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 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาถึงประวัติชีวิต การเขาสู
อาชีพบนหนทางแหงความสําเร็จ รูปแบบการดําเนินชีวิต และทัศนะท่ีมีตออาชีพตัวแทนขาย
ประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยการศึกษาอัตชีวประวัติผานเร่ืองเลา
ประสบการณชีวิต เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและสัมภาษณแบบ
อัตชีวประวัติผูชวยผูอํานวยการสายการตลาด และบุคคลที่เกี่ยวของ  

ผลการวิจัยพบวา ประวัติชีวิตพ้ืนฐานผูใหขอมูล เปนเด็กกําพรา  เปนคนออนโยน มี
มนุษยสัมพันธที่ดี และชอบชวยเหลือผู อ่ืน จนไดเขามาทํางานเปนตัวแทนประกันชีวิต จาก
คําแนะนําของตัวแทนประกันชีวิตท่ีตนนับถือ จากประสบการณการทํางานขายในอดีตมีสวนชวย
ใหเขาประสบความสําเร็จ รูปแบบการดําเนินชีวิต คุณพัลลภ บัวพลอย  ดําเนินกิจกรรมประจําวันที่
สามารถพัฒนาความรูตนเองไดตลอดเวลา  เชนการอานหนังสือ ดูทีวี แลวนําความรู แนวคิด
เหลาน้ันมาถายทอดตอ ทางดานทัศนะที่มีตออาชีพ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพที่สุจริต 
และมีความสําคัญมากตอสังคม สวนคนในสังคมมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในเชิงบวกมากข้ึน 
เห็นความสําคัญของการประกันชีวิตมากขึ้น เขาใจการทําประกันชีวิตมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็
พรอมที่จะปฏิเสธตัวแทนประกันชีวิตไดตลอดเวลาเชนกัน ถาตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม  
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  This is qualitative research which aims to study about success in career, way of 
life and attitude about insurance agent of Bangkok Life Assurance Public Company Limited by 
studying the autobiographical narrative experience, data collection by participant observation 
and interview for autobiography of Assistant Director of Marketing and other involved person.  

The result shows basic information that the participant is an orphan, gentle, has 
good interpersonal skill as well as helpful until working as insurance agent by suggestion of 
the agent they respect. Working experience contributes suceess, and way of life of Mr. Pallop 
Buaploy is to proceed daily activities that help to improve knowledge all time such as reading 
and watching TV and pass the concepts he gains to other people. In the aspect of attutude 
towards insurance agency, he thinks that it is trustworthy career and important to the society. 
Now, people have more positive opinion to this career, see the importance and have more 
understanding in insurance.  At the same time, they are prompt to refuse insurance agent all 
the time if they consider that the agency has inappropriate behaviour.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program of ENTREPRENEURSHIP                                        Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                            Academic Year 2012 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ  “ เ ร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต  จํากัด 
(มหาชน)” สามารถสําเร็จและสมบูรณไดดวยความเมตตากรุณาจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ที่ให
คําปรึกษา แนะนําและสงเสริมใหกับผูวิจัยเปนอยางมาก คอยดูแลแกไขชี้แนวทางในการศึกษาวิจัย 
ชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเสมอมา  โดยเฉพาะอยางย่ิงผูชวยศาสตราจารย ดร.
พิทักษ       ศิริวงศ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษาและขอแนะนําในการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้ ขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกทานของสาขาการประกอบการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูให  

ขอขอบพระคุณผูเปนเจาของประสบการณและผูที่เกี่ยวของกับ คุณพัลลภ บัวพลอย 
ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการถายทอดประสบการณอยางละเอียด ทําใหผูวิจัยไดขอมู ลท่ี
สมบูรณครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธที่มีคุณคาเลมนี้ขึ้น อีกทั้งยังดูแลชวยเหลือผูวิจัยเปนอยาง
ดีตลอดระยะเวลาท่ีผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 

ขอบคุณบรรดาเพ่ือน ๆ รวมช้ันเรียนทุกคนในสาขาการประกอบการ ที่ใหการ
ชวยเหลือผูวิจัยใน ทุก ๆ ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนท่ีปรึกษาที่ดีเสมอมา โดยเฉพาะคุณ
ทัศนียา  สั่งแสวง และคุณประพนธ เล็กสุมา ที่คอยชวยเหลือและนัดเวลาในการเก็บขอมูลและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูวิจัยในการเดินทางไปเก็บขอมูล จนไดขอมูลที่สมบูรณและครบถวน 

สุดทายน้ี คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบวิทยานิพนธฉบับนี้เปน
กําลังใจ และแรงบันดาลใจกับทุกทานที่นําไปศึกษา และเปนเคร่ืองบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติ
พี่นอง บรรดาคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ   
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