็นดว้ย) 

4 
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          ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

  รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน(ร้อยละ) ระดบั 

ความคดิเห็น
เฉลีย่ 

ล าดบัที ่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

11. กรณีครบสัญญา บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัชีวติตามราคาของหน่วยลงทุนในวนัท่ีขาย 

82 

(27.3) 

171 

(57.0) 

43 

(14.3) 

2 

(0.7) 

2 

(0.7) 

4.10 

(เห็นดว้ย) 

5 

12. คุณคิดว่าการหยุดพกัช าระเบ้ีย (Premium Holiday)โดยได้รับ
ความคุม้ครองอยู ่ถือเป็นจุดเด่นของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

105 

(35.0) 

143 

(47.7) 

44 

(14.7) 

3 

(1.0) 

5 

(1.7) 

4.13 

(เห็นดว้ย) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 ( เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ในระดบั
เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.03) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยใน
ประเด็น ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้เอาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.33)  
รองลงมาคือความรู้และการให้ขอ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้งของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้อา
ประกัน  (ค่าเฉล่ีย 4.23)  จุดเด่น คือ การหยุดพักช าระเบ้ียโดยมีความคุ้มครองอยู่(ค่าเฉล่ีย 4.13)      
ความอิสระในการบริหารการลงทุน   (ค่าเฉล่ีย 4.12)  การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา  (ค่าเฉล่ีย 4.10)   
ความยืดหยุ่นของเบ้ียประกนัส่วนลงทุน  และ ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกันต่อการตดัสินใจ    
ของผู ้เอาประกัน   (ค่าเฉ ล่ีย  4.08 เท่ ากัน ) การเลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้         
(ค่าเฉล่ีย 4.07) ความยืดหยุน่ในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั  (ค่าเฉล่ีย 4.05) เป็นแบบประกนั
ท่ีส ร้างความมั่นคงทางการเงิน   (ค่าเฉ ล่ีย  3.89) ความซับซ้อน  เข้าใจยากของแบบประกัน         
(ค่าเฉล่ีย 3.65) และเป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
ชาย 

(N=  131 คน) 
หญงิ 

(N= 169 คน) 

1. การท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ เป็นการสร้างความ
มัน่คงทางการเงินใหต้นเองและครอบครัวได ้

3.99   
 (เห็นดว้ย) 

3.81  
(เห็นดว้ย) 

2. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เหมาะส าหรับคนทุกช่วงอาย ุ 3.88 
(เห็นดว้ย) 

3.46 
(ไม่แน่ใจ) 

3. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์มีความยืดหยุน่ในการเลือกทุน
ประกนัและเบ้ียประกนัชีวติ 

4.12 
(เห็นดว้ย) 

3.99 
(เห็นดว้ย) 

4. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีความยดืหยุน่ของเบ้ียในส่วน
การลงทุน 

4.15 
(เห็นดว้ย) 

4.02 
(เห็นดว้ย) 

5. ประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์กองทุนรวมใหเ้ลือกลงทุนตาม
ระดบัความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัชีวติยอมรับได ้

4.15 
(เห็นดว้ย) 

4.01 
(เห็นดว้ย) 

6. แบบประกันและเง่ือนไขต่างๆของประกันชีวิตยู
นิตลิงค ์มีความซบัซอ้น เขา้ใจยาก 

3.33 
(ไม่แน่ใจ) 

3.91 
(เห็นดว้ย) 

7. ตวัแทนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการลงทุนในหลกัทรัพย์
เพราะการให้ข้อมูลท่ี ถูกต้องของตัวแทนบริษัท
ประกันชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจท าประกันชีวิตยู
นิตลิงค ์

4.24 
(เห็นดว้ย) 

4.22 
(เห็นดว้ย) 

8. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัชีวิตมีผล
อยา่งมากต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.03 
(เห็นดว้ย) 

4.11 
(เห็นดว้ย) 

9. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลอย่าง
มากต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.32 
(เห็นดว้ย) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางท่ี 14 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 
ชาย 

(N= 131 คน) 
หญงิ 

(N=  169 คน) 

10. ผูเ้อาประกนัชีวิตมีอิสระในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การบริหารการลงทุนในประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ท าให้มี
โอกาสไดผ้ลก าไรจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 

4.12 

(เห็นดว้ย) 

4.12 

(เห็นดว้ย) 

11. กรณีครบสัญญา บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูเ้อาประกันชีวิตตามราคาของหน่วย
ลงทุนในวนัท่ีขาย 

4.13 

(เห็นดว้ย) 

4.07 

(เห็นดว้ย) 

12. คุณคิดว่าการหยุดพักช าระเบ้ีย (Premium Holiday)
โดยได้รับความคุ้มครองอยู่  ถือเป็นจุดเด่นของ
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.12 

(เห็นดว้ย) 

4.14 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 

(เห็นด้วย) 
4.02 

(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย    (ค่าเฉล่ีย 
4.05)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ย ในประเด็น ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของ              ผูเ้อา
ประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.32)  รองลงมาคือ ความรู้และการใหข้อ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้งของตวัแทน  มีผลต่อ
การตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.24)  ความยืดหยุ่นของเบ้ียประกนัส่วนลงทุน    และการ
เลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้  (ค่าเฉล่ีย 4.15) เท่ากัน การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) ความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั ความอิสระในการบริหารการ
ลงทุน  และจุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.12) เท่ากัน  ความ
น่าเช่ือถือของบริษทัประกนัต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.03)  เป็นแบบประกนัท่ีสร้าง
ความมัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.99) และเป็นแบบประกันท่ีเหมาะกับคนทุกวยั  (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ ในประเด็นความซบัซ้อน เขา้ใจ
ยากของแบบประกนั  (ค่าเฉล่ีย 3.33)  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.02)                 ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมีต่อประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในระดับเห็นด้วยใน
ประเด็น ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั  (ค่าเฉล่ีย 4.34)  รองลงมา
คือความรู้และการให้ขอ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้งของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของ                ผูเ้อา
ประกนั  (ค่าเฉล่ีย 4.22) จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู ่(ค่าเฉล่ีย 4.14) ความ
อิสระในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.12) ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.11)  การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา  (ค่าเฉล่ีย 4.07) ความยืดหยุ่นของเบ้ีย
ประกนัส่วนลงทุน  (ค่าเฉล่ีย 4.02) การเลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได ้(ค่าเฉล่ีย 4.01) 
ความยดืหยุน่ในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.99) ความซบัซอ้น เขา้ใจยากของแบบ
ประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.91) เป็นแบบประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจในประเด็นเป็นแบบประกนัท่ี
เหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย3.46) 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั 
การศึกษา 

 
 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช 

(N=38 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
 

(N=44 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 
 

(N=148คน) 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
 

(N=70 คน) 

1. การท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ เป็น
การสร้างความมัน่คงทางการเงิน
ใหต้นเองและครอบครัวได ้

3.97 

(เห็นดว้ย) 

3.91 

(เห็นดว้ย) 

3.82 

(เห็นดว้ย) 

3.99 

(เห็นดว้ย) 

2. ประกัน ชีวิตยูนิ ต ลิงค์  เหมาะ
ส าหรับคนทุกช่วงอาย ุ

3.79 
(เห็นดว้ย) 

3.50 
(เห็นดว้ย) 

3.57 
(เห็นดว้ย) 

3.81 
(เห็นดว้ย) 

3. ประกัน ชีวิตยูนิตลิงค์  มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกัน
และเบ้ียประกนัชีวติ 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

3.91 
(เห็นดว้ย) 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

4. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีความ
ยดืหยุน่ของเบ้ียในส่วนการลงทุน 
 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

4.39 
(เห็นดว้ย) 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

4.26 
(เห็นดว้ย) 

5. ประกันชีวิตยูนิตลิงค์มีกองทุน
รวมให้ เลือกลงทุนตามระดับ
ความเส่ียงท่ีผู ้เอาประกัน ชีวิต
ยอมรับได ้

3.97 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

3.93 
(เห็นดว้ย) 

4.31 
(เห็นดว้ย) 

6. แบบประกันและเง่ือนไขต่างๆ
ของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีความ
ซบัซอ้น เขา้ใจยาก 

3.37 
(ไม่แน่ใจ) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

3.62 
(เห็นดว้ย) 

3.63 
(เห็นดว้ย) 
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7. ตวัแทนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการ
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พราะการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของตวัแทนบริษทั
ประกนัชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจ
ท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.16 
(เห็นดว้ย) 

4.41 
(เห็นดว้ย) 

4.17 
(เห็นดว้ย) 

4.29 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
(ต่อ) 

 
 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช 

(N=38 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
 

(N=44 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 
 

(N=148คน) 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
 

(N=70 คน) 
8. ช่ือ เสียง , ความน่ าเช่ือ ถือของ

บริษทัประกนัชีวิตมีผลอย่างมาก
ต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตยู
นิตลิงค ์

4.66 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

3.98 
(เห็นดว้ย) 

4.08 
(เห็นดว้ย) 

3.81 
(เห็นดว้ย) 

9. ช่ือ เสียง , ความน่ าเช่ือ ถือของ
กองทุนรวมมีผลอยา่งมากต่อการ
ตดัสินใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4.36 
(เห็นดว้ย) 

4.24 
(เห็นดว้ย) 

4.50 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

10. ผูเ้อาประกันชีวิตมีอิสระในการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร
ก ารล ง ทุ น ใน ป ระกัน ชี วิ ต ยู
นิต ลิงค์ ท าให้ มีโอกาสได้ผล
ก าไรจากการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

4.68 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.25 
(เห็นดว้ย) 

3.97 
(เห็นดว้ย) 

4.07 
(เห็นดว้ย) 

11. กรณีครบสัญญา บริษัทจะจ่าย
มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู ้เอาประกันชีวิตตามราคาของ
หน่วยลงทุนในวนัท่ีขาย 

4.53 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.09 
(เห็นดว้ย) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

4.19 
(เห็นดว้ย) 

12. คุณคิดว่าการหยุดพักช าระเบ้ีย 
(Premium Holiday)โ ด ย ไ ด้ รั บ
ความคุม้ครองอยู่ ถือเป็นจุดเด่น
ของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

4.71 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.16 
(เห็นดว้ย) 

3.95 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18 

(เห็นด้วย) 
4.11 

(เห็นด้วย) 
3.93 

(เห็นด้วย) 
4.12 

(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 15  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.18)  

ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในประเด็น จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมี     
ความคุม้ครองอยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.71)  รองลงมาคือ ความอิสระในการบริหารการลงทุน  (ค่าเฉล่ีย 4.68)  
ความน่าเช่ือถือของบริษัทประกันต่อการตัดสินใจของผูเ้อาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.66)  การจ่ายเงิน       
เม่ือครบสัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.53)  ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกัน          
(ค่าเฉล่ีย 4.34) ความรู้และการให้ข้อมูลการลงทุนท่ีถูกต้องของตัวแทน มีผลต่อการตัดสินใจ            
ของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.16) ความยืดหยุ่นของเบ้ียประกนัส่วนลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.00) เป็นแบบ
ประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน และการเลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้ (ค่าเฉล่ีย 
3.97) เท่ ากัน  ความยืดหยุ่น ในการเลื อก ทุนประกันและ เบ้ี ยประกัน  (ค่ า เฉ ล่ี ย  3.95) และ                     
เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความ
คิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ ในประเด็นความซบัซอ้นของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.37)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย 4.11)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ     
เห็นดว้ยในประเด็น ความรู้และการให้ขอ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้งของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของ              
ผูเ้อาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือความยืดหยุ่นของเบ้ียประกันส่วนลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตัดสินใจของผู ้เอาประกัน  (ค่าเฉล่ีย 4.36) ความอิสระ             
ในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.25) การเลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้ (ค่าเฉล่ีย 
4.20) จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุ้มครองอยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.16) การจ่ายเงินเม่ือครบ
สัญญา  (ค่าเฉล่ีย 4.09) ความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ความ
ซบัซ้อน เขา้ใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.05)  ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัต่อการตดัสินใจ
ของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.98)  เป็นแบบประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ
เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม  ท่ีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นใน ระดับ เห็นด้วย         
(ค่าเฉล่ีย 3.93) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีการศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ด้วยในประเด็น ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
รองลงมา คือ ความรู้และการให้ข้อมูลการลงทุนท่ีถูกต้องของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของ                  
ผูเ้อาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความน่าเช่ือถือของบริษัทประกันต่อการตัดสินใจของผูเ้อาประกัน  
(ค่าเฉล่ีย 4.08) ความอิสระในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.97) การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา จุดเด่น 
คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู(่ค่าเฉล่ีย 3.95) เท่ากนั การเลือกกองทุนรวมตามความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้(ค่าเฉล่ีย 3.93) ความยดืหยุน่ของเบ้ียประกนัส่วนลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.92) ความยดืหยุน่
ในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.91) เป็นแบบประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน  
(ค่าเฉล่ีย 3.82) ความซบัซ้อน เขา้ใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.62) และเป็นแบบประกนัท่ีเหมาะ
กบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ย  
(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือสูงกวา่ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยในประเด็น ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.50)  
รองลงมาคือ ความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.39) การเลือกกองทุน
รวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้  (ค่าเฉล่ีย 4.31) ความรู้และการให้ข้อมูลการลงทุนท่ีถูกต้อง            
ของตัวแทนมีผลต่อการตัดสินใจของผูเ้อาประกัน (ค่าเฉล่ีย 4.29) ความยืดหยุ่นของเบ้ียประกัน     
ส่วนลงทุน  (ค่าเฉล่ีย 4.26)  จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.19)  ความอิสระในการบริหารการลงทุน  (ค่าเฉล่ีย 4.07)        
เป็นแบบประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.99) เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.81) ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.81)  
และความซบัซอ้น เขา้ใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น จ าแนก 
ตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เคยรับทราบ
ข้อมูล 

(N=94 คน) 

ไม่เคยรับทราบ
ข้อมูล 

(N=206 คน) 
1. การท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ เป็นการสร้างความ

มัน่คงทางการเงินใหต้นเองและครอบครัวได ้
4.03 

(เห็นดว้ย) 
3.83 

(เห็นดว้ย) 

2. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เหมาะส าหรับคนทุกช่วงอาย ุ 3.68 
(เห็นดว้ย) 

3.63 
(เห็นดว้ย) 

3. ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ มีความยืดหยุ่นในการเลือก
ทุนประกนัและเบ้ียประกนัชีวิต 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

3.97   
(เห็นดว้ย) 

4. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์มีความยืดหยุน่ของเบ้ียใน
ส่วนการลงทุน 

4.54 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

3.86 
(เห็นดว้ย) 

5. ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์มีกองทุนรวมให้เลือกลงทุน
ตามระดบัความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัชีวิตยอมรับได ้

4.20 
(เห็นดว้ย) 

4.00 
(เห็นดว้ย) 

6. แบบประกันและเง่ือนไขต่างๆของประกนัชีวิตยู
นิตลิงค ์มีความซบัซอ้น เขา้ใจยาก 

3.39 
(ไม่แน่ใจ) 

3.77 
(เห็นดว้ย) 

7. ตัวแทนต้อ ง มี ค วาม รู้ ใน เร่ื อ งก ารลงทุน ใน
หลกัทรัพยเ์พราะการใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งของตวัแทน
บริษทัประกนัชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
ชีวิตยนิูตลิงค ์

4.30 
(เห็นดว้ย) 

4.20 
(เห็นดว้ย) 

8. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัชีวิตมี
ผลอย่างมากต่อการตัดสินใจท าประกันชี วิตยู
นิตลิงค ์

4.28 
(เห็นดว้ย) 

3.99 
(เห็นดว้ย) 

9. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลอย่าง
มากต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์

4.40 
(เห็นดว้ย) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 
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ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น จ าแนก 
ตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์(ต่อ) 

 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เคยรับทราบข้อมูล 

 
(N= 94 คน) 

ไม่เคยรับทราบ
ข้อมูล 

(N= 206 คน) 

10. ผูเ้อาประกนัชีวิตมีอิสระในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การบริหารการลงทุนในประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท า
ใหมี้โอกาสไดผ้ลก าไรจากการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

4.56 
(เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) 

3.92 
(เห็นดว้ย) 

11. กรณีครบสญัญา บริษทัจะจ่ายมลูค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูเ้อาประกนัชีวิตตามราคาของหน่วย
ลงทุนในวนัท่ีขาย 

4.29 
(เห็นดว้ย) 

4.01 
(เห็นดว้ย) 

12. คุณคิดว่าการหยุดพกัช าระเบ้ีย (Premium Holiday)
โดยได้รับความคุ้มครองอยู่  ถือเป็นจุดเด่นของ
ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์

4.33 
(เห็นดว้ย) 

4.04 
(เห็นดว้ย) 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.19 

(เห็นด้วย) 
3.96 

(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 16  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ มีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น          
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งในประเด็น ความอิสระในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.56) รองลงมาคือ 
ความยืดหยุ่นของเบ้ี ยประกันส่วนลงทุน  (ค่ าเฉ ล่ีย  4.54) ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวม                    
ต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.40)  จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครอง
อยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.33)  ความรู้และการให้ข้อมูลการลงทุนท่ีถูกต้องของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจ      
ของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.30)  การจ่ายเงินเม่ือครบสัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.29) ความน่าเช่ือถือของบริษทั
ประกนัต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั  (ค่าเฉล่ีย 4.28)  ความยืดหยุ่นในการเลือกทุนประกนัและ
เบ้ียประกนั  (ค่าเฉล่ีย 4.23)  การเลือกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้  (ค่าเฉล่ีย 4.20) เป็นแบบ
ประกันท่ีสร้างความมัน่คงทางการเงิน  (ค่าเฉล่ีย 4.03)  และเป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั  
(ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคมี์ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ
ในประเด็นความซบัซอ้น เขา้ใจยากของแบบประกนั  (ค่าเฉล่ีย3.39) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มีความคิดเห็นในระดับ      
เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.96) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น      
ในประเด็น ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมา
คือความรู้และการให้ขอ้มูลการลงทุนท่ีถูกต้องของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกัน    
(ค่าเฉล่ีย 4.20) จุดเด่น คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู ่(ค่าเฉล่ีย 4.04) การจ่ายเงินเม่ือ
ครบสัญญา  (ค่าเฉล่ีย 4.01)  การเลือกกองทุนรวมตามความเส่ียงท่ียอมรับได้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ความ
น่าเช่ือถือของบริษทัประกนัต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.99)  ความยืดหยุ่น ในการ
เลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.97)  ความอิสระในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.92)  
ความยืดหยุน่ของเบ้ียประกนัส่วนลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.86)  เป็นแบบประกนัท่ีสร้างความมัน่คงทางการ
เงิน  (ค่าเฉล่ีย 3.83) ความซับซ้อน เขา้ใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.77)  และเป็นแบบประกนั   
ท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4   ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านพฤติกรรมในการซ้ือผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
ผูศึ้กษาได้พิจารณาให้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ใน
อนาคตอยูใ่นกลุ่มผูส้นใจจะท าประกนัชีวติในอนาคต 

ตารางที่ 17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกพฤติกรรมตามความสนใจ       
จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 48 16.0 
อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 138 46.0 
ไม่สนใจ 114 38.0 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  17   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามสนใจจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต       
ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณา ร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ ไม่สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค ์           
ในอนาคต ร้อยละ 38.0 และสนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคตร้อยละ 16.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกพฤติกรรมตามเพศ และ       

ความสนใจจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N=131คน) 

หญงิ 
(N=169 คน) 

สนใจ 
20 

(15.3) 
28 

(16.6) 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 
63 

(48.1) 
75 

(44.4) 

ไม่สนใจ 
48 

(36.6) 
66 

(39.0) 

รวม 
131 

(100.0) 
169 

(100.0) 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท า
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคตร้อยละ 48.1 ผู ้ไม่สนใจจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต           
ร้อยละ 36.6 และผูท่ี้สนใจจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคตร้อยละ 15.3 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์   
ในอนาคตร้อยละ 44.4  ผูไ้ม่สนใจจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคตร้อยละ 39.0 และผูท่ี้สนใจ     
จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคตร้อยละ 16.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษา
และความสนใจจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษา       

ตอนปลาย/ปวช 
(N= 38 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
(N= 44 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 

(N= 148 คน) 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

 
(N= 70 คน) 

สนใจ 
4 

(10.5) 
5 

(11.4) 
26 

(17.6) 
13 

(18.6) 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 
32 

(84.2) 
29 

(65.9) 
44 

(29.7) 
33 

(47.1) 

ไม่สนใจ 
2 

(5.3) 
10 

(22.7) 
78 

(52.7) 
24 

(34.3) 

รวม 
38 

(100.0) 
44 

(100.0) 
148 

(100.0) 
70 

(100.0) 
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จากตารางท่ี 19  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ 84.2 
สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 10.5 และไม่สนใจจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ใน
อนาคต ร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท า
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 65.9 ไม่สนใจจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต            
ร้อยละ 22.7 และ สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ 11.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่สนใจจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์
ในอนาคต ร้อยละ 52.7 อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 29.7    
และสนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ 17.6 และ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณา
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต  ร้อยละ 47.1 สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต             
ร้อยละ 18.6 และไม่สนใจจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ 34.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 20  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกพฤติกรรมตามการรับทราบ

ขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคแ์ละความสนใจจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

เคยรับทราบข้อมูล 
(N = 94 คน) 

ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
(N = 206 คน) 

สนใจ 
17 

(18.2) 
31 

(15.0) 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 
62 

(65.9) 
76 

(36.9) 

ไม่สนใจ 
15 

(15.9) 
99 

(48.1) 

รวม 
94 

(100.0) 
206 

(100.0) 

จากตารางท่ี 20  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยทราบขอ้มูล ส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่งพิจารณา
จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 65.9 สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 
18.2  และไม่สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ15.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยทราบข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ใน
อนาคต ร้อยละ48.1 อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต ร้อยละ 36.9 และ
สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต ร้อยละ 15.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์จ าแนกพฤติกรรมตามแหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 133 71.5 
ตวัแทนประกนัชีวติ  127 68.3 
ผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน 48 25.8 
เพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนในครอบครัว 36 19.4 
นิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ 34 18.3 
โทรทศัน์ / วทิย ุ 27 14.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 6 3.2 
หมายเหตุ  :- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

:- อ่ืนๆ(โปรดระบุ) คือหาขอ้มูลจากบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

จากตารางท่ี  21 พบว่าหากผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา                
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต  ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกัน ชีวิตยูนิตลิงค ์       
ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  ร้อยละ 71.5 รองลงมาคือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทน      
ประกัน ชีวิต  ร้อยละ 68.3 หาข้อมูล เพิ่ ม เติมจากผู ้รู้-ผู้เช่ี ยวชาญทางการลงทุน ร้อยละ 25.8                    
หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก   เพื่อน / ญาติ  / คนรู้จัก / คนในครอบครัวร้อยละ  19.4 หาข้อมูลเพิ่มเติม           
จากนิตยสาร/หนังสือ/ส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 18.3 หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก  โทรทัศน์ / วิทยุร้อยละ 14.5         
และหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวประกันชีวิตยูนิตลิงค์จากอ่ืนๆ คือหาข้อมูลจากบริษัทประกัน, บริษัท           
ท่ีขายประกนัชีวติยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศและแหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวประกนัชีวิต
ยนิูตลิงค ์

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N= 83 คน) 

หญงิ    
(N= 103 คน) 

อินเตอร์เน็ต 58 
(31.2) 

75 
(40.3) 

ตวัแทนประกนัชีวติ  53 
(28.5) 

74 
(39.8) 

ผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน 26 
(14.0) 

22 
(11.8) 

เพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนในครอบครัว 14 
(7.5) 

22 
(11.8) 

นิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ 15 
(8.1) 

19 
(10.2) 

โทรทศัน์ / วทิย ุ 14 
(7.5) 

13 
(7.0) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 
(1.6) 

3 
(1.6) 

หมายเหตุ  :- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

:- อ่ืนๆ(โปรดระบุ) คือหาขอ้มูลจากบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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จากตารางท่ี 22  พบว่าหากผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ จากอินเตอร์เน็ตร้อยละ 31.2 รองลงมาคือหาขอ้มูลจากตวัแทนประกนัชีวิต    
ร้อยละ 28.5  หาขอ้มูลจากผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน ร้อยละ14.0 หาขอ้มูลจากนิตยสาร/หนงัสือ/
ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 8.1 หาขอ้มูลจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกัหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากโทรทศัน์/วทิยุ เท่ากนัท่ี ร้อย
ละ 7.5 และจะหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ คือจากบริษทัประกนั และบริษทัท่ีขายประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์
และจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร้อยละ 1.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ จาก
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือจากตัวแทนประกันชีวิต ร้อยละ 39.8 หาข้อมูลจากผู ้รู้-
ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน เพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั เท่ากนัท่ี ร้อยละ 11.8  หาขอ้มูลจากนิตยสาร/หนงัสือ/
ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 10.2 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากโทรทศัน์/วิทยุ ร้อยละ 7.0 และจะหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ 
คือจากบริษทัประกนั และ บริษทัท่ีขายประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ และจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยร้อยละ 1.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและแหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียว
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
(N= 36 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส.  

 
(N= 34 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 
(N= 70 คน) 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

 
(N= 46 คน) 

อินเตอร์เน็ต 33 
(17.7) 

19 
(10.2) 

46 
(24.7) 

35 
(18.8) 

ตวัแทนประกนัชีวติ  15 
(8.1) 

30 
(16.1) 

46 
(24.7) 

36 
(19.4) 

ผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน 15 
(8.1) 

1 
(0.5) 

17 
(9.1) 

15 
(8.1) 

เพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนใน
ครอบครัว 

12 
(6.5) 

4 
(2.2) 

13 
(7.0) 

7 
(3.8) 

นิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ 19 
(10.2) 

2 
(1.1) 

7 
(3.8) 

6 
(3.2) 

โทรทศัน์ / วทิย ุ 12 
(6.5) 

- 8 
(4.3) 

7 
(3.8) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 4 
(2.2) 

2 
(1.1) 

หมายเหตุ  :- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

:- อ่ืนๆ(โปรดระบุ) คือหาขอ้มูลจากบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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จากตารางท่ี 23  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ ปวช.  ส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 17.7 รองลงมาคือนิตยสาร/
หนังสือ/ส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 10.2 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากตวัแทนประกนัชีวิตและผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการ
ลงทุนเท่ากันท่ี ร้อยละ 8.1 หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก/คนในครอบครัว และจาก
โทรทศัน์/วทิย ุเท่ากนัท่ี ร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.ส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
ตวัแทนประกนัชีวิต ร้อยละ 16.1 รองลงมาทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 10.2 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเพื่อน/
ญาติ/คนรู้จกั/คนในครอบครัว ร้อยละ 2.2 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากนิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 1.1 
และ จากผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมทาง
อินเตอร์เน็ตและจากตวัแทนประกนัชีวิตเท่ากนัท่ี ร้อยละ 24.7 รองลงมาคือหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูรู้้-
ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน  ร้อยละ 9.1 หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกั/คนในครอบครัว       
ร้อยละ 7.0 จากโทรทศัน์/วทิย ุร้อยละ 4.3 หาขอ้มูลจากนิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 3.8 และจาก
แหล่งอ่ืนๆคือบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลเพิ่มเติม
จากตวัแทนประกันชีวิต ร้อยละ 19.4 รองลงมาคือหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 18.8            
หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน ร้อยละ 8.1 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเพื่อน/ญาติ/คน
รู้จกั/คนในครอบครัว และ จากโทรทศัน์/วิทยุ เท่ากนัท่ี ร้อยละ 3.8 หาขอ้มูลจากนิตยสาร/หนังสือ/
ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 3.2 และจากแหล่งอ่ืนๆคือบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์และจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 24  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์  จ  าแนกพฤติกรรมตามการรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์และ        
แหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 

รายการ 

จ านวน(ร้อยละ) 

เคยรับทราบข้อมูล 
ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

(N= 79 คน) 

ไม่เคยรับทราบข้อมูล
ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

(N= 107 คน) 
อินเตอร์เน็ต 63 

(33.9) 
70 

(37.6) 
ตวัแทนประกนัชีวติ  57 

(30.6) 
70 

(37.6) 
ผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการลงทุน 22 

(11.8) 
26 

(14.0) 
เพื่ อน  / ญ าติ  / คน รู้จัก  / คน ใน
ครอบครัว 

21 
(11.3) 

15 
(8.1) 

นิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ 13 
(7.0) 

21 
(11.3) 

โทรทศัน์ / วทิย ุ 11 
(5.9) 

16 
(8.6) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 
(1.6) 

3 
(1.6) 

หมายเหตุ  :- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

:- อ่ืนๆ(โปรดระบุ) คือหาขอ้มูลจากบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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จากตารางท่ี 24   พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนั
ชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีเคยทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มาก่อนส่วนใหญ่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ หาข้อมูลจากเพิ่มเติมตวัแทนประกันชีวิต ร้อยละ 30.6 หา
ขอ้มูลจากเพิ่มเติมผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน ร้อยละ 11.8 หาขอ้มูลจากเพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนใน
ครอบครัว ร้อยละ 11.3 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากนิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์ร้อยละ 7.0 จากโทรทศัน์/วิทยุ
เท่ากนัท่ี ร้อยละ 5.9 และหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนๆคือบริษทัประกนั , บริษทัท่ีขายประกนัชีวิต  
ยนิูตลิงค ์และจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร้อยละ 1.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีไม่เคย
ทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มาก่อนส่วนใหญ่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และจาก
ตวัแทนประกันชีวิตเท่ากันท่ี ร้อยละ 37.6  รองลงมาคือหาข้อมูลจากเพิ่มเติมผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทาง
การเงิน ร้อยละ 14.0 หาข้อมูลเพิ่มเติมจากนิตยสาร/หนังสือ/ส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 11.3 หาข้อมูลจาก
โทรทศัน์/วิทยุ ร้อยละ 8.6 หาข้อมูลจากเพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนในครอบครัว ร้อยละ 8.1 และ      
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนๆคือบริษัทประกัน , บริษัทท่ีขายประกันยูนิตลิงค์และจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร้อยละ 1.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 25  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์  จ  าแนกพฤติกรรมตามการวางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ในอนาคต
นบัจากวนัสัมภาษณ์ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 1 เดือน 4 2.2 
ภายใน 3 เดือน 28 15.1 
ภายใน 6 เดือน 2 1.1 
ภายใน 1 ปี  81 43.5 
มากกวา่ 1 ปี 71 38.1 

รวม 186 100.00 
หมายเหตุ :- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 25 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีสนใจจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต       
ส่วนใหญ่จะวางแผนการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปีนับจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 43.5 
รองลงมาคือ วางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกว่า 1 ปี ร้อยละ38.2 
วางแผนการท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน  3 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์  ร้อยละ15.1  วางแผนการท า
ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน1 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ2.2  และวางแผนการท าประกนัชีวิต    
ยนิูตลิงคภ์ายใน 6 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 26  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศและการวางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์      
ในอนาคตนบัจากวนัสัมภาษณ์ 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N= 83 คน) 

หญงิ   
(N=103 คน) 

ภายใน 1 เดือน 
3 

(3.6) 
1 

(1.0) 

ภายใน 3 เดือน 
13 

(15.7) 
15 

(14.6) 

ภายใน 6 เดือน 
2 

(2.4) 
- 

ภายใน 1 ปี  
28 

(33.7) 
53 

(51.4) 

มากกวา่ 1 ปี 
37 

(44.6) 
34 

(33.0) 

รวม 
83 

(100.0) 
103 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนั

ชีวิตยนิูตลิงค์ในอนาคต เพศชาย ส่วนใหญ่วางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์หลงัจากสัมภาษณ์ไป

แล้วมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 44.6 รองลงมาคือวางแผนท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปี นับจากวนั

สัมภาษณ์ ร้อยละ 33.7 วางแผนจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 3 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 

15.7 วางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 3.6 และวางแผน 

วางแผนจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 6 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 2.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

เพศหญิง ส่วนใหญ่วางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ภายใน 1 ปีนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 51.4 

รองลงมาคือวางแผนท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์หลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 33.0 

วางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 3 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 14.6  และวางแผนจะ

ท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 1 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและการวางแผนจะท าประกนัชีวิต   
ยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
(N= 36 คน)      

อนุปริญญา/
ปวส.  

 
(N= 34 คน)      

ปริญญาตรี 
 

 
(N= 70 คน)      

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
(N= 46 คน)      

ภายใน 1 เดือน - 
1 

(2.9) 
2 

(2.9) 
1 

(2.2) 

ภายใน 3 เดือน - 
12 

(35.3) 
8 

(11.4) 
8 

(17.4) 

ภายใน 6 เดือน - - 
2 

(2.9.) 
- 

ภายใน 1 ปี 
11 

(30.6) 
17 

(50.0) 
30 

(42.8) 
23 

(50.0) 

มากกวา่ 1 ปี 
25 

(69.4) 
4 

(11.8) 
28 

(40.0) 
14 

(30.4) 

รวม 
36 

(100.0) 
34 

(100.0) 
70 

(100.0) 
46 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนั
ชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ส่วนใหญ่
วางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 69.4 รองลงมาคือ 
วางแผนการท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 1 ปีนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 30.6 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต 
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่วางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 ปีนบั
จากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือวางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 3 เดือนนบัจาก
วนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 35.3 วางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่ 1 ปี 
ร้อยละ 11.8 และวางแผนการท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 1 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 2.9 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต 
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่วางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ภายใน 1 ปีนบัจากวนั
สัมภาษณ์ ร้อยละ 42.8 รองลงมาคือวางแผนการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์หลงัจากสัมภาษณ์ไปแล้ว
มากกว่า 1 ปี ร้อยละ 40.0 วางแผนการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 3 เดือนนับจากวนัสัมภาษณ์   
ร้อยละ 11.4 และวางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 เดือนและ 6 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์
เท่ากนัท่ี ร้อยละ 2.9 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต 
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ ส่วนใหญ่วางแผนการท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 1 ปี
นบัจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือวางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์
ไปแล้วมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 30.4 วางแผนการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 3 เดือนนับจากวนั
สัมภาษณ์ ร้อยละ 17.4 และวางแผนการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 เดือนนับจากวนัสัมภาษณ์
เท่ากนัท่ี ร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 28  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ จ  าแนกพฤติกรรมตามการรับทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์และ         
การวางแผนจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต 

รายการ 

การรับทราบข้อมูลการประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
(ร้อยละ) 

เคย       
(N= 79 คน)                                 

ไม่เคย                            
(N= 107 คน) 

ภายใน 1 เดือน 
2 

(2.6) 
2 

(1.8) 

ภายใน 3 เดือน 
11 

(13.9) 
17 

(15.9) 

ภายใน 6 เดือน - 
2 

(1.8) 

ภายใน 1 ปี  
40 

(50.6) 
41 

(38.3) 

มากกวา่ 1 ปี 
26 

(32.9) 
45 

(42.1) 

รวม 
79 

(100.0) 
107 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 28  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิต

ยูนิตลิงค์ท่ีเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ส่วนใหญ่วางแผนการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์

ภายใน 1 ปีนับจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 50.6 รองลงมาคือวางแผนการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์

หลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 32.9 วางแผนการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 3 

เดือนรับจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 13.9 และวางแผนการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 เดือนนบัจาก

วนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 2.6  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิต

ยูนิตลิงค์ท่ีไม่เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ส่วนใหญ่วางแผนการ     

ท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 42.1 รองลงมาคือวางแผนการ

ท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปีนับจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 38.3 วางแผนการท าประกนัชีวิต            

ยูนิตลิงค์ภายใน 3 เดือนนับจากวนัสัมภาษณ์ ร้อยละ 15.9 และวางแผนการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์

ภายใน 1 เดือนและภายใน 6 เดือนนบัจากวนัสัมภาษณ์เท่ากนัท่ี ร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 29  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ จ  าแนกตามพฤติกรรมการตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์

รวมเบ้ียประกนัชีวติและเพิ่มเติมพิเศษ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ปีละไม่เกิน 40,000 บาท 136 73.1 
ปีละ 40,001-70,000 บาท 33 17.8 
ปีละ 70,001-100,000 บาท 16 8.6 
มากกวา่ปีละ 100,000 บาท 1 0.5 

รวม 186 100.00 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี  29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิต     

ยนิูตลิงค์ รวมเบ้ียประกนัชีวิตและเพิ่มเติมพิเศษ  ปีละไม่เกิน 40,000 บาท  ร้อยละ73.1 รองลงมาคือ   

ปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ17.8 ปีละ70,001-100,000 บาท ร้อยละ 8.6 และมากกวา่ปีละ 100,000 

ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 30  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศและการตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิต    
ยนิูตลิงค ์รวมเบ้ียประกนัชีวติและเพิ่มเติมพิเศษ 

รายการ 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N= 83 คน) 

หญงิ 
(N= 103 คน)   

ปีละไม่เกิน 40,000 บาท 
72 

(86.6) 
64 

(62.1) 

ปีละ 40,001-70,000 บาท 
6 

(7.2) 
27 

(26.2) 

ปีละ 70,001-100,000 บาท 
4 

(4.8) 
12 

(11.7) 

มากกวา่ปีละ 100,000 บาท 
1 

(1.2) 
- 

รวม 
83 

(100.0) 
103 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 30  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการท า
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์รวมเบ้ียประกันชีวิตและเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 86.8 
รองลงมาตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 7.2 ตั้งงบประมาณปีละ 70,001-100,000 
บาท ร้อยละ 4.8 และตั้งงบประมาณปีละมากกวา่ 100,000 บาท ร้อยละ 1.2ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ส่วนใหญ่ตั้ งงบประมาณเพื่อการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค ์     
รวมเบ้ียประกนัชีวิตและเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 62.1 รองลงมาตั้งงบประมาณ   
ปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 26.2 และตั้ งงบประมาณปีละ 70,001-100,000 บาท ร้อยละ 11.7 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 31  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อการท า
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์รวมเบ้ียประกนัชีวติและเพิ่มเติมพิเศษ 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
(N= 36 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
(N= 34 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 

(N= 70 คน) 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
(N= 46 คน) 

ปีละไม่เกิน 40,000 บาท 
25 

(69.4) 
21 

(61.8) 
64  

(91.5) 
26 

(56.5) 

ปีละ 40,001 – 70,000บาท 
1 

(2.8) 
10 

(29.4) 
4 

(5.7) 
18 

(39.1) 

ปีละ 70,001 – 100,000 บาท 
10 

(27.8) 
3 

(8.8) 
1 

(1.4) 
2 

(4.3) 

มากกวา่ปีละ 100,000 บาท - - 
1 

(1.4) 
- 

รวม 
36 

(100.0) 
34 

(100.0) 
70 

(100.0) 
46 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 31  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช.ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ รวมเบ้ียประกนัชีวิตและ

เพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 69.4 รองลงมาตั้งงบประมาณปีละ70,001-100,000 บาท 

ร้อยละ 27.8 ตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการ     

ท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์รวมเบ้ียประกนัชีวิต และเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 61.8

รองลงมาตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000  บาท ร้อยละ 29.4  ตั้งงบประมาณปีละ 70,001-100,000

บาท ร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนั

ชีวิตยนิูตลิงค์ รวมเบ้ียประกนัชีวิต และเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 91.5 รองลงมา

ตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 5.7 ตั้งงบประมาณปีละ 70,001-100,000 บาท และตั้ง

งบประมาณมากกวา่ปีละ 100,000 บาท เท่ากนัท่ี ร้อยละ 1.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อ

การท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ รวมเบ้ียประกนัชีวิต และเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 

56.5 รองลงมาตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 39.1 และตั้งงบประมาณปีละ 70,001-

100,000 บาท  ร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 32  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตาม การรับทราบขอ้มูลและการตั้งงบประมาณเพื่อการ

ท าประกนัชีวติยนิูตลิงคร์วมเบ้ียประกนัชีวติและเพิ่มเติมพิเศษ 

รายการ 

รับทราบข้อมูลประกนัชีวติยูนิตลงิค์  
(ร้อยละ) 

เคยรับทราบข้อมูล  
(N=79 คน)              

ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
(N=107 คน) 

ปีละไม่เกิน 40,000 บาท 
54 

(68.3) 
82 

(76.6) 

ปีละ 40,001-70,000 บาท 
19 

(24.1) 
14 

(13.1) 

ปีละ 70,001-100,000 บาท 
6 

(7.6) 
10 

(9.4) 

มากกวา่ปีละ 100,000 บาท - 
1 

(0.9) 

รวม 
79 

(100.0) 
107 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 32 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิต       

ยนิูตลิงค์ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ รวมเบ้ียประกนัชีวิตและเพิ่มเติม

พิเศษ ปีละไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ 68.3 รองลงมาตั้งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 

24.1 และตั้งงบประมาณปีละ 70,001-100,000 บาท ร้อยละ 7.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์รวมเบ้ีย

ประกนัชีวิตและเพิ่มเติมพิเศษท่ีไม่เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ ส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณ

เพื่อการท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ รวมเบ้ียประกันชีวิตและเพิ่มเติมพิเศษปีละไม่เกิน 40,000 บาท      

ร้อยละ 76.6 รองลงมาตั้ งงบประมาณปีละ 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 13.1 ตั้ งงบประมาณปีละ 

70,001-100,000 บาท ร้อยละ 9.4 และตั้งงบประมาณปีละ 100,000 บาท ร้อยละ 0.9 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์  จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวมท่ี
สามารถรับได ้

รายการ จ านวน ร้อยละ 

รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ 58 32.3 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง 101 54.3 

รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย  25 13.4 

รวม 186 100.00 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลางมีความยืดหยุน่

รับความเส่ียงไดบ้า้ง ร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ร้อยละ 

32.3 และรับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสียร้อยละ 13.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 34  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      
จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศและระดับความเส่ียงของการลงทุน                  
ในกองทุนรวมท่ีสามารถรับได ้

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N=83 คน) 

หญงิ    
(N=103 คน) 

รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ 
37 

(43.5) 
23 

(22.8) 
รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับ
ความเส่ียงไดบ้า้ง 

40 
(47.1) 

61 
(60.4) 

รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย 
8 

(9.4) 
19 

(16.8) 

รวม 
83 

(100.0) 
103 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 34  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิต
ยนิูตลิงค์ เพศชาย ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง  มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียงได้บา้ง ร้อยละ 
47.1 รองลงมาคือรับความเส่ียงได้น้อยไม่ตอ้งการสูญเสียเงินต้น ร้อยละ 43.5 รับความเส่ียงได้สูง    
กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ เพศหญิง 
ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง  มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียงไดบ้า้ง ร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ  
รับความเส่ียงได้น้อยไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น ร้อยละ 22.8 รับความเส่ียงได้สูง กล้าได้ กล้าเสีย      
ร้อยละ 16.8 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 35  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและระดบัความเส่ียงของการลงทุน

ในกองทุนรวมท่ีสามารถรับได ้

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
(N= 36 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

 
(N= 34 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 

(N= 70 คน) 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
(N= 46 คน) 

รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการ
สูญเสียเงินตน้ 

14 
(38.9) 

3 
(8.8) 

30 
(42.8) 

13 
(28.3) 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง  
มีความยดืหยุน่รับความเส่ียง 
ไดบ้า้ง 

13 
(36.1) 

29 
(85.3) 

34 
(48.6) 

25 
(54.3) 

รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้ 
กลา้เสีย 

9 
(25.0) 

2 
(5.9) 

6 
(8.6) 

8 
(17.4) 

รวม 
36 

(100.0) 
34 

(100.0) 
70 

(100.0) 
46 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิต
ยูนิตลิงค์ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ส่วนใหญ่รับความเส่ียง     
ไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่
รับความเส่ียงไดบ้า้ง ร้อยละ 36.1 และรับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 25.0 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ท่ี มี       
ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง  มีความยืดหยุน่รับความเส่ียง
ได้บ้าง ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือรับความเส่ียงได้น้อย ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น ร้อยละ 8.8 และ     
รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 5.9 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ท่ี มี       
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง  มีความยืดหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง 
ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือรับความเส่ียงได้น้อย  ไม่ต้องการสูญเสียเงินต้น  ร้อยละ 42.8 และ                
รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 8.6 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง  มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียง  
ได้บา้ง ร้อยละ 54.3 รองลงมาคือรับความเส่ียงได้น้อย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ ร้อยละ 28.3 และ       
รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 17.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 36  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์  จ  าแนกพฤติกรรมตามการรับทราบข้อมูลและระดับความเส่ียงของ        

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีสามารถรับได ้

รายการ 

รับทราบข้อมูลประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
    (ร้อยละ) 

เคย        
(N= 79 คน)           

ไม่เคย     
(N= 107 คน)       

รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ 12 
(15.2) 

48 
(44.9) 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความเส่ียงได้
บา้ง 

51 
(64.6) 

50 
(46.7) 

รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย 
16 

(20.2) 
9 

(8.4) 

รวม 
79 

(100.0) 
107 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 36 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิต

ยูนิตลิงค์ ท่ีเคยรับทราบข้อมูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ส่วนใหญ่รับความเส่ียงได้ปานกลาง มีความ

ยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง ร้อยละ 64.6 รองลงมาคือรับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 20.2 

และรับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ ร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท่ีไม่เคย

รับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ส่วนใหญ่รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความเส่ียง

ได้บา้ง ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือรับความเส่ียงได้น้อย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ ร้อยละ 44.9 และ    

รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย ร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 37  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท า

ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามวธีิการเลือกกองทุน 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ 102 54.8 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง  84 45.2 

รวม 186 100.00 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุน      

ตามค าแนะน าของบริษัทประกันชีวิต ร้อยละ 54.8 และเลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุน            

ดว้ยตวัเอง ร้อยละ 45.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 38  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท า

ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศและวธีิการเลือกกองทุน 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N=83 คน) 

หญงิ    
(N=103 คน) 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน า
ของบริษทัประกนัชีวติ 

55 
(66.3) 

47 
(45.6) 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง  
28 

(33.7) 
56 

(54.4) 

รวม 
83 

(100.0) 
103 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

จากตารางท่ี 38  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิต      
ยนิูตลิงคเ์พศชาย ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต 
ร้อยละ 66.3 เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง ร้อยละ 33.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์เพศหญิง 
ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง ร้อยละ 54.4 เลือกกองทุนและสัดส่วน       
การลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ ร้อยละ 45.6 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 39  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและวธีิการเลือกกองทุน  

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
(N= 36 คน) 

อนุปริญญา/
ปวส 

 
(N= 34 คน) 

ปริญญาตรี  
 
 

(N= 70 คน) 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

 
(N= 46 คน) 

เลือกกองทุนและสัดส่วน
การลงทุนตามค าแนะน า
ของบริษทัประกนัชีวติ 

13 
(36.1) 

24 
(70.6) 

28 
(40.0) 

19 
(41.3) 

เลือกกองทุนและสัดส่วน
การลงทุนดว้ยตวัเอง  

23 
(63.9) 

10 
(29.4) 

42 
(60.0) 

27       (58.7) 

รวม 
36 

(100.0) 
34 

(100.0) 
70 

(100.0) 
46 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 
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จากตารางท่ี 39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิต

ยูนิตลิงค์ ท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนด้วย

ตวัเอง ร้อยละ 63.9 เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต ร้อยละ 

36.1 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหว่างพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท่ีมีระดบั

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทั

ประกนัชีวติ ร้อยละ 70.6 เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง ร้อยละ 29.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหว่างพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง ร้อยละ 60.0              

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ ร้อยละ 40.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหว่างพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง ร้อยละ 58.7 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ ร้อยละ 41.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 40  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณา      

จะท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ จ  าแนกพฤติกรรมตามการรับทราบขอ้มูลและวธีิการเลือกกองทุน 

รายการ 

รับทราบข้อมูลประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
 (ร้อยละ) 

เคย                
 (N= 79 คน) 

ไม่เคย  
(N= 107 คน) 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตาม
ค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ 

44 
(55.7) 

40 
(37.4) 

เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง 
35 

(44.3) 
67 

(62.6) 

รวม 
79 

(100.0) 
107 

(100.0) 
หมายเหตุ :-เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน   

                     186 ราย (ดูตารางท่ี17) 

 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณา จะท าประกนัชีวิต

ยนิูตลิงค ์ ท่ีเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตาม

ค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต ร้อยละ 55.7 เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตนเอง ร้อยละ 

44.3 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีไม่เคย

รับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ส่วนใหญ่เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตนเอง ร้อยละ 

62.6 เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ ร้อยละ 37.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 41  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์ 

จ  าแนกพฤติกรรมตามจ านวนผูท่ี้ตอบไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคแ์ละการแนะน าขอ้มูลประกนั

ชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่แนะน า 83 72.8 
แนะน า 31 27.2 

รวม 114 100.00 
หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

 

จากตารางท่ี 41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคส่์วนใหญ่   จะไม่
แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 72.8 และจะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยู
นิตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกัร้อยละ 27.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 42  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์   

จ  าแนกพฤติกรรมตามเพศของผูท่ี้ตอบไม่สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคแ์ละการแนะน าขอ้มูลประกนั

ชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั 

รายการ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ชาย 
(N= 48 คน) 

หญงิ  
(N= 66 คน)   

ไม่แนะน า 
31 

(64.6) 
51 

(77.3) 

แนะน า 
17 

(35.4) 
15 

(22.7) 

รวม 
48 

(100.0) 
66 

(100.0) 
หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

จากตารางท่ี 42  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์พศชายส่วนใหญ่ 
จะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ64.6 จะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิต       
ยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 35.4 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์พศหญิงส่วนใหญ่จะไม่แนะน าขอ้มูล
ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 77.3 จะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคน       
ท่ีรู้จกั ร้อยละ 22.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 43  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์   

จ  าแนกพฤติกรรมตามระดบัการศึกษาและการแนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั 

รายการ 

ระดับการศึกษา 
(ร้อยละ)       

ต า่กว่าหรือเท่ากบั
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 
 (N= 2 คน) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 
 

        (N= 10 คน) 

ปริญญาตรี 
 
 

(N= 78 คน) 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

 
   (N= 24 คน) 

ไม่แนะน า - 
8 

(80.0) 
55 

(70.5) 
20 

(83.3) 

แนะน า 
2   

(100.0) 
2   

(20.0) 
23 

(29.5) 
4 

(16.7) 

รวม 
2   

(100.0) 
10 

(100.0) 
78 

(100.0) 
24 

(100.0) 
หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 
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จากตารางท่ี 43 พบว่าผูต้อบแบบสอบท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีมีระดบัการศึกษา   
ต  ่ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จะแนะน าข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ให้คนรู้จกั       
ร้อยละ 100.0 

ผูต้อบแบบสอบท่ีไม่สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส .       
ส่วนใหญ่จะไม่แนะน าข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ให้คนรู้จกั ร้อยละ 80.0 และจะแนะน าข้อมูล
ประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั ร้อยละ 20.0 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่     
จะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้คนรู้จกั ร้อยละ 70.5 และจะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิต           
ยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั ร้อยละ 29.5 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงคท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า
ส่วนใหญ่จะไม่แนะน าข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์ให้คนรู้จกั ร้อยละ  83.3 และจะแนะน าข้อมูล
ประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั ร้อยละ 16.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 44  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์   

จ  าแนกพฤติกรรมตามการแนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกัและการรับทราบขอ้มูล 
 

รายการ 

รับทราบข้อมูลประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
(ร้อยละ)       

เคย 
 (N=15 คน) 

ไม่เคย  
(N= 99 คน) 

ไม่แนะน า 
7 

(46.7) 
76 

(76.8) 

แนะน า 
8 

(53.3) 
23 

(23.2) 

รวม 
15 

(100.0) 
99 

(100.0) 
หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

จากตารางท่ี 44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ท่ีเคยทราบขอ้มูล
ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ส่วนใหญ่ จะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 53.3     
จะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 46.7 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ท่ีไม่เคยทราบข้อมูลประกันชีวิตยู
นิตลิงค์ส่วนใหญ่ จะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 76.8 จะแนะน า
ขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีรู้จกั ร้อยละ 23.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 45  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์
จ  าแนกตามเหตุผลท่ีแนะน าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เป็นแบบท่ีน่าสนใจ 11 9.6 

อาจมีคนสนใจ 7 6.1 

ดี แต่ไม่มีก าลงัซ้ือ 5 4.4 
น่าจะมีประโยชน์กบัผูอ่ื้น 3 2.6 
เป็นทางเลือก 1 0.9 
ผลตอบแทนน่าสนใจ 1 0.9 

เพิ่มทางเลือก 1 0.9 

เพิ่มโอกาสการลงทุน 1 0.9 
อาจเห็นผลตอบแทนประกนัแบบเดิมชา้ 1 0.9 

หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

 จากตารางท่ี 45  พบว่าเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค ์     
ส่วนใหญ่จะแนะน าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์ห้กบัคนท่ีรู้จกัคือ เป็นแบบท่ีน่าสนใจ ร้อยละ 9.6 อาจมีคน
สนใจ ร้อยละ 6.1 ดีแต่ไม่มีก าลงัซ้ือ ร้อยละ 4.4 น่าจะเป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้น ร้อยละ 2.6 เป็นทางเลือก 
ดีแต่ไม่มีก าลงัซ้ือ ผลตอบแทนน่าสนใจ เพิ่มทางเลือก เพิ่มโอกาสการลงทุน และอาจเห็นผลตอบแทน
ประกนัแบบเดิมชา้ ร้อยละ 0.9 เท่ากนั 
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ตารางท่ี 46  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวติยนิูตลิงคจ์  าแนกตาม
เหตุผลท่ีไม่แนะน าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ตอ้งการระบุเหตุผลท่ีไม่แนะน า 59 51.8 
ไม่มีขอ้มูล/ความรู้ความเขา้ใจมากพอท่ีจะแนะน า 13 11.4 
ยงัไม่แน่ใจในเร่ืองความมัน่คงของบริษทัและผลิตภณัฑ์ 3 2.6 
เป็นแบบประกนัใหม่ตอ้งดูไปก่อน 2 1.8 
บริษทัไม่มีช่ือเสียง 1 0.9 
ไม่สนใจท าประกนัชีวติ    1 0.9 
เป็นหนา้ท่ีของตวัแทน / บริษทั 1 0.9 
เป็นภาระท่ีตอ้งอธิบาย 1 0.9 
ไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งประกนัชีวติยนิุลิงคก์บัการ
ท าประกนัชีวติ+ซ้ือกองทุนรวม 

1 0.9 

ไม่จ  าเป็นตอ้งแนะน า 1 0.9 
หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

จากตารางท่ี  46 พบว่าเหตุผลท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค ์        
ส่วนใหญ่จะไม่แนะน าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคนท่ีรู้จกัคือ ไม่ตอ้งการระบุเหตุผลท่ีไม่แนะน า 
ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือไม่มีขอ้มูล/ความรู้ความเขา้ใจมากพอท่ีจะแนะน า ร้อยละ 11.4 ยงัไม่แน่ใจใน
เร่ืองความมัน่คงของบริษทัและผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 2.6 เป็นแบบประกนัใหม่ตอ้งดูไปก่อน ร้อยละ 1.8  
บริษทัไม่มีช่ือเสียง  ไม่สนใจท าประกนัชีวิต  เป็นหน้าท่ีของตวัแทน / บริษทั เป็นภาระท่ีตอ้งอธิบาย   
ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างประกนัชีวิตยูนิตลิงค์กบัการท าประกนัชีวิต+ซ้ือกองทุนรวมและ ไม่
จ  าเป็นตอ้งแนะน า ร้อยละ 0.9 เท่ากนัตามล าดบั 
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ตารางท่ี 47  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค ์
จ าแนกพฤติกรรมตามเหตุผลท่ีคิดวา่จะไม่ท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

รายการ จ านวน ร้อยละ 

มีประกนัเพียงพออยูแ่ลว้ 55 48.2 

ไม่มีงบประมาณ 43 37.7 

ไม่มีความจ าเป็น  42 36.8 

แบบประกนัเขา้ใจยาก 24 21.1 

แบบประกนัไม่ตรงกบัความตอ้งการ 20 17.5 

เบ้ียประกนัส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนไม่สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได ้ 18 15.8 

มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการซ ้ าซอ้นทั้งจากบริษทัประกนัและจาก
บริษทัจดัการ กองทุนรวม 

13 11.4 

กองทุนรวมในประกนัชีวิตยนิูตลิงคมี์ใหเ้ลือกนอ้ยเม่ือเทียบกบัใน
ตลาดการลงทุน 

6 5.3 

หมายเหตุ :-จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์จ  านวน 114 ราย (ดูตารางท่ี 17) 

:-ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้,  อ่ืนคือ ไม่ตอ้งการระบุเหตุผลท่ีไม่ท  าประกนั 

จากตารางท่ี 47 พบวา่เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์
คือ มีประกนัเพียงพออยูแ่ลว้ ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือไม่มีงบประมาณ ร้อยละ 37.7 ไม่มีความจ าเป็น 
ร้อยละ 36.8 แบบประกนัเขา้ใจยาก ร้อยละ 21.1 แบบประกันไม่ตรงกบัความตอ้งการ ร้อยละ17.5   
เบ้ียประกันส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละ 15.8 มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการซ ้ าซอ้นทั้งจากบริษทัประกนัและจากบริษทัจดัการกองทุนรวม ร้อยละ 11.4  และมีใหเ้ลือก
นอ้ยเม่ือเทียบกบัในตลาดการลงทุน ร้อยละ 5.3  ตามล าดบั  

 

ส่วนที ่5  ข้อเสนอแนะ 

 คนรู้จกันอ้ย เพิ่มกลยทุธ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน  (2 ราย) 
 ท าประกนัชีวติและมีกองทุนแยกกนัอยูแ่ลว้ควรมีผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีแตกต่างออกไป  (2 ราย) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อผลิตภณัฑ์ประกนั

ชีวิตยูนิตลิงค์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์   เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบธุรกิจหรือบริษทัประกนัชีวิตน าไป
ปรับปรุงและพฒันาการส่ือสารกบัผูเ้อาประกนัต่อผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์  ประชากรท่ีใช้
ศึกษาเป็นผูเ้อาประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยท าการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 300  คน 
โดยวิธีการคดัเลือกตามสะดวก  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและ
ค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3  อาย ุ31-40 

ปี ร้อยละ 28.3 สถานภาพโสด ร้อยละ 36.7 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 49.3 อาชีพคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.3 รายไดต่้อเดือน 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 48.0  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
แบบสะสมทรัพย ์ร้อยละ 48.0 ไม่เคยทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ร้อยละ 68.7 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประกนั ชีวติยูนิตลงิค์  
ผลจากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตยนิูตลิงคโ์ดยรวมระดบัมาก

สุด ร้อยละ 87.1 พบว่าประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจมากสุดคือโครงสร้างเบ้ีย
ประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ 94.3) รองลงมาคือการ
เพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม์ (ร้อยละ 93.0) และเป็นกรมธรรม์แบบตลอด
ชีพท่ีขายควบกองทุนรวม (ร้อยละ 92.7) ตามล าดบั 

 
ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด ในระดบัมาก คือ เบ้ีย

ประกนัภยัส่วนเงินลงทุน บริษทัประกนัชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน มูลค่าท่ีจะ
ลงทุนใหก้บัผูเ้อาประกนัชีวติ (ร้อยละ 63.7) 
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เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียระดบั
มากสุด (ร้อยละ 91.5) ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือ การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติม
พิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม์ (ร้อยละ 98.5) รองลงมาคือโครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ 96.9) ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้
ความเขา้ใจต ่าสุด คือ ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน (ร้อยละ 72.5) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความรู้ความเข้าใจเฉล่ียระดับมากสุด (ร้อยละ 83.6) 
ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือโครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความ
คุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน  และการน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อา
ประกนัชีวิต (ร้อยละ 92.3) เท่ากนั ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด 
คือ ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน (ร้อยละ 56.8) 

เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในทุกระดบัการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเฉล่ียในระดับมากสุดโดยผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเท่ากับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ระดบัมากสุด(ร้อยละ 95.0) 
ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพท่ีขายควบกองทุนรวม 
โครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน  การน าเงินลงทุนไป
ซ้ือและการออกหน่วยลงทุนตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวิต การรับความเส่ียงจากการลงทุนของผูเ้อา
ประกัน เป็นแบบประกันท่ีสามารถปรับรูปแบบการบริหารการลงทุนได้  การเพิ่มเบ้ียประกันภยั
เพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม ์  การรับเงินเวนคืนกรมธรรม์  การจ่ายเงินกรณีเสียชีวิต (ร้อยละ 
100.00) เท่ากนั ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด คือ ผูเ้อาประกนัเป็น
ผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 71.1 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีความรู้ความเขา้ใจในระดบั
มากสุด (ร้อยละ 90.9) ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือ การรับความเส่ียงจากการลงทุน
ของผูเ้อาประกนั (ร้อยละ 97.7) ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด คือ ผู ้
เอาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน  (ร้อยละ 77.3) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากสุด  
(ร้อยละ 82.3) ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือโครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ 94.6) ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้
ความเขา้ใจต ่าสุด คือ การจ ากดัอายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูซ้ื้อประกนั (ร้อยละ 59.5) 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัมากสุด (ร้อยละ 89.7) ประเด็นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือ การรับความเส่ียงจากการ
ลงทุนของผูเ้อาประกนั และการเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม ์(ร้อยละ 97.1) 
ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด คือ ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน (ร้อยละ 58.6) 

เม่ือจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคพ์บวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ มีความรู้ความเข้าใจในระดบัมากสุด (ร้อยละ 93.1) ประเด็นท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุด คือ การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรม ์(ร้อยละ 
100.00) ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเข้าใจต ่าสุด  คือ ผูเ้อาประกันเป็นผู ้
ตดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน (ร้อยละ 74.5) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดับมากสุด (ร้อยละ 84.2) ประเด็นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเฉล่ียสูงสุด คือ โครงสร้างเบ้ียประกัน 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความคุ้มครอง และส่วนเงินลงทุน  (ร้อยละ 94.2) ประเด็น ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจต ่าสุด คือ ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะ
ลงทุน (ร้อยละ 58.7) 

ส่วนที ่3  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
ผลจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย 

(ค่าเฉล่ีย 4.03) และประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด ในระดบัเห็นดว้ยคือ ช่ือเสียง, ความ
น่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลอย่างมากต่อการตดัสินใจท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์  (ค่าเฉล่ีย 4.33)  
รองลงมาคือตัวแทนต้องมีความรู้เร่ืองการลงทุนในหลักทรัพย์เพราะการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องของ
ตวัแทนบริษทัประกนัชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนัในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.23)  และ
ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด ในระดบัเห็นดว้ยคือ เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) 

เม่ือจ าแนกตามเพศพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับ     
เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ
ของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.32) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ความซบัซอ้น เขา้ใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.33)  

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.02)    
ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือ ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผู ้



 

114 
 

เอาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.34) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบั
คนทุกวยั  (ค่าเฉล่ีย3.46) 

 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในทุกระดบัการศึกษามีความ
คิดเห็นเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยโดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.มีความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.18) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็น
เฉล่ียสูงสุด คือ การหยุดพกัช าระเบ้ียโดยมีความคุม้ครองอยู่ (ค่าเฉล่ีย 4.71) ประเด็นท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ ความซบัซอ้นของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 3.37)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั 
เห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.11) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือ ความรู้และการให้ขอ้มูลการ
ลงทุนท่ีถูกตอ้งของตวัแทนต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.41) ประเด็นท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั   (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั เห็นดว้ย 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือ ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการ
ตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นแบบ
ประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ตอบแบบสอบถามท่ีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั เห็นดว้ย  (ค่าเฉล่ีย 4.12) ประเด็นท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียสูงสุดคือ ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
ประเด็นท่ีมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ ความซับซ้อน เข้าใจยากของแบบประกนั (ค่าเฉล่ีย 
3.63) 

 เม่ือจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคพ์บวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์มีความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั เห็นดว้ย  (ค่าเฉล่ีย 4.19) ประเด็นท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือ ความอิสระในการบริหารการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.56) ประเด็นท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั  (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์ความคิดเห็นเฉล่ียในระดบั 
เห็นดว้ย  (ค่าเฉล่ีย 3.96) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด คือความน่าเช่ือถือของกองทุนรวม
ต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั (ค่าเฉล่ีย 4.30) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด คือ เป็น
แบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั  (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
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ส่วนที ่4  พฤติกรรมในการซ้ือผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิตลิงค์ความสนใจทีจ่ะท าประกัน
ชีวติยูนิตลงิค์ในอนาคต 

ผลจากการศึกษาด้านพฤติกรรมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
พิจารณาจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (ร้อยละ 46.0)  แหล่งการหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต       
(ร้อยละ 71.5) และตวัแทนประกนัชีวิต (ร้อยละ 68.3) วางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 ปี
นับจากวนัสัมภาษณ์  (ร้อยละ 43.5) โดยตั้งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 73.1) รับ
ความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง (ร้อยละ 54.3) เลือกกองทุนและสัดส่วน
การลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ (ร้อยละ 54.8) 

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท า
ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (ร้อยละ 48.1) แหล่งการหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 31.2) 
วางแผนจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์หลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วมากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 44.6) โดยตั้ ง
งบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ86.6) รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความ
เส่ียงไดบ้า้ง (ร้อยละ 47.1) เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต 
(ร้อยละ 66.3) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค ์        
(ร้อยละ 44.4) แหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 40.3) วางแผนจะท าประกนัชีวิตยู
นิตลิงค์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัสัมภาษณ์ (ร้อยละ 51.4) ตั้งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อย
ละ 62.1) รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียงไดบ้า้ง (ร้อยละ 60.4) เลือกกองทุน
และสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง (ร้อยละ 54.4) 

เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่าง
พิจารณาจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ (ร้อยละ 84.2) แหล่ง
การหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 17.7) วางแผนจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์หลังจาก
สัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 69.4) ตั้งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ69.4) รับ
ความเส่ียงไดน้้อย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ (ร้อยละ 38.9) เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ย
ตวัเอง (ร้อยละ 63.9) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท า
ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ (ร้อยละ 65.9) แหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมคือ ตวัแทนประกนัชีวติ (ร้อยละ 16.1) 
วางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัสัมภาษณ์ (ร้อยละ 50.0)  ตั้งงบประมาณปี
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ละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 61.8) รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง 
(ร้อยละ 85.3) เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ (ร้อยละ 70.6) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่สนใจท าประกันชีวิต         
ยนิูตลิงค์ (ร้อยละ 52.7) ผูท่ี้สนใจและอยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์จะหาขอ้มูล
จากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 24.7) วางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปี นับจากวนัสัมภาษณ์ 
(ร้อยละ 42.8) ตั้ งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 91.5) รับความเส่ียงได้ปานกลาง          
มีความยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง (ร้อยละ 48.6) เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง (ร้อย
ละ 60.0) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา่ อยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะ
ท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (ร้อยละ 47.1) แหล่งการหาข้อมูล เพิ่ม เติมคือ ตัวแทนประกันชีวิต             
(ร้อยละ 19.4) วางแผนจะท าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ภายใน 1 ปี นับจากวนัสัมภาษณ์ (ร้อยละ 50.0)       
ตั้งงบประมาณปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 56.5) รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุ่นรับ
ความเส่ียงไดบ้า้ง (ร้อยละ 54.3) เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง (ร้อยละ 58.7) 

เม่ือจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์อยู่ในระหว่างพิจารณาจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์  (ร้อยละ 65.9) 
แหล่งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 33.9) วางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคภ์ายใน 1 
ปี นับจากวนัสัมภาษณ์ (ร้อยละ 50.6)  ตั้ งงบประมาณไม่ปีละไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 68.3)        
รับความเส่ียงได้ปานกลาง มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียงได้บ้าง (ร้อยละ 64.6) เลือกกองทุนและ
สัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ(ร้อยละ 55.5) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ส่วนใหญ่ไม่สนใจจะท า
ประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต (ร้อยละ 48.1)  ผูท่ี้สนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท าประกนัชีวิต
ยนิูตลิงค ์ จะหาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก อินเตอร์เน็ตและตวัแทนประกนัชีวิต  (ร้อยละ 37.6)เท่ากนั วางแผน
จะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์หลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 42.1) ตั้งงบประมาณปีละ
ไม่เกิน 40,000 บาท (ร้อยละ 76.6) รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ (ร้อยละ 44.9) เลือก
กองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติ (ร้อยละ 62.6) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ส่วนใหญ่จะไม่แนะน าขอ้มูล
ประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั (ร้อยละ 72.8)  

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่เพศชายจะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์ห้กบัคนรู้จกั 
(ร้อยละ64.6) เพศหญิงจะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั (ร้อยละ77.3)  
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เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือ
เท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เพียงกลุ่มเดียวท่ีจะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ให้กบัคน
รู้จกั 

เม่ือจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย
ทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคจ์ะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั (ร้อยละ53.3)  

อภิปรายผล 

จากการศึกษาทัศนคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อผลิตภัณฑ ์       
ประกนัชีวิตยนิูตลิงค์ ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงอาย ุ
31-40 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการประกนัชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (สมชยั เลิศอนันตต์ระกูล  , 2540) พบว่า
ส่วนมาก อายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นเจ้าของกิจการและค้าขาย ไม่สอดคล้องใน
ประเด็น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทศันคติของ
สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการท าประกนัชีวิต (วิมลพนัธ์ ตนัติ
ชวาลวงศ์, 2552) ท่ีส่วนมากเป็นเพศชายอายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส มีบุตร 2 คน อาชีพ
ขา้ราชการทางการศึกษา  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ฤทยัรัตน์ ค าบุญศรี, 2552) 
ส่วนมากเป็นเพศ เพศหญิง  สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และไม่สอดคลอ้งในประเด็น 
อาย ุ26 - 35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

ในส่วนทศันคติ ผูศึ้กษาอภิปรายตามแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนของ
ความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็น พฤติกรรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ส่วนของความรู้ความเขา้ใจ จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจต่อผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์โดยเฉล่ียระดับมากสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ทศันคติของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกนัชีวิต (ฐิติยา มณีสงฆ์, 2554) พบว่า
ส่วนมากมีความรู้ความเขา้ใจต่อการประกนัชีวติระดบัปานกลาง 

ส่วนของความคิดเห็น จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็น 
ต่อผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา ทศันคติของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกนัชีวิต (ฐิติยา มณีสงฆ์, 2554) พบว่า ส่วนมากมี
ความคิดเห็นต่อผลิตประกนัชีวติ ในระดบัเห็นดว้ย 
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ส่วนของพฤติกรรม จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในระหว่าง
พิจารณาจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พฤติกรรมในการซ้ือ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ฤทยั
รัตน์ ค าบุญศรี, 2552) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะซ้ือประกนัชีวติในอีก 5 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประกนัชีวติยนิูตลิงคจ์ากอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ฤทยัรัตน์ ค าบุญศรี, 2552) พบว่าแหล่งข่าวสารในการ
รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์การขายประกนัชีวติไดม้าจากพนกังานธนาคาร  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก วางแผนจะท าประกัน ชีวิตยูนิ ลิงค์ภายใน 1 ปี                
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา พฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ฤทยัรัตน์ ค าบุญศรี, 2552) ท่ีพบวา่ส่วนมากใช้
เวลาในการตดัสินใจหลงัการรับรู้รายละเอียดเก่ียวกบัแบบประกนัชีวติมากกวา่ 2 เดือน  

ผูส้นใจจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคตส่วนมากตั้งงบประมาณไวไ้ม่เกินปีละ 
40,000 บาทซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ฤทัยรัตน์ ค าบุญศรี, 2552) พบว่า
ส่วนมาก ตั้งงบประมาณนอ้ยกวา่ปีละ 25,000 บาท  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก จะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์ห้กบัคนท่ีรู้จกั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา พฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด  (มหาชน ) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  (ฤทัยรัตน์  ค าบุญศรี , 2552) ท่ีพบว่าส่วนมาก                  
จะไม่แนะน า ใหบุ้คคลท่ีรู้จกัท าประกนัชีวติ เช่นกนั 

 

ข้อค้นพบ 
การศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ขอ้คน้พบจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา การเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิต     
ยนิูตลิงค ์ตามตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 48 แสดงค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ีย สูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามเพศ 
รายการ เพศชาย เพศหญงิ 

ความรู้ความเข้าใจ
เฉลีย่สูงสุด 

การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษได้
ตลอดอายกุรมธรรม ์ร้อยละ 98.5 

โครงสร้างเบ้ียประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน  และ
การน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ของผูเ้อาประกนัชีวติ   
ร้อยละ 92.3 

ความรู้ความเข้าใจ
เฉลีย่ต า่สุด 

ผู ้ เอ าป ระกัน เป็ น ผู ้ตัด สิ น ใจ เลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 72.5 

ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวม
ท่ีจะลงทุน ร้อยละ 56.8 

จากตารางท่ี 48 พบวา่เพศชายมีค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุดในประเด็นการเพิ่มเบ้ีย
ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษได้ตลอดอายุกรมธรรม์ และมีค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจเฉล่ียต ่าสุดใน
ประเด็นผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน 

เพศหญิงมีค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียสูงสุดในประเด็นโครงสร้างเบ้ียประกนั แบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน และการน าเงินลงทุนไปซ้ือและการออกหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งของผูเ้อาประกนัชีวติ และมีค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ียต ่าสุดในประเด็น ผูเ้อาประกนั
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน 

 
ตารางท่ี 49 แสดงค่าความคิดเห็นเฉล่ีย สูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามเพศ 

รายการ เพศชาย เพศหญงิ 
ความคดิเห็นเฉลีย่สูงสุด ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุน

รวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกัน 
4.32 

ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวม
ต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั 4.34 

ความคดิเห็นเฉลีย่ต า่สุด ประกันชีวิตยูนิตลิงค์มีความซับซ้อน 
เขา้ใจยาก 3.33 

ประกนัชีวิตยนิูตลิงค์เหมาะกบัคนทุกวยั 
3.46 

จากตารางท่ี 49 ในด้านความคิดเห็นพบว่า เพศชายมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดในประเด็น
ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ีย
ต ่าสุดในประเด็น ความซบัซอ้นเขา้ใจยากของแบบประกนั 
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เพศหญิงมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดในประเด็นช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อ
การตัดสินใจของผูเ้อาประกัน และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุดในประเด็นประกันประกันชีวิต            
ยนิูตลิงคเ์หมาะกบัคนทุกวยั 

 
ตารางท่ี 50 แสดงค่าพฤติกรรมจ าแนกตามเพศ 

รายการ เพศชาย เพศหญงิ 
ความสนใจจะท าประกนัชีวติยู
นิตลงิค์ 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา     
ร้อยละ 48.1 

อยูใ่นระหวา่งพิจารณา 
ร้อยละ44.4 

การวางแผนท าประกัน ชีวิต ยู
นิตลงิค์ 

มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 44.6 ภายใน 1 ปี ร้อยละ 51.4 

งบประมาณ ไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ86.6 ไม่เกิน 40,000 บาท ร้อยละ62.1 
ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
 

รับความเส่ียงได้ปานกลาง มีความ
ยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง  
ร้อยละ 47.1 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความ
ยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง  
ร้อยละ 60.4 

วธีิการเลอืกกองทุน เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุน
ตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต 
ร้อยละ 66.3 

เลือกกองทุนและสดัส่วนการลงทุน
ดว้ยตวัเอง ร้อยละ 54.4 

การแนะน าข้อมูล ไม่แนะน า ร้อยละ 64.6 ไม่แนะน า ร้อยละ 77.3 

จากตารางท่ี 50 พบว่าเพศชายอยู่ในระหว่างพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ใน
อนาคต  หลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่  1 ปี ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 40,000 บาท รับความเส่ียง
ไดป้านกลาง มีความยืดหยุ่นรับความเส่ียงไดบ้า้งเลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน า
ของบริษทัประกนัชีวติ ไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั 

เพศหญิงอยูใ่นระหวา่งพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงคใ์นอนาคต ภายใน 1 ปี นบั
จากวนัสัมภาษณ์ ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 40,000 บาท รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุ่น
รับความเส่ียงได้บ้าง เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง ไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวิต        
ยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั 

 
  



 

121 
 

      ตารางท่ี 51 แสดงค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ีย สูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัม.

ปลาย/ปวช. 
(ร้อยละ) 

อนุปริญญา/ปวส. 
 

(ร้อยละ) 

ปริญญาตรี 
 

(ร้อยละ) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

(ร้อยละ) 

ความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลีย่สูงสุด 

-เป็นกรมธรรมแ์บบ 
  ตลอดชีพท่ีขายควบ 
  กองทุนรวม 
-โครงสร้างเบ้ียประกนั  
  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
  ส่วนความคุม้ครอง  
  และส่วนเงินลงทุน   
-การน าเงินลงทุนไปซ้ือ 
  และการออกหน่วย 
  ลงทุนตามค าสัง่ของ 
  ผูเ้อาประกนัชีวิต  
-การรับความเส่ียงจาก 
  การลงทุนของ 
  ผูเ้อาประกนั  
-เป็นแบบประกนัท่ี 
  สามารถปรับรูปแบบ 
  การบริหารการลงทุน
ได ้
-การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั 
 เพ่ิมเติมพิเศษไดต้ลอด 
  อายกุรมธรรม ์   
-การรับเงินเวนคืน 
 กรมธรรม ์  
-การจ่ายเงินกรณี 
เสียชีวิต 
100.0 

-การรับความเส่ียงจาก 
 การลงทุนของ 
 ผูเ้อาประกนั 97.7 

-โครงสร้างเบ้ียประกนั   
  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
  ส่วนความคุม้ครอง    
  และส่วนเงินลงทุน 
94.6 

-การรับความเส่ียงจาก  
 การลงทุนของ         
 ผูเ้อาประกนั  
-การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั
เพ่ิมเติมพิเศษไดต้ลอด
อายกุรมธรรม ์97.1 

ความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 

-ผูเ้อาประกนัเป็น 
 ผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุน 
 รวมท่ีจะลงทุน 71.1 

-ผูเ้อาประกนัเป็น 
 ผูต้ดัสินใจเลือก 
 กองทุนรวมท่ีจะลงทุน 
77.3 

-การจ ากดัอายขุ ั้นต ่า 
 และขั้นสูงของผูซ้ื้อ 
 ประกนั 59.5 

-ผูเ้อาประกนัเป็น 
 ผูต้ดัสินใจเลือก 
 กองทุนรวมท่ีจะลงทุน 
58.6    
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จากตารางท่ี 51 พบวา่ทุกระดบัการศึกษามีความรู้ความเขา้ใจประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เฉล่ียระดบั
มากสุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.และปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความรู้ความเข้าใจต ่าสุดในประเด็น ผูเ้อาประกัน        
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน และผูท่ี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความรู้ความเขา้ใจ
ต ่าสุดในประเด็นการจ ากดัอายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูเ้อาประกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตารางท่ี 52 แสดงค่าคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
รายการ ต า่กว่าหรือเท่ากบั อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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ม.ปลาย/ปวช   หรือสูงกว่า 

ความคดิเห็น
ค่าเฉลีย่สูงสุด 
 
 

การหยดุพกัช าระ
เบ้ียโดยมีความ
คุม้ครองอยู ่4.71 

ความรู้และการให้
ขอ้มูลการลงทุนท่ี
ถูกตอ้งของตวัแทน
ต่อการตดัสินใจของ
ผูเ้อาประกนั 4.41 

ความน่าเช่ือถือของ
กองทุนรวมต่อการ
ตดัสินใจของผูเ้อา
ประกนั 4.24  

ความน่าเช่ือถือ
ของกองทุนรวม
ต่อการตดัสินใจ
ของผูเ้อาประกนั 
4.50  

ความคดิเห็น
ค่าเฉลีย่ต า่สุด 
 

ความซบัซอ้นของ
แบบประกนั 3.37 

เป็นแบบประกนัท่ี
เหมาะกบัคนทุกวยั 
3.50 

เป็นแบบประกนัท่ี
เหมาะกบัคนทุกวยั 
3.57  

ความซบัซอ้นของ
แบบประกนั 3.63  

จากตารางท่ี 52 พบว่าผูท่ี้ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีค่า
ความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดในประเด็นการหยุดพกัช าระเบ้ียโดยยงัมีความคุม้ครองอยู่  และมีค่าความ
คิดเห็นเฉล่ียต ่าสุดในประเด็นความซบัซอ้นของแบบประกนั 

ผูท่ี้ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.มีค่าวามคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด ในประเด็นความรู้และการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งของตวัแทนมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด     
ในประเด็นประกนัชีวติยนิูตยลิ์งคเ์ป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 

ผูท่ี้ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าวามคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด ในประเด็นความน่าเช่ือถือของ
กองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุดในประเด็น ประกนัชีวิต      
ยนิูตยลิ์งคเ์ป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั  

ผู้ท่ี ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีค่ าความคิดเห็นเฉ ล่ียสูงสุดในประเด็น              
ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุดใน
ประเด็นความซบัซอ้นของแบบประกนั  
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ตารางท่ี 53 แสดงค่าพฤติกรรมจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั
ม.ปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

ความสนใจจะท าประกนั
ชีวติยูนิตลงิค์ 

อยูใ่นระหวา่ง
พิจารณา  
ร้อยละ 84.2 

อยูใ่นระหวา่ง
พิจารณา  
ร้อยละ 65.9 

ไม่สนใจ  
 
ร้อยละ 52.7 

อยูใ่นระหวา่ง
พิจารณา  
ร้อยละ 47.1 

การวางแผนท าประกัน
ชีวติยูนิตลงิค์ 

มากกวา่ 1 ปี     
ร้อยละ 69.4 

ภายใน 1 ปี      
ร้อยละ50.0 

ภายใน 1 ปี     
ร้อยละ 42.8 

ภายใน 1 ปี     
ร้อยละ 50.0 

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ 
 

รับความเส่ียงได้
นอ้ยไม่ตอ้งการ
สูญเสียเงินตน้   
 
ร้อยละ 38.9 

รับความเส่ียงได้
ปานกลางมีความ
ยดืหยุน่รับความ
เส่ียงไดบ้า้ง 
ร้อยละ 85.3 

รับความเส่ียงได้
ปานกลางมี
ความยดืหยุน่รับ
ความเส่ียงได้
บา้งร้อยละ 48.6 

รับความเส่ียงได้
ปานกลางมีความ
ยดืหยุน่รับความ
เส่ียงไดบ้า้ง   
ร้อยละ 54.3 

วธีิการเลอืกกองทุน เลือกกองทุนและ
สดัส่วนการลงทุน
ดว้ยตวัเอง          
 
ร้อยละ 63.9 

เลือกกองทุนและ
สดัส่วนการลงทุน
ตามค าแนะน า
ของบริษทัประกนั
ชีวติ ร้อยละ 70.6 

เลือกกองทุน
และสดัส่วนการ
ลงทุนดว้ย
ตวัเอง 
ร้อยละ 60.0 

เลือกกองทุนและ
สดัส่วนการลงทุน
ดว้ยตวัเอง 
 
ร้อยละ58.7 

การแนะน าข้อมูล แนะน า            
ร้อยละ 100.0 

ไม่แนะน า       
ร้อยละ 80.0 

ไม่แนะน า       
ร้อยละ 70.5 

ไม่แนะน า       
ร้อยละ 83.3 
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จากตารางท่ี 53 พบวา่ผูท่ี้ระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อยู่ใน
ระหวา่งพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์นอนาคต หลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่  1 ปี 
รับความเส่ียงได้น้อย ไม่ต้องการสูญเสีย เงินต้น เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง 
แนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หค้นรู้จกั 

ผูท่ี้ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.อยูใ่นระหวา่งพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค์
ในอนาคต ภายใน 1 ปีนบัจากวนัสัมภาษณ์ รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่ รับความเส่ียงได้
บา้ง เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวติและจะไม่แนะน าขอ้มูล
ประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั 

ผูท่ี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ไม่สนใจวางแผนจะท าประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ในอนาคต กลุ่มท่ี
สนใจและอยูใ่นระหวา่งพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ภายใน 1 ปีนบัจากวนัสัมภาษณ์ 
รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุ่น รับความเส่ียงไดบ้า้ง เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุน
ดว้ยตวัเอง และจะไมแ่นะน าขอ้มูลประกนัชีวติ ยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั 

ผูท่ี้ระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาวางแผนจะท าประกนัชีวิต      
ยนิูตลิงคใ์นอนาคต วางแผนท าประกนัชีวติยนิูตลิงคภ์ายใน 1 ปี นบัจากวนัสัมภาษณ์ รับความเส่ียงได้
ปานกลาง มีความยืดหยุน่ รับความเส่ียงไดบ้า้ง เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเองและจะ
ไมแ่นะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั 
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 ตารางท่ี 54 แสดงค่าคะแนนความรู้ความเขา้ใจเฉล่ีย สูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูล 
 ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

รายการ เคยรับทราบข้อมูล ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
ความรู้ความเขา้ใจค่าเฉล่ีย
สูงสุด 

การเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษได้
ตลอดอายกุรมธรรม ์ร้อยละ100.00 

โครงสร้างเบ้ียประกนัแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนความคุม้ครอง และส่วนเงิน
ลงทุน ร้อยละ 94.2 

ความรู้ความเขา้ใจค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด 

ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 74.5 

ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน ร้อยละ 58.7 

 
จากตารางท่ี 54 พบวา่ผูท่ี้รับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคมี์ค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจมาก

สุดในประเด็น การเพิ่มเบ้ียประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษไดต้ลอดอายุกรมธรรมผ์ูท่ี้รับทราบขอ้มูลประกนั
ชีวิตยูนิตลิงค์ และมีค่าความรู้ความเขา้ใจต ่าสุดในประเด็น ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุน
รวมท่ีจะลงทุน 

 ผูท่ี้ไม่เคยทราบข้อมูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์มีค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจมากสุดในประเด็น
โครงสร้างเบ้ียประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือโครงสร้างเบ้ียประกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนความ
คุม้ครอง และส่วนเงินลงทุน และมีค่าความรู้ความเขา้ใจต ่าสุดในประเด็น ผูเ้อาประกนัเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน 

 
ตารางท่ี 55 แสดงค่าความคิดเห็นเฉล่ีย สูงสุด-ต ่าสุดจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

รายการ เคยรับทราบข้อมูล ไม่เคยรับทราบข้อมูล 
ความคดิเห็นค่าเฉลีย่ 
สูงสุด 

ความอิสระในการบริหารการลงทุน 
4.56 

ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมต่อ
การตดัสินใจของผูเ้อาประกนั 4.30 

ความคดิเห็นค่าเฉลีย่ต า่สุด ประกนัชีวติยนิูตลิงคเ์ป็นแบบประกนั
ท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 3.68 

ประกนัชีวติยนิูตลิงคเ์ป็นแบบประกนั
ท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 3.63 

จากตารางท่ี 55 พบวา่ผูท่ี้เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงคมี์ค่าความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด
ในประเด็น ความอิสระในการบริหารการลงทุน และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุดในประเด็นประกนั
ชีวติยนิูตลิงคเ์ป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 
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ผูท่ี้ไม่เคยทราบข้อมูลประกันชีวิตยูนิตลิงค์มีค่าความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุดในประเด็นความ
น่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผลต่อการตดัสินใจของผูเ้อาประกนั และมีค่าความคิดเห็นเฉล่ียต ่าสุด      
ในประเด็น ประกนัชีวติยนิูตลิงคเ์ป็นแบบประกนัท่ีเหมาะกบัคนทุกวยั 
 

ตารางท่ี 56 แสดงค่าพฤติกรรมจ าแนกตามการรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ 
รายการ เคยรับทราบข้อมูล ไม่เคยรับทราบข้อมูล 

ความสนใจจะท าประกนัชีวติยู
นิตลงิค์ 

อยูใ่นระหวา่งพจิารณา ร้อยละ 65.9 ไม่สนใจ ร้อยละ 48.1 

การวางแผนท าประกนัชีวติยูนิตลงิค์ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 50.6 มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 42.1 
ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความ
ยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง  
ร้อยละ 64.6 

รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความ
ยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง  
ร้อยละ 46.7 

วธีิการเลอืกกองทุน เลือกกองทุนและสดัส่วนการลงทุน
ตามค าแนะน าของบริษัทประกัน
ชีวติ ร้อยละ 55.5 

เลือกกองทุนและสดัส่วนการลงทุน
ดว้ยตวัเอง ร้อยละ 62.6 

การแนะน าข้อมูล แนะน า ร้อยละ 53.3 ไม่แนะน า ร้อยละ 76.8 

จากตารางท่ี 56 พบวา่ผูท่ี้เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์อยูใ่นระหวา่งพิจารณาจะท า
ประกนัชีวติยนิูตยลิ์งคภ์ายใน1ปี รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยืดหยุน่ รับความเส่ียงไดบ้า้ง เลือก
กองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทั และจะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวิตยูนิตลิงค์
ใหก้บัคนรู้จกั   

ผูท่ี้ไม่เคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ไม่สนใจจะท าประกนัชีวิตยนิูตยลิ์งคใ์นอนาคต 
วางแผนท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคห์ลงัจากสัมภาษณ์ไปแลว้มากกวา่ 1 ปี เลือกกองทุนและสัดส่วนการ
ลงทุนดว้ยตวัเอง และจะไม่แนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนรู้จกั 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูเ้อาประกันชีวิตในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ผูศึ้กษา มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น ผูศึ้กษาจ าแนกขอ้เสนอแนะตามผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็น 2 

กลุ่ม คือ บริษทัประกนัชีวติและตวัแทนประกนัชีวติ 
บริษทัประกนัชีวติ  

- ควรจดัใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติยนิูตลิงคเ์พิ่มเติมวา่
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างทั้งความมัน่คงจากการประกนัชีวติพื้นฐานและความมัง่คัง่
จากการลงทุนในกองทุน ในส่วนของการลงทุนมีการประชาสัมพนัธ์ว่าบริษทั
ประกนัชีวติไดท้  าการคดักรองกองทุนเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูเ้อาประกนัชีวติท่ี
สนใจสามารถเลือกกองทุน สัดส่วนการลงทุนไดต้ามระดบัความเส่ียงของแต่ละ
คน ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ในขณะเดียวกนัก่อนท าการ
ตดัสินใจการลงทุน บริษทัประกนัชีวติจะให้ผูเ้อาประกนัประเมินความเส่ียงเพื่อ
เป็นแนวทางในการเลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม 

- จดัให้มีสถานท่ีส าหรับการแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็นโดยผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ ผูเ้ช่ียวชาญการลงทุน ผูท่ี้มีประสบความส าเร็จ
จากการลงทุนผา่นประกนัชีวติยนิูตลิงค ์ให้ค  าแนะน า ขอ้ควรระวงั วธีิการเลือก
กองทุนให้เหมาะสมกบัตนเอง มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูส้นใจสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
รวดเร็วเช่น Application บนSmart phone และSocial Media 

- มี Call Center, Hotline ใหบ้ริการขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
- ช้ีแจงให้ตัวแทนเข้าใจเร่ืองกองทุนท่ีบริษัทคัดสรรมา เน้นย  ้ าข้อมูลเพิ่มข้ึน 

เพื่อใหผู้เ้อาประกนัท่ีสนใจมีพฤติกรรมการซ้ือเร็วข้ึน 
- ตวัแทน โดยการจดัอบรมเทคนิคการส่ือสาร การน าเสนอขอ้มูล ขอ้ควรทราบ   

มีการประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของตวัแทนประกนัชีวิต ก่อนไปเสนอขาย
ผลิตภณัฑ์ ให้กบัลูกคา้ ผูส้นใจ และ ตั้งทีมตวัแทนฝ่ายขายผลิตภณัฑ์ประกนั
ชีวติยนิูตลิงคโ์ดยเฉพาะ 
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ตวัแทนประกนัชีวติ 
- มีใบอนุญาตในการแนะน าผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความ

มัน่ใจใหผู้เ้อาประกนัชีวติ 
- ติดตามความรู้เก่ียวกนัผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ เพิ่มให้ขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจท่ี

ถูกต้อง ท าให้ลูกค้าตระหนักถึงความมั่นคง มัง่คัง่จากการท าประกันชีวิต        
ยนิูตลิงค ์

- มีการบริการ ให้ค  าแนะน าขอ้มูลหลงัการขายอยา่งใกลชิ้ด เม่ือกองทุนมีการ
เป ล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตควบการลงทุน  ท่ี
ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความผนัผวน 

ผูศึ้กษาเช่ือวา่หากมี 
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แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 

เร่ือง  ทศันคติของผู้เอาประกันชีวติ ต่อผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) ตาม 

หลกัสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยผูศึ้กษาจะเก็บ
รักษาขอ้มูลท่ีไดไ้วเ้ป็นความลบั  ขอ้มูลของท่านเป็นประโยชน์และมีความส าคญั ในการท่ีจะน ามา
พฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ยูนิตลิงค์ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ              
ผูเ้อาประกนัชีวติต่อไป 

 

ขอ้ช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง      หนา้ขอ้ความท่ีท่านเลือก 

***ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้ทีม่ีประกนัชีวติเท่าน้ัน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ท่านมีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบใด 

1  ชัว่ระยะเวลา............ฉบบั  2  ตลอดชีพ............ฉบบั 

 3  สะสมทรัพย.์...........ฉบบั   4  บ านาญ............ฉบบั                    

5  ยนิูเวอร์แซลไลฟ์............ฉบบั  6  ยนิูตลิงค.์...........ฉบบั
       

1. เพศ  1   ชาย 2   หญิง         

          

2. อาย ุ 1   21-30 ปี     2   31-40 ปี  3   41-50 ปี 

  4  51-60 ปี ข้ึนไป 5   60 ปี ข้ึนไป     

       

3. สถานภาพสมรส 1  โสด 2  สมรส 3  ม่าย 4  หยา่
        

4. ระดบัการศึกษา   1  ต ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
    2  อนุปริญญา/ปวส.  3  ปริญญาตรี   

4  ปริญญาโทหรือสูงกวา่      

       

ชุดท่ี..........  
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5. อาชีพ 1  พอ่บา้น/แม่บา้น  2  ขา้ราชการ    

3  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

5  พนกังานบริษทัเอกชน 6  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………… 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1  ไม่เกินหรือเท่ากบั 10,000 บาท 2  10,001-30,000 บาท 

3  30,001-60,000 บาท    4  มากกวา่ 60,000 บาท
    

7. ท่านเคยรับทราบขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มาก่อนหรือไม่ 
1  เคย    2  ไม่เคย     

โปรดอ่านข้อมูลนีก่้อนท าแบบสอบถามตอนที ่2-3 

ประกนัชีวติยูนิตลงิค์    เป็นกรมธรรมแ์บบตลอดชีพท่ีบริษทัประกนัชีวติขายควบกองทุนรวม  
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และไดรั้บ
อนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ท าใหผู้ซ้ื้อ
ไดรั้บทั้งความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต และลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างเบ้ียประกนั
ชีวติยนิูตลิงคแ์บ่งเป็น 2  ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เบ้ียประกนัภยัหลกั ( Regular Premium) เป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับการให้ความ
คุม้ครองตามท่ีกรมธรรม์ประกนัชีวิตก าหนด บริษทัประกนัชีวิตจะน าเงินส่วนน้ีไปบริหารและรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประเภทต่างๆเอง เบ้ียประกนัลดหยอ่นภาษีได ้

ส่วนท่ี 2 เบ้ียประกันภยัเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) คือเงินลงทุนท่ีผูเ้อาประกันชีวิต 
ตดัสินใจเลือกกองทุนรวมท่ีจะลงทุน, มูลค่าท่ีจะลงทุน และรับความเส่ียงจากการลงทุนเอง บริษทั
ประกันชีวิตจะน าไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนดตามค าสั่งของ          
ผูเ้อาประกันชีวิตและออกหน่วยลงทุนให้ผูเ้อาประกันชีวิต  บริษทัประกันชีวิตและบริษทัจดัการ       
ไม่รับประกนัผลตอบแทนของการลงทุนในส่วนน้ี อาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่า น้อยกว่า หรือ
เท่ากับเงินท่ีน าไปลงทุนได้ ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเพิ่มเงินลงทุนในส่วนเบ้ียประกันภยัเพิ่มเติม
พิเศษน้ีได้ตลอดอายุกรมธรรม์  การจดัพอร์ตการลงทุนท าได้ทั้งแบบจดัพอร์ตการลงทุนดว้ยตวัเอง 
หรือเลือกแผนการลงทุนท่ีแนะน าโดยบริษัท ซ่ึงมี 3 แนวทาง คือ พอร์ตการลงทุนความเส่ียงต ่า      
ปานกลาง   และสูง 
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ผูเ้อาประกนัชีวติสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารการลงทุนได ้3 รูปแบบคือ    
 การสับเปล่ียนกองทุน (Fund Switching) เลือกใช้สิทธิเองเม่ือตอ้งการสับเปล่ียนเงินลงทุน   

ไปกองทุนอ่ืนท่ีตอ้งการ อาจมีค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนกองทุน (Fund Switching Charge)
หากใชสิ้ทธิเกินจ านวนคร้ังท่ีบริษทัประกนัชีวติก าหนด 

 การสับเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Switching)ใช้หลกัการเฉล่ียตน้ทุน(Dollar 
Cost Averaging)เป็นการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ      
ในจ านวนเท่ากนัทุกรอบเวลา เช่น ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน 

 การปรับสัดส่วนการลงทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Re-balancing) ช่วยรักษาสัดส่วนการ
ลงทุนท่ีเลือกไวใ้ห้คงเดิม เพราะสัดส่วนการลงทุนอาจเปล่ียนไปเน่ืองจากราคาหน่วยลงทุนมี
การเปล่ียนแปลง 
การหยดุพกัช าระเบ้ียประกนัชีวติยนิูตลิงค ์(Premium Holiday) ในขณะท่ีลูกคา้ไม่ช าระเบ้ีย 

ประกนัภยัตามระยะเวลาท่ีก าหนดและเพื่อให้กรมธรรม์ยงัมีผลบงัคบัอยู่ บริษทัประกนัชีวิตจะเรียก
เก็บค่าเบ้ียประกนัขั้นต ่าจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษทัประกนัชีวิตจะระบุ
วิธีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อน ามาเป็นค่าเบ้ียประกนัขั้นต ่า  นอกจากนั้นจ านวนเงินเอาประกนัมี
ความยืดหยุ่น สามารถก าหนดจ านวนเงินเอาประกนั และปรับเปล่ียนไดต้ามขอ้ก าหนดของบริษทั
ประกนัชีวิต  ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรมไ์ดโ้ดยกรมธรรมย์งัมีผลบงัคบั
ต่อเน่ือง การถอนเงินจากกรมธรรมจ์ะเป็นการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยั
เพิ่มเติมพิเศษก่อน หากไม่พอจึงถอนเงินคืนจากการขายหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภยัหลัก ซ่ึง
ค านวณจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์จะระบุไวใ้น
ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม ์ ประกนัชีวติยนิูตลิงครั์บประกนัตั้งแต่อายุ 0-70 ปี คุม้ครองถึงอาย ุ99 ปี 
สามารถซ้ือสัญญาเพิ่มเติมความคุม้ครองสุขภาพและอุบติัเหตุไดต้ามปกติ 

กรณีเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบนัทึก
สลกัหลงั(ถา้มี) บวกมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผลประโยชน์กรณีครบสัญญา บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูเ้อาประกนั
ชีวติตามราคาของหน่วยลงทุนในวนัท่ีขาย 

การเวนคืนกรมธรรม์ คือการรับเงินก่อนก าหนด  จะค านวณจากค่าการประกนัภยัตามจ านวน
วนัท่ียงัมิได้ให้ความคุม้ครอง (ถ้ามี) รวมกบัมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีหักค่าธรรมเนียมเวนคืน
กรมธรรมป์ระกนัภยัตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม ์(ถา้มี) 
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ความเส่ียงของลูกค้าประกันชีวิตยูนิตลิงค์ มาจากความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม
เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิตไม่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน  ความไม่คงท่ีของมูลค่า
กรมธรรม์ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการเลือกลงทุน หากมีการถอนเงินหรือเวนคืนในช่วงปีแรกๆ อาจได้เงินคืน
นอ้ย เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการถอนเงินค่อนขา้งสูง นอกจากน้ีผลประกอบการและผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมท่ีขายในประกันชีวิตยูนิตลิงค์ แยกต่างหากจากฐานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวติและบริษทัจดัการกองทุน 

ส่วนที ่2  ความรู้ความเข้าใจ ต่อผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 
ค าอธิบาย กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของท่าน 

 

ความรู้ความเขา้ใจ 
 

ใช่ 

1 

 

ไม่ใช่ 

2 

1. การประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เหมาะกบัผูเ้อาประกนัประเภทท่ีตอ้งการสร้าง
ความมัน่คงและความมัง่คัง่ 

  

2. ประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์ป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบตลอดชีพท่ีขายควบ 
กองทุนรวม 

  

3. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ไม่จ ากดัอายขุั้นต ่าและขั้นสูงของผูเ้อาประกนัชีวิต   

4. โครงสร้างเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตยนิูตลิงค์ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ เบ้ียประกนัภยัหลกัเป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับการให้ความคุม้ครอง
และเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษท่ีเป็นส่วนเงินลงทุน 

  

5. เบ้ียประกนัภยัส่วนเงินลงทุน บริษทัประกนัชีวิตเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
กองทุนรวมท่ีจะลงทุน   มลูค่าท่ีจะลงทุนใหก้บัผูเ้อาประกนัชีวิต 

  

6. บริษทัประกนัชีวิตจะน าส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม และออกหน่วยลงทุนใหต้ามค าสัง่ของผูเ้อาประกนัชีวิต  

  

7. ผูเ้อาประกนัชีวิตเป็นผูรั้บความเส่ียงจากการลงทุนในประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ 
ซ่ึงอตัราผลตอบแทนไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม อาจท าก าไรหรือขาดทุนได ้

  

8. การลงทุนในประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริหารการลงทุนได ้
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ความรู้ความเขา้ใจ 
 

ใช่ 

1 

 

ไม่ใช่ 

2 

9. ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษซ่ึงเป็นส่วนของ
เงินลงทุนไดต้ลอดอายกุรมธรรม ์ 

  

10. ประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์สามารถซ้ือสญัญาเพ่ิมเติมความคุม้ครองสุขภาพและ
อุบติัเหตุไดต้ามปกติ  

  

11. ผูเ้อาประกนัชีวิตสามารถถอนเงินจากการซ้ือประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ได ้ตาม
ความตอ้งการ 

  

12. การเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ทั้งฉบบั คือทั้งส่วนท่ีเป็นความ
คุม้ครองชีวิตและส่วนการลงทุน ค านวณจากค่าการประกนัภยัตามจ านวน
วนัท่ียงัมิไดคุ้ม้ครองรวมกบั มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีหกัค่าธรรมเนียม
เวนคืนกรมธรรม ์

  

13. กรณีเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัตามหนา้ตาราง
กรมธรรม ์หรือบนัทึกสลกัหลงั (ถา้มี) บวกมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ 
วนัท่ีมีการขายหน่วยลงทุนตามเง่ือนไข 
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ตอนที ่3  โปรดระบุความคิดเห็นของท่านต่อผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิต ลงิค์ 

ค าอธิบาย กรุณาตอบแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านท่ีสุด 

 
 
 
 

ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

5 4 3 2 1 
1. การท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เป็นการสร้างความ

มัน่คงทางการเงินใหต้นเองและครอบครัวได ้
     

2. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์เหมาะส าหรับคนทุกช่วง
อาย ุ

     

3. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีความยดืหยุน่ในการ
เลือกทุนประกนัและเบ้ียประกนัชีวติ 

     

4. ประกนัชีวติยนิูตลิงค ์มีความยดืหยุน่ของเบ้ียใน
ส่วนการลงทุน 

     

5. ประกนัชีวติยนิูตลิงคมี์กองทุนรวมให้เลือก
ลงทุนตามระดบัความเส่ียงท่ีผูเ้อาประกนัชีวติ
ยอมรับได ้

     

6. แบบประกนัและเง่ือนไขต่างๆของประกนัชีวติ
ยนิูตลิงค ์มีความซบัซอ้น เขา้ใจยาก 

     

7. ตวัแทนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พราะการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งของ
ตวัแทนบริษทัประกนัชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจ
ท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์

     

8. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัชีวิต
มีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยู
นิตลิงค ์
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ความคิดเห็น 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

5 4 3 2 1 
9. ช่ือเสียง, ความน่าเช่ือถือของกองทุนรวมมีผล

อยา่งมากต่อการตดัสินใจท าประกนัชีวติยู
นิตลิงค ์

     

10. ผูเ้อาประกนัชีวติมีอิสระในการปรับเปล่ียน
รูปแบบการบริหารการลงทุนในประกนัชีวติยู
นิตลิงค ์ท าใหมี้โอกาสไดผ้ลก าไรจากการ
ลงทุนเพิ่มข้ึน 

     

11. กรณีครบสัญญา บริษทัจะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัชีวติตามราคา
ของหน่วยลงทุนในวนัท่ีขาย 

     

12. คุณคิดวา่การหยดุพกัช าระเบ้ีย (Premium 
Holiday)โดยไดรั้บความคุม้ครองอยู ่ถือเป็น
จุดเด่นของประกนัชีวติยนิูตลิงค ์
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ตอนที ่4  พฤติกรรมในการซ้ือผลติภัณฑ์ประกนัชีวติยูนิตลงิค์ 

1. ท่านสนใจจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคใ์นอนาคตหรือไม่ 

1  สนใจ (ตอบข้อ 2-7)  2  ไม่สนใจ (ตอบข้อ 7-8) 

3  อยูใ่นระหวา่งพิจารณา (ตอบข้อ 2-7)         

2. หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวประกนัชีวติยนิูตลิงคท์่านจะหาขอ้มูลจากแหล่งใด  

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1  ตวัแทนประกนัชีวติ  2  เพื่อน / ญาติ / คนรู้จกั / คนในครอบครัว 

3  ผูรู้้-ผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน 4  นิตยสาร/หนงัสือ/ส่ิงพิมพ ์

5  โทรทศัน์ / วทิย ุ  6  อินเตอร์เน็ต 

7  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………    

3. ท่านวางแผนจะท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์เม่ือใด นบัจากวนัสัมภาษณ์ 

1  ภายใน 1 เดือน  2  ภายใน 3 เดือน   

3  ภายใน 6 เดือน  4  ภายใน 1 ปี    

5  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………    

4. ท่านตั้งงบประมาณเพื่อการท าประกนัชีวติยนิูตลิงค ์รวมเบ้ียประกนัชีวติและเพิ่มเติม

พิเศษไวเ้ท่าไหร่ 

1  ปีละไม่เกิน 40,000 บาท 2  ปีละ 40,001-70,000 บาท  

3  ปีละ 70,001-100,000 บาท 4  มากกวา่ปีละ 100,000 บาท  

5  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………… 

5. ระดบัความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวมท่ีท่านรับได ้

1  รับความเส่ียงไดน้อ้ย ไม่ตอ้งการสูญเสียเงินตน้ 

2  รับความเส่ียงไดป้านกลาง มีความยดืหยุน่รับความเส่ียงไดบ้า้ง 

3  รับความเส่ียงไดสู้ง กลา้ได ้กลา้เสีย     
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6. หากท่านสนใจท าประกนัชีวิตยนิูตลิงค ์ทา่นมีวธีิการเลือกกองทุนอยา่งไร 

1  เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนดว้ยตวัเอง  

2  เลือกกองทุนและสัดส่วนการลงทุนตามค าแนะน าของบริษทัประกนัชีวิต 

3  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………    

**ขอ้ 7,8 ตอบเฉพาะผู้ทีเ่ลอืกค าตอบไม่สนใจประกนัท ำประกนัชีวติยูนิตลงิค์ในอนำคต ตอนที ่4 ข้อ 1 

7. ท่านจะแนะน าขอ้มูลประกนัชีวติยนิูตลิงคใ์หก้บัคนท่ีท่านรู้จกัหรือไม่ 

                    1  แนะน า    

                    2  ไม่แนะน า 

                             เพราะ………………………………………………………………………..  

8. ท่านคิดวา่จะไม่ท าประกนัชีวิตยนิูตลิงคเ์พราะ  (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 

  1  ไม่มีความจ าเป็น  2  ไม่มีงบประมาณ 

  3  แบบประกนัเขา้ใจยาก  4  มีประกนัเพียงพออยูแ่ลว้  

  5  แบบประกนัไม่ตรงกบัความตอ้งการ  

  6  เบ้ียประกนัส่วนท่ีเป็นเงินลงทุนไม่สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได ้

  7  กองทุนรวมในประกนัชีวิตยนิูตลิงคมี์ใหเ้ลือกนอ้ยเม่ือเทียบกบัในตลาดการลงทุน 

  8  มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการซ ้ าซอ้นทั้งจากบริษทัประกนัและจากบริษทัจดัการ 

     กองทุนรวม 

  9  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………
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ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี        

ผูศึ้กษา 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวปิยะธิดา ชลพนัธ์ 

 

วนั เดือน ปีเกดิ  12 พฤศจิกายน 2513 

 

ประวตัิการศึกษา    

พ.ศ. 22527-2531 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายจากโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2531-2535  ส าเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต  
จากมหาวทิยาลยั รามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

  

ประวตัิการท างาน 

 พ.ศ.2535 - 2537  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซ่ียน มหาวทิยาลยัมหิดล 
 พ.ศ.2537 - 2540  เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
 พ.ศ.2540 - 2544  บริษทั ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั บริษทั เอไอเอ จ ากดั 
 
 

 


