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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.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

   การประกันชีวิตจัดเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงในการดําเนินชีวิตของผูคนในยุค
ปจจุบันท้ังในแงของการวางแผนทางการเงินของบุคคล ชวยใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัยและ
ตอเนื่อง การประกันชีวิตเปนการระดมเงินทุนในรูปแบบของเบี้ยประกันชีวิตซึ่งบริษัทสามารถ
นําไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงิน การจาง
งาน ฯลฯ และนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศ และในแงของสวัสดิการ การประกันชีวิตเปนรูปแบบ
หนึ่งของสวัสดิการของสังคม ชวยสรางหลักประกันและความม่ันคงใหแกผูเอาประกันภัยและ
ครอบครัว เชน หากผูนําครอบครัวทําประกันชีวิตไวแลวเกิดเสียชีวิตกอนวัยอันควร เงินประกัน
ชีวิตที่ไดรับจะชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินของครอบครัวไดระยะหน่ึง นอกจากน้ันผูเอา
ประกันภัยยังสามารถนําเงินคาเบี้ยประกันชีวิสําหรับกรมธรรมที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยไมต่ํากวา 
10 ป ไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดไมเกิน  100,000 บาท สินคาบริการของธุรกิจ
ประกันชีวิต เปนสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสินคาบริการอ่ืนท่ัวไป เนื่องจากเปนการขาย
บริการใหกับสาธารณชนในรูปของคําม่ันสัญญาในอนาคต วาจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือ
จายเงินจํานวนหน่ึงใหหากมีเหตุการณที่กําหนดไวในสัญญาเกิดขึ้น (กรมการประกันภัย, 2544: 13)  

  ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาเปนลําดับอยางรวดเร็ว ประชาชน
เร่ิมใหความสนใจหลักประกันความม่ันคงของตนเองและครอบครัวมากข้ึน ประกอบกับทางรัฐบาล
รวมกับภาคเอกชนมีนโยบายเปดตลาดประกันภัยเสรี การเผยแพรความรูทางประกันชีวิตสู
ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑประกันชีวิตใหมีความหลากหลายและรองรับ
ความตองการของประชาชน การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน จึงมี
ผลทําใหธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ธุรกิจประกันชีวิตสามารถขยายตลาดออกไปไดอีก
มาก สําหรับประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศในเอเชียแลว จํานวนกรมธรรมที่มีผลบังคับตอ
ประชาชนในไทยก็ยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ประมาณ 25% เทียบกับสิงคโปรที่ 215% และมาเลเซีย 
40% ตามลําดับ (สยามธุรกิจ 2552:17) อาจเปนเพราะประชาชนโดยทั่วไปสวนใหญ ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประกันชีวิตวามีความสําคัญตอการดํารงชีวิต จึงยังไมเกิดความตองการทํา
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ประกันชีวิต หรือเกิดอคติและมีภาพลักษณที่ไมดีตอการทําประกันชีวิต เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิต
เปนธุรกิจประเภทขายสินคาบริการ การบริการของการประกันชีวิตมีลักษณะแตกตางไปจากสินคา
หรือบริการของธุรกิจทั่วไปท่ีผูบริโภคมองเห็นคุณคาความจําเปน  หรือผลประโยชนที่จะไดรับ
โดยตรงจนตองหาซื้อมาบริโภค แตการทําประกันชีวิตเปนการขายสินคาหรือบริการท่ีมองไมเห็น 
จําเปนตองมีการอธิบายใหผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจ  ผูบริโภคจึงจะเห็นคุณคา ความจําเปน
และผลประโยชนที่จะไดรับ แลวจึงตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต เมื่อผูบริโภคไมตระหนักถึง
ความจําเปนท่ีจะตองทําประกันชีวิต จึงไมคิดท่ีจะติดตอสอบถามกับบริษัทโดยตรง การติดตอ
โดยตรงระหวางผูบริโภคกับบริษัทจึงมีนอยโดยเฉพาะชวงระยะเวลากอนทําประกันชีวิต ไม
สามารถที่จะรอใหผูบริโภคหรือลูกคาเดินเขามาติดตอเองได ดังน้ันธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตและ
กาวหนาไดตองอาศัย “ตัวแทนขายประกันชีวิต” ในการนําสินคาสูผูบริโภคหรือลูกคา เพื่อชี้แจงให
ผูบริโภคเขาใจ เปลี่ยนทัศนคติและใหขอมูลท่ีถูกตองจนทําใหเห็นผลประโยชนของการทําประกัน
ชีวิต จนเกิดความสนใจทําประกันชีวิต ปจจุบันมีคนมากมายหลากหลายอาชีพ เชน นักการธนาคาร
สถาบันการเงินตาง ๆ นิสิตนักศึกษา ขาราชการ หรือประชาชนท่ัวไปกาวเขาสูธุรกิจประกันชีวิต
ดวยความมุงมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม โดยอาศัยการเปนนัก
แกปญหา หรือเปนท่ีปรึกษาทางดานการเงินใหกับลูกคา และประชาชนท่ัวไป จึงนับไดวาอาชีพ
ตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพท่ีมีคุณคา และเปนอาชีพอิสระที่มีเกียรติ เพราะไดชวยใหผูเอาประกัน
ชีวิตมีหลักประกันที่มั่นคงสําหรับตนเองและครอบครัว (รสมาลิน วรรณวาส, 2552) 

 อยางไรก็ตามอีนัยหนึ่งตัวแทนประกันชีวิตเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทประกัน
ชีวิตในการนําเสนอและใหบริการประกันชีวิตแกผูเอาประกัน เปนผูที่ใหบริการแกผูบริโภคในดาน
ตาง ๆ ตามเอกสิทธิ์เงื่อนไขและผลประโยชนตาง ๆ ในกรมธรรมประกันชีวิตท่ีผูซื้อสมควรจะ
ไดรับ บทบาทของตัวแทนประกันชีวิตนับวาเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวอยาง
รวดเร็ว มียอดกรมธรรมประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน มีจํานวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ตัวแทน
ประกันชีวิตยังมีบทบาทตอสังคมและเศรษฐกิจ คือชวยใหเกิดการออมทรัพยระยะยาวเปนการแบง
เบาภาระของรัฐบาลในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของแตละบุคคล เนื่องจากผูเอาประกันมี
ความม่ันใจวา เมื่อประสบเคราะหกรรมถึงเสียชีวิต เจ็บปวย หรือทุพพลภาพจะไดรับเงินตามท่ี
กําหนดไวในการทําประกัน เพื่อชดเชยการสูญเสียรายได หรือหากมีชีวิตยืนยาวจนครบกําหนด
สัญญาก็จะไดรับเงินจํานวนหน่ึงคืน ดังน้ันการทําประกันชีวิตจึงเปนการเสริมสรางสวัสดิการของ
สังคมใหดีขึ้น และสรางความม่ันคงใหแกประเทศชาติ โดยบริษัทประกันชีวิตจะนําเงินออมทรัพย
ของประชาชนมาใหรัฐบาล และธุรกิจเอกชนไดลงทุนทําธุรกิจตาง ๆ จึงทําใหตัวแทนประกันชีวิต
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ตองระมัดระวังในการติดตอกับผูบริโภค ไมใหเกิดความเสียหายหรือภาพลักษณที่ไมดี ดังน้ัน
ตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทตาง ๆ จึงเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการติดตอกับผูบริโภค 
ทั้งยังทําใหธุรกิจนี้มีภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูบริโภคได  

 ระบบตัวแทนประกันชีวิต เปนระบบที่บริษัทประกันชีวิตใชเปนชองทางในการขยาย
ตลาดอยางตอเนื่องจากอดีดถึงปจจุบัน และในปจจุบันน้ันระบบตัวแทนประกันชีวิตมีความสําคัญ
อยางย่ิงสําหรับธุรกิจประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตท้ังหลายตองพยายามสรางระบบตัวแทน
ประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อขยายตลาดใหถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางกวางขวาง และดวย
ลักษณะของสินคาประกันชีวิตน้ันเปนสินคาบริการ ซึ่งปรากฏในรูปเงื่อนไขของสัญญาท่ีมีความ
สลับซับซอน จึงจําเปนตองอาศัยระบบการกระจายสินคาโดยตรง ไมสามารถกระจายสินคาให
ทั่วถึงโดยการผานคนกลางหลายระดับไดแบบสินคาอ่ืนทั่วไป ตัวแทนขายประกันชีวิตทั้งหลายตอง
ประกอบวิชาชีพของตนเองดวยความมุงมั่นและจริงใจ โดยพัฒนาศักยภาพของตนใหสอดคลองกับ
บริษัทและความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ก็จะทําใหธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยพัฒนา
เจริญกาวหนาสืบตอไป (คําตุน บุตรสิม, 2546) 

สําหรับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดเปนบริษัทประกันชีวิตของ
ประเทศไทย อีกบริษัทหนึ่งท่ีมีระบบบริหารจัดการจนเปนท่ียอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
ภายใตการบริหารงานแบบมาตรฐาน ISO 9002 มีตัวแทนคุณภาพที่ไดรับรางวัลคุณวุฒิ
ระดับประเทศมากมาย และไดรับรางวัลบริษัทบริหารงานดีเดน 4 ปติดตอกัน (2548-2551) และ
ลาสุดไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดนเปนอันดับ  2 ประจําปพ.ศ. 2554 
(สมาคมประกันชีวิตไทย, 2554) โดยบริษัทฯ มีสาขาเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งอยูภายใต
นโยบายการบริหารจัดการของสํานักงานใหญเหมือนกันทุกสาขา  เปนบริษัทฯ ที่มีสวนแบงทาง
การตลาดเปนอันดับท่ี 4 (ป 2553-2554) จากบริษัทประกันชีวิตท้ังประเทศไทย  มีผลงานเบี้ย
ประกันภัยรวมเปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับในเดือนมากราคม 2556 บริษัทฯ มี
การคัดเลือกตัวแทนประกันชีวิตโดยการ ใหตัวแทนประกันชีวิตแตละคนเปนผูหาตัวแทนประกัน
ชีวิตมาสังกัดในหนวยงานของตนเอง โดยใชเกณฑสวนตัวในการคัดเลือกเขามา สอบขอเขียนเพื่อ
รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและทําสัญญาเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทฯ โดย
บริษัทมีความต้ังใจใหตัวแทนประกันชีวิตเปนผูสรางความม่ันคงทางการเงินใหกับประชาชนทุก
ระดับชั้น ดวยการปกปองคุณคาชีวิต การใหคําแนะนําดานการวางแผนทางการเงิน และบริการท่ี
ประทับใจ  เน่ืองจากตัวแทนประกันชีวติมีหนาท่ีที่สําคัญในการเดินทางออกไปเพื่อพบปะกับลูกคา
แทนบริษัทเพื่อเปนสื่อกลางใหคําแนะนําและบริการประกันชีวิตแกลูกคาเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด  เพราะงานขายมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร การที่องคกรจะบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตัวแทนประกันชีวิตทุกคนตองมีเปาหมายสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกับเปาหมายองคกร มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอผลงานรวมกัน ทางบริษัทฯจึงให
ความสําคัญกับตัวแทนประกันชีวิตมีการจัดอบรมและใหความรูในเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อ
พัฒนาความรูและศักยภาพของตัวแทนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหตัวแทนประกันชีวิตในฐานะท่ีเปน
สื่อกลางระหวางผูเอาประกันชีวิตกับบริษัทในการใหคําแนะนํา และชักชวนใหทําประกันชีวิต และ
ชวยวางแผนทางการเงินใหแกลูกคาไดอยางครบถวน และใหลูกคาทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับ
ฐานะทางการเงินและคุณคาชีวิต (สมชาติ กิจยรรยง, 2548: 7) 

ดวยเหตุผลที่ยกมาขางตนน้ี จึงทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับธุรกิจประกันชีวิต มองเห็นความสําคัญของตัวแทนประกันชีวิต บทบาทของตัวแทนประกันชีวิต
นับวาเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวอยางรวดเร็ว ในฐานะเปนกลยุทธการตลาดที่
สําคัญที่สุดในการสงเสริมการจําหนายของธุรกิจประกันชีวิต  จึงมีความประสงคจะศึกษาเร่ืองเลา
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาประวัติชีวิต รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การเขาสูอาชีพบนหนทางแหงความสําเร็จ และทัศนะท่ีมีตออาชีพตัวแทนขายประกัน
ชีวิตโดยเช่ือวาการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี นอกจากจะเปนการสรางองคความรูใหมจากการศึกษา
ประวัติชีวิตของตัวแทนตามปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงแลว องคความรูที่ไดจะมีผลตอการเผยแพร
ไปสูบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ๆ อีกหลายบริษัท ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขและบริบทเดียวกันกับบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด เปนผลใหบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพ
ของตัวแทนประกันชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาประวัติชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต การเขาสู อาชีพบนหนทางแหง
ความสําเร็จ ทัศนะที่มีตออาชีพ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
     ศึกษาประวัติชีวิต  รูปแบบการดําเนินชีวิต  การเขาสูอาชีพบนหนทางแหง

ความสําเร็จ ทัศนะที่มีตออาชีพ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพตัวแทน
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ประกันชีวิตจากผูใหขอมูลหลัก คือคุณพัลลภ บัวพลอย ผูชวยผูอํานวยการสายการตลาด บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

3.2 ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา 

     บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนสถานที่ทํางานของผูใหขอมูลหลัก 

3.3 ขอบเขตดานประชากร 

      3.3.1 ผูใหขอมูลหลัก กรณีศึกษา คุณพัลลภ บัวพลอย ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
สายการตลาด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนบุคคลที่มีความสําเร็จในชีวิต มี
ประสบการณชีวิตหลากหลาย มีความกระตือรือรนและเต็มใจที่จะแบงประสบการณชีวิตจากการ
ทํางาน ผูที่มีผลงานการขายโดดเดน เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีผลงานการขายเบี้ยประกันชีวิตสูง
เปนอันดับที่ 2 และเมื่อเลื่อนตําแหนงมาเปนผูบริหารหนวยก็ยังคงมีจํานวนเบี้ยประกันอยูในอันดับ
ตนของบริษัท 8 ปซอนในฐานะของผูบริหาร  

      3.3.2 บุคคลตาง ๆ ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูใหขอมูลหลัก จํานวน 3 คน ไดแก 

                3.3.2.1 คุณ แสงเดือน บัวพลอย ภรรยา 

                3.3.2.2 คุณ ทัศนิยา สั่งแสวง ตําแหนงเจาหนาท่ีพัฒนาการตลาดอาวุโส ฝาย
สามัญ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

                3.3.2.3 คุณ ชนัญธิดา อินทคลาย ตําแหนงเจาหนาท่ีประจําสาขาราชบุรี บม
จ.กรุงเทพประกันชีวิต 

     3.4 ขอบเขตดานเวลา 

     ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2555 ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.  2556 เปนตนไป 

4.  ประโยชนท่ีไดรับ 
4.1 ทําใหทราบถึงประวัติชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต การเขาสูอาชีพบนหนทางแหง

ความสําเร็จ และทัศนะท่ีมีตออาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน)  
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4.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปปรับปรุงการทํางาน ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นของตัวแทนประกันชีวิต ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4.3 ทราบถึงการใหนิยามและความหมายตอตนเองของตัวแทนขายประกันชีวิต การได
รับรูถึงความรูสึก ความคิด และสามารถเขาใจ และเขาถึงความคิดของตัวแทนขายประกันชีวิต และ
สามารถนําไปพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ 

4.4 ผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจใน
การเขาสูอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตของผูที่สนใจในอนาคตตอไป 

 

 
   ส
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับ “เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต ของบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)” โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูลท่ัวไป 
แนวคิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางการวิจัยตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต 

2. การศึกษาเร่ืองอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา 

3. แนวคิดเร่ืองตัวตน อัตลักษณ (Identity) และเทคโนโลยีแหงตัวตน (Technology of 

the Self) 

4. ลักษณะทั่วไปของการประกันชีวิต 

5.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

6. งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

ในการศึกษาเร่ือง เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ผูวิจัยมองวาการท่ีจะทําความเขาใจเก่ียวกับตัวแทนขายประกันชีวิตน้ัน ควรศึกษาและทํา
ความเขาใจในเกี่ยวกับวิถีชีวิต แบบแผนในการดําเนินชีวิต ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเก่ียวกับวิถี
ชีวิตมาใชในการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

   ส
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มโนทัศนเกี่ยวกับคําวา “วิถีชวีิต” 

คําวา “วิถีชีวิต” ไดมีผูกลาวไวในงานเขียนตาง ๆ มากมาย สวนใหญจะเปนงานเขียนที่
เกี่ยวของกับทางสังคม และ วัฒนธรรม และมีการใหนิยามความหมายแตกตางกันบาง ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับจุดประสงคและบริบทของการศึกษานั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงประมวลความหมายของ “วิถี
ชีวิต” ไดดังนี ้

“วิถีชีวิต” คือ แบบแผนในการดําเนินชีวิต (สนิท สมัครการ 2538 : 4) และในการ
ดํารงชีวิต (way of life) ของคนแตละกลุมแตละสังคม การดําเนินชีวิตของคนแตละกลุมหรือสังคม
มีหลายดานดวยกัน เชน การคบหาสมาคมกัน การรักและการแตงงานกัน การทํามาหากิน การ
ทํางานสวนรวมรวมกัน การตัดสินใจในปญหาสวนรวมรวมกัน การถายทอดความรูความคิดใหแก
กัน การรักษาสุขภาพอนามัย ความเชื่อในสิ่งตาง ๆ การสรางท่ีอยูอาศัย รวมท้ังการพักผอนหยอนใจ 
สรางสรรคสิ่งสวยงามไพเราะ หาความบันเทิงรวมกัน (ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง 2539 : 102) ตลอดจน
ความคิดและลักษณะนิสัย สิ่งเหลาน้ีรวมเปนวิถีชีวิตของคนในแตละสังคม โดยมีตัวที่บงช้ีวิถีชีวิต
ไดแก ความคิด คานิยม ความเชื่อ วรรณกรรม ศาสนาและปรัชญา ของสมาชิกในสังคม (Thomas 

and Anderson 1972 :41, อางถึงใน เนาวรัตน ชิโนภาษ, 2542)  

นักสังคมวิทยาสวนมากจะแบงบรรทัดฐานทางสังคมออกเปน 3 ประเภท คือ วิถี
ชาวบาน  จารีต และกฎหมาย โดยอธิบายวิถีชาวบาน (Folkways) วาเปนมโนภาพที่ William G. 

Sumner (1970) เปนผูสรางขึ้นจากหนังสือที่มีชื่อของเขาช่ือวา “Folkways” 

วิถีชาวบานคือบรรทัดฐานทางสังคมประเภทท่ีมีความสําคัญนอยในสังคม ทั้งน้ีเพราะ 
การทําผิดวิถีชาวบานจะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมนอย วิถีชาวบานตามความหมายของ 
Sumner หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังวาปจเจกชนจะทําหรือไมทําอะไรในสถานการณตาง ๆ 
ประจําวัน แมวิถีชาวบานจะเปนบรรทัดฐานทางสังคมท่ีสําคัญนอย แตมันมีประโยชนมากสําหรับ
คนจํานวนมากที่อยูในสังคมเดียวกัน ในแตละวันคนเหลานั้นสามารถดําเนินชีวิตของตัวไปไดและมี
การกระทําทางสังคมตอกันไดก็เพราะมีวิถีชาวบานเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกัน วิถีชาวบานจึง
เปนพฤติกรรมที่เปนขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมพฤติกรรมดานตาง ๆ ของสังคมไวเกือบหมด 
เชน การแตงกาย การพูดจาปราศรัยกัน การปฏิบัติตอกันระหวางผูใหญนอยและ มารยาททางสังคม
ตาง ๆ เปนตน 

วิถีชาวบานเปนบรรทัดฐานท่ีเราตองปฏิบัติตามเพราะมันเปนความเคยชินที่ตองทํา
อยางน้ัน การปฏิบัติตามวิถีชาวบานไมไดถูกบังคับโดยกฎหมายหรือหนวยท่ีตั้งข้ึน โดยเฉพาะโดย
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รัฐบาลไมมีกฎหมายใดบังคับใหเรานอนบนท่ีนอน กินอาหารตอนเชา ใสรองเทา เซ็นชื่อใน
จดหมาย กินน้ําพริกปลาทู ดื่มน้ําจากแกว กินขาวดวยชอน กลาวคําวา “สวัสดี” เมื่อพบกัน เราทําสิ่ง
ตาง ๆ เหลานี้ และอีกหลายสิ่งที่คลาย ๆ กันนี้ไดโดยไมไดคิดเลยเพราะเราทําจนเปนนิสัย เปนความ
เคยชิน สิ่งเหลาน้ีเปนวิถีชาวบานในสังคมเรา สังคมอ่ืนอาจมีวิถีชาวบานแตกตางไปจากของเราจึง
ทําใหวัฒนธรรมแตกตางกันไป 

โดยสรุป วิถีชีวิต คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนแตละชุมชนที่มี
ความแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับประเพณี วัฒนธรรมในสังคมน้ัน ๆ โดยประชากรในชุมชนจะเปนผู
กําหนดวิถีทางการดําเนินชีวิตและมีการสืบทอดตอกันมาเปนรุน ๆ ตั้งแตรุนปูยา ตายาย พอแม 
พฤติกรรมตาง ๆ จะมีการสืบตอกันมา แตจากการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได
มีการเปล่ียนแปลงเขามาสูสังคมมากมาย การดําเนินชีวิตของชาวบานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมไปสูสิ่งใหม ๆ ที่เขามาเปลี่ยนแปลงชุมชน ทําใหการดําเนินชีวิตของชุมชนแตละทองถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอยางมากมาย 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิต จะเปนขอมูลที่นํามาประกอบในการวิเคราะหการ
ดําเนินชีวิตของตัวแทนประกันขายประกันชีวิต วาเขามีรูปแบบ วิถีชีวิตอยางไร และนําขอมูลมาใช
ในการสัมภาษณถึงประวัติชีวิต รูปแบบ และการดําเนินชีวิตของตัวแทนขายประกันชีวิตตอไป 

2. การศึกษาเร่ืองอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา 

ชีวประวัติ คืองานเขียนชนิดหน่ึงท่ีเปนการกลาวถึงเร่ืองราวของบุคคลในชวงชีวิต
ชีวประวัติของบุคคลหนึ่ง ๆ ไมเพียงแตกลาวถึง วันเกิด อาชีพ การศึกษา แตจะมีการกลาวถึง
เร่ืองราวของแตละชวงชีวิตและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งนี้หากเปนประวัติของผูเขียนเอง 
จะนิยมเรียกวาอัตชีวประวัติ 

ชีวประวัติ เปนคํานามมาจากคําวา ชีว และ ประวัติ หมายถึง ประวัติชีวิตบุคคล ใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา Biography มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือคําวา bios (ßioç) ที่หมายถึง ชีวิต 
(life) และ gráphein ที่มีความหมายวาการเขียน (to write) ชีวประวัติ เปนงานเขียนประเภทหน่ึงท่ี
เปนการนําเสนอขอมูลและเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคล โดยปกติจะนําเสนอในรูปแบบของหนังสือหรือ
บทความ บางคร้ังอาจนําเสนอในรูปแบบของภาพยนตรก็ได ซึ่งองคประกอบของชีวประวัตินั้น 
อาจนอกเหนือไปจากขอมูลสวนบุคคล อาทิ การศึกษา การทํางาน ความสัมพันธ หรือการเสียชีวิตก็
ได โดยลักษณะของชีวประวัติจะไมเหมือนกับประวัติโดยยอ (Profile) หรือประวัติสวนตัว
โดยสังเขป (Resume) ทั้งน้ีอาจเปนการนําเสนอเร่ืองราวประสบการณ มุมมองของบุคคล รวมทั้ง
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เกร็ดตาง ๆ ในชีวิต และการวิเคราะหบุคลิกลักษณะของบุคคล สวนอัตชีวประวัตินั้นเปนคํานาม มา
จากคําวา อัตชีว และ ประวัติ หมายถึง ประวัติที่เจาของเขียนหรือเลาดวยตนเอง ในภาษาอังกฤษใช
คําวา Autobiography มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คําคําวา auto ที่หมายถึง  ตนเอง ดังน้ัน 
autobiography จึงหมายถึง การบอกเลาชีวประวัติของตนเอง 

การทํางานก็เปนชีวประวัติไดหากครอบคลุมชวงชีวิตของบุคคลนั้น เชน ชีวประวัติ
การทํางาน โดยปกติจะเปนงานเขียนที่ไดจากเร่ืองจริง แตบางคร้ังก็สามารถใชบันเทิงคดีในการ
นําเสนอชีวิตของบุคคลได หน่ึงในรูปแบบการเขียนชีวประวัติจะครอบคลุมไปถึงการเขียนที่สืบ
ทอดมาจากคนรุนกอน รวมท้ังชีวประวัติในวรรณกรรม ภาพยนตร และสื่อรูปแบบอื่น ๆ  

คําวาอัตชีวประวัติถูกใชคร้ังแรก deprecatingly โดย วิลเลี่ยม เทยเลอร (William 

Taylor) ในปค.ศ. 1797 ในภาษาอังกฤษ เปนระยะรายเดือน ตรวจสอบเมื่อเขาแนะนําคําเปนไฮบริด 
แตถูกลงโทษมันเปน “อวดความรู” แตที่บันทึกไวใชคร้ังตอไปไดในความหมายปจจุบันไดโดย 
Robert Southey ใน 1809 อัตชีวประวัติรูปแบบของ แตไปกลับไปสมัยโบราณ Biographers 

โดยทั่วไปอาศัยความหลากหลายของเอกสารและมุมมอง ; อัตชีวประวัติ แตอาจใชทั้งหมดใน
หนวยความจําของนักเขียน ที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับอัตชีวประวัติ (และบางคร้ังก็ยากท่ีจะ
แยกแยะความแตกตางอยางชัดเจนจากมัน) เปนของฟอรม memoir 

การศึกษาอัตชีวประวัติ (Autobiography) ซึ่งเปนการกลาวถึงเร่ืองราว และพฤติกรรม
ของบุคคลจริง จะเขียนเนนดานบุคลิกภาพ ความรู และความคิดเห็นในดานตาง ๆ ตลอดจนผลงาน
ที่นาสนใจเพ่ือนําประวัติชีวิตน้ันมาศึกษาวิจัยแงมุมตาง ๆ อัตชีวประวัติ (Autobiography) เปนการ
เขียนเลาประวัติชีวิตของตนเอง อาจเลาเร่ืองชีวิตของคนโดยตรง หรือเลาในเชิงบันทึกเหตุการณ
แลวแทรกประวัติตนเองลงไปดวย ในกรณีนี้การเลาเร่ืองหรือเหตุการณต าง ๆ นั้นก็เปนไปตาม
กรอบและขอบเขตของผูวิจัย คําวา “อัตชีวประวัติ” ใชเปนคร้ังแรกโดย โรเบิรด ซัทธีย (Robert 

Southey) ในป ค.ศ. 1809 ในวารสาร แตลักษณะการเขียนแบบน้ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณ นักเขียน
อัตชีวประวัติมักจะเขียนประวัติจากเอกสารอางอิงตาง ๆ และจากความคิดเห็นของตนเอง แต
นักเขียนอัตชีวประวัติเขียนจากความทรงจําของตนเอง ซึ่งใกลเคียงกับบันทึกความทรงจํา (Memoir) 

ซึ่งบางคร้ังแยกอกจากกันยาก ชีวประวัติ (Biography) เปนงานเขียนที่กลาวถึงเร่ืองราว และ
พฤติกรรมของบุคคลจริง จะเขียนเนนดานบุคลิกภาพ ความรู และความคิดเห็นในดานตาง ๆ 
ตลอดจนผลงานท่ีนาสนใจเพ่ือนําประวัติชีวิตน้ันมาศึกษาแงมุมตาง ๆ หากเปนงานเขียนท่ีผูอ่ืน
เขียนเรียกวา ชีวประวัติ แตหากผูเขียนเขียนเร่ืองราวชีวิตตนเองเรียกวา อัตชีวประวัติ แตในกรณีนี้
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ผูวิจัยไดทําการศึกษาอัตชีวประวัติของผูใหขอมูลหลักดวยสวนหน่ึงและใหผูใหขอมูลเลาเร่ืองดวย
อีกทางหน่ึง อัตชีวประวัติ (Autobiography) นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบ เชน 

ชีวประวัติแบบจําลองลักษณ (Portrait) เปนการเขียนแบบถายภาพใหเหมือนตัวจริง
ของเจาของชีวประวัติ การเขียนจึงเนนการอธิบายรูปราง ความคิด รสนิยม และอุปนิสัยอยาง
ตรงไปตรงมา โดยการใชภาษาท่ีสละสลวยเปนพิเศษ 

ชีวประวัติแบบสดุดี หรือชื่นชม (Appreciation) มุงเนนการเขียนชีวประวัติ บุคคลเพื่อ
สรรเสริญ จึงเนนดานความสําเร็จ 

ชีวประวัติแบบรอบวง (Profile) เปนการเขียนโดยมุงใหผูอานเห็นความสําคัญของ
ชีวประวัติเพียงดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 

การศึกษาอัตชีวประวัติแบบหลังสมัยใหม ไมไดมุงเนนนําเสนอสิ่งท่ีปรากฏอยูในเร่ือง
เลากระแสหลัก (Grand Narrative) หัวใจสําคัญของการศึกษาอัตชีวประวัติอยูที่การพยายามเขาไป
ศึกษาเร่ืองเลาประสบการณชีวิตบุคคล ที่ถูกบรรทัดฐานและระบบคุณคาของสังคม นิยาม
ความหมายใหกลายเปนสิ่งที่ไรคุณคา ผิดปกติ เบ่ียงเบน หรือไมเปนที่พึงปรารถนา ทําใหบุคคลท่ีไร
เสียงเหลาน้ีไดมีพื้นท่ีของตนเองในการนําเสนอตัวตน ปฏิเสธการกระทําเร่ืองเลากระแสหลักสราง
ความหมายใหมใหกับตนเองใหเกิดขึ้นมาในสังคม ดังนั้นการศึกษาอัตชีวประวัติแบบหลังสมัยใหม
จึงชื่อวา เจาของประสบการณชีวิต คือประธานในการสรางตัวตนของตนเอง ตัวตนจึงไมไดดํารงอยู
กอนหนาท่ีผูวิจัยจะเขาไปสัมภาษณ แตตัวตนเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ทั้งกอน ระหาวง 
และหลังการสัมภาษณ 

การศึกษาเร่ืองอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา เปนแนวคิดเก่ียวกับการทําชีวประวัติใน
รูปแบบตาง ๆ ผานการเลาเร่ืองราวโดยเนนที่เร่ืองของประสบการณ การดําเนินชีวิต และแนวคิด
หรือมุมมองตาง ๆ ของผูใหขอมูล การศึกษาอัตชีวประวัติ เปนการกลาวถึงเร่ืองราว และพฤติกรรม
ของบุคคลจริง จะเขียนเนนดานบุคลิกภาพ ความรู และความคิดเห็นในดานตาง ๆ ตลอดจนผลงาน
ที่นาในใจ เพื่อนําประวัติชีวิตน้ันมาศึกษาแงมุมตาง ๆ อัตชีวประวัติเปนการเขียนเลาประวัติของ
ตนเอง อาจเลาเร่ืองชีวิตของตนโดยตรง หรือเลาในเชิงบันทึกเหตุการณแลวแทรกประวัติของตนเอง
ลงไปดวย โดยการเขียนชีวประวัติลักษณะการเขียนในหลายยุค และพัฒนามาอยางตอเน่ือง 
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การศึกษาแนวคิดเร่ืองอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา จะเปนขอมูลประกอบแนวทางในการ
สัมภาษณและแนวทางในการเขียนประวัติของผูใหขอมูลหลักซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการ
นําประวัติมาวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 

3. แนวคิดเร่ืองตัวตน อัตลักษณ (Identity) และเทคโนโลยีแหงตัวตน (Technology of the Self) 

ในการศึกษาเร่ือง เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ผูวิจัยมองวาการท่ีจะทําความเขาใจเก่ียวกับตัวแทนขายประกันชีวิตน้ัน ควรศึกษาและทํา
ความเขาใจในตัวตนที่แทจริงของตัวแทนขายประกันชีวิต ตั้งแตการมองตัวเองและการถูกมองจาก
สังคมรอบขาง ความเขาใจในตนเองของตัวแทนขายประกันชีวิตผานการปฏิสังสรรคทางสังคม
ระหวางบุคคล ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเร่ืองตัวตนและอัตลักษณมาใชในการอธิบายตัวตนของ
ตัวแทนขายประกันชีวิต ดังนี้ 

3.1 ตัวตนหรืออัตลักษณ (Identity) 

     รัตนา บุญมัธยะ (2545:4) กลาววา เร่ืองการสรางความเปนตัวตน (Self) หรือ        
อัตลักษณ (Identity) มักเกี่ยวของกับความหมายท่ีซอนทับและมีความคาบเก่ียวกันระหวางความเปน
ตัวตนท่ีสัมพันธกับสังคม ซึ่งหมายถึง โครงสรางกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกที่เกี่ยวของ 
บทบาท หนาท่ี และความสัมพันธทางสังคมของปจเจกตอคนอ่ืน ๆ ในสังคม (Social structure 

determinism) กับความเปนตัวตนในอีกมิติหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับความคิด ความรูสึก อารมณ และการ
ตีความของปจเจกในการนิยามความหมายของตนเองเมื่อเขาสัมพันธกับโลก ผูคน และสิ่งตาง ๆ 
รอบตัว (Actor – oriented approach) การสรางความเปนตัวตนจึงมีมิติที่ซอนทับระหวางโครงสราง
สังคมที่เปนตัวกําหนดปจเจก กับเสรีภาพของปจเจกในฐานะผูกระทํา 

     Hall (1997, อางถึงใน รัตนา บุญมัธยะ, 2545 : 4) ไดนิยามความหมายของตัวตนวา
มีลักษณะเปนกระบวนการ ไมคงที่ ไมตายตัว เปนการลื่นไหลไปตามสถานการณ องคประกอบของ
วาทกรรมแตละชุดไมจําเปนตองมีตรรกะท่ีเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยูกับบริบทแวดลอม ดังน้ัน ความเปน
ตัวตนจึงเปนผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมเชิงกระบวนการ เกิดจากสังคม (สังคมกําหนด ปจเจก
ถูกกําหนดภายใตบริบทของสังคม) และการตีความของปจเจก (ปจเจกมองตัวเองในลักษณะที่
สัมพันธกับกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม) ภายใตบริบททางประวัติศาสตรและสังคม ในแตละชวงเวลาและ
สถานการณ  
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     การสรางความเปนตัวตน (Identity Construction) ยังมีนัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวทางสังคม เปนการแสดงออกถึงความพยายามของผูคนในสังคมท่ีจะแสวงหาพื้นท่ีทาง
สังคมและการแสดงออกทางวัฒนธรรม (Social and Cultural Space) เพื่อเรียกรองสิทธิในการดํารง
อยูอยางแตกตาง และมีความเสมอภาคกับกลุมชนอ่ืน ๆ เชน ในกรณีศึกษาคนชายขอบพบวา พวก
เขาตองดิ้นรนตอสูอยูตลอดเวลาเพ่ือสรางตัวตนของตนเอง เพราะพวกเขามักจะถูกกักขังตัวตนดวย
การติดปายและตีกรอบใหตายตัวอยูเสมอ 

     ความรูเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ (Social Identity Theory) เปนสิ่งที่มนุษยเชื่อวาดี 
เปนจริง และเปนเหตุผล มีการเหงาอยูที่การครอบงําและเปนผลผลิตของอํานาจ มนุษยจึงถูกจัดวาง
ตําแหนงแหงที่ทางสังคมผานกระบวนการสรางอัตลักษณที่ทําใหมนุษยรับรูวาตนเองเปนใคร หรือ
มีความสัมพันธกับคนอ่ืนอยางไร ที่สําคัญมนุษยยังไดถูกสรางใหมีอัตลักษณรวม (Collective 

Identity) เพื่อใชเปนระบบสัญลักษณอางอิงเกี่ยวกับความเปนตัวเราและความปรารถนาของตัวเรา
อีกดวย ดังน้ัน อัตลักษณจึงไมเกิดข้ึนจากการกระทําหรือการตัดสินใจอยางจงใจของตัวเรา แต
เกิดขึ้นจากการหลอหลอมทางสังคมภายในตัวเรา และความเปนมนุษย (Human Being) จึงไมใชสิ่ง
ที่เปนธรรมชาติแนนอนหรือตายตัว แตความเปนมนุษยเกิดข้ึนจากความปวกเปยกของมนุษย 
(Malleable) ที่ถูกหลอมใหเปนไปตามเจตจํานงของวาทกรรม (Hoy 1986: 15, อางถึงใน จิตติมา  
เจือไทย, 2551: 15)  

3.2 อัตลักษณสมัยใหม 

     Schoeffel and Klages (2004 : 2, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551:19) กลาววา      
อัตลักษณแบบสมัยใหมเปนสิ่งที่มั่นคง เปนระบบ และสามารถเขาถึงได อัตลักษณเกิดข้ึนจากสํานึก
และการรับรูความเปนตัวของตัวเองกับโลกภายนอกดวยความเปนเหตุเปนผล ความเปนมนุษยเปน
สิ่งท่ีเปนเอกเทศ ถาวร ไมแปรเปลี่ยน ไมวาสิ่งแวดลอมภายนอกจะผันแปรไปอยางไร แนวคิด
เกี่ยวกับอัตลักษณสมัยใหมเร่ิมจนในชวงตนศตวรรษที่ 17 จากความคิดของเรอเน เดรการดส (Rene 

Descartes) เขาเปนผูเสนอภาพของมนุษยที่ตระหนักถึงการมีอยูของตัวตนในฐานะผูที่คิด กลาวคือ 
การคิดของเราเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานท่ีทําใหเราไมสงสัยในการมีอยูของตัวเราซึ่งเปนผูคิด (I Think, 

Therefore I Am) มรดกทางความคิดของเขาไดสงผลใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับตัวตน และกลายเปน
หัวขอหลักในการศึกษาของนักปรัชญารุนตอมา เชน เดวิด ฮูม (David Hume) อิมมานูเอ็ล คานท 
(Immanuel Kant) จอหน ลอค (John Locke) ฯลฯ รวมท้ังสงผลตอการศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณของ
สาขาอ่ืน ๆ ในเวลาตอมา (Anderson 1997: 17-19, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551:20) 
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3.3 อัตลักษณหลังสมัยใหม 

     นักคิดท่ีสําคัญของแนวคิดอัตลักษณหลังสมัยใหม คือ Susan Hekman (2000 :   

291-292, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย , 2551:19) เขาเชื่อวา อัตลักษณมีการเคลื่อนไหว มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานท่ีมีการตอตัว สามารถปรับไดตามสถานการณตาง ๆ มีภาวะที่
หลากหลาย ไมเปนอันหึ่งอันเดียวกัน และมีการตอสูแยงชิงกันอยูเสมอ 

     ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล (2545 : 201-202) กลาววา ตัวตน หมายถึง สํานึก
เกี่ยวกับความมีตัวตน เนนการดํารงอยูของตัวเราในฐานะท่ีเปนบุคคล (Person) ประธาน (Subject) 

หรือ ผูกระทํา (Agent) อันเปนท่ีตั้งของการรับรูทางปญญาและอารมณ และเปนผูกอใหเกิดการ
กระทําตาง ๆ อัตลักษณและตัวตนมีความคาบเก่ียวกันมาก เพราะทั้งสองอยางเปนสิ่งท่ีไมมีความ
สมบูรณในตนเอง ไมมีแกนที่คงทนถาวรหรือเปนเองตามธรรมชาติ แตไมไดแปลวาตัวตนเปนเพียง
ภาพลวงแตเปนการมองตัวตนอยางเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานท่ี มีการกอตัว
หรือปรับไปตามสถานการณตาง ๆ มีภาวะที่หลากหลาย ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการแยง
ชิงตอสูกันอยูเสมอ การมองเชนน้ีเปนการเนนวาปฏิสัมพันธของคนกับกลุมหรือระหวางกลุม การ
วางตนหรือแสดงตนในโอกาสตาง ๆ หรือในพ้ืนที่ตาง ๆ เปนการนําไปสูความสํานึกในอัตลักษณ
และตัวตน ดังน้ันจึงเนนท่ีกระบวนการเนนตัวตนที่กําลังเกิดข้ึน เนนกระบวนการของการกอตัว
มากกวา 

     แนวคิดของ Chris Weedon (1987, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551:20) มองตัวตน
ในฐานะท่ีเปนกระบวนการทางสังคมของการสรางตัวตน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมในแตละชวงของเวลา เขากลาววา ตัวตนมีลักษณะดึงความเปนศูนยกลางออก
จากปจเจก (Decentring subject) การร้ือถอนศูนยกลางนี้คือการไมใหอภิสิทธิ์แกปจเจกในฐานะเปน
ผูกระทํา สิ่งที่เนนคือลักษณะปจเจกภาพหรือตัวตนท่ีเปนผลผลิตของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย เปนผลของกระบวนการตอรองเชิงอํานาจในความสัมพันธทางสังคม
หลายระดับตั้งแตระดับจุลภาค เชน ในครอบครัวไปจนถึงระดับมหภาค ปจเจกภาพจึงเปนเร่ืองของ
กระบวนการสรางความหมายทางสังคมใหแกตัวตน ซึ่งอาจเปนตัวตนของปจเจกหรือกลุมก็ได 
ดังน้ัน ความเปนปจเจกหรือตัวตนจึงถูกเนนในฐานะท่ีเปนกระบวนการทางสังคมของการสราง
ตัวตน มากกวาแกนแกนของคุณสมบัติบางอยางท่ีมีลักษณะตายตัว หรือกลาวไดตัวตนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถูกแกไข ดัดแปลง ตอเติม และลดทอนไปตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของแตละชวงเวลา ตัวตนตามแนวคิดหลังสมัยใหมนี้จึงมีความสัมพันธอยางมากกับ     
วิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน 
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3.4 อัตลักษณตามแนวทางมารกซิสต 

     การศึกษาอัตลักษณตามแนวทางมารกซิสต เปนมรดกตกทอดทางความคิดของ     
เรอเน เดรการดส (ReneDescartes) สาขาหนึ่ง สามารถกลาวไดวามีนัยสําคัญตอการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของคนพิการเพื่อเรียกรองสิทธิในการดํารงอยูอยางเสมอภาคและเทาเทียมกับคนปกติ แนวคิด
นี้อธิบายวา อัตลักษณของปจเจกเปนผลผลิตของตําแหนงแหงท่ีในชนช้ันของบุคคล (Identity as    

A Production of A Person’s Class Position) (Riddell and Watson 2003 : 9, อางถึงใน จิตติมา เจือ
ไทย, 2551:20-22) แนวทางมารกซิสตจึงใหความสําคัญตอเร่ืองจิตสํานึก กลาวคือ มนุษยจะ
กลายเปนผูกระทําการที่มีความหมายก็ตอเมื่อตระหนักถึง อัตลักษณทางชนช้ันของเขา (Class for 

itself) เมื่อเชื่อมโยงเร่ืองอัตลักษณตามแนวทางน้ีไปสูเร่ืองความพิการ จะพบวาการศึกษาเก่ียวกับ
ความพิการตามแนวทางน้ีจะมุงเนนไปที่เร่ืองการเมืองของอํานาจ (Power Politics) และการเมือง
ของอัตลักษณ (Identify Politics) หมายถึง คนท่ัวไปจะมีฐานะเปนคนกลุมใหญในสังคม (Majority 

Group) คนพิการจึงเปนเพียงคนกลุมเล็กในสังคม (Minority Group) และกลายเปนกลุมคนที่ถูกกดข่ี 
(Oppress Group) (Liggelt 1988:271, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551 : 20) การตอสูเพื่อเรียกรอง
สิทธิใหแกคนพิการตามแนวทางน้ีจึง มุง เนนไปที่การลบลางจิตสํานึกจอมปลอม  (False 

Consciousness) เพื่อรองรับอํานาจของผูที่ เปนใหญดวยการสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง (True 

Consciousness) แกคนพิการวาแทจริงแลวอัตลักษณที่ทําใหคนพิการพูกมองวาเปนภาระของสังคม
ที่เกิดจากความบกพรองของรางกาย แทจริงแลวเปนสิ่งท่ีผูมีอํานาจ (Dominance Group) ไดใช
ประโยชนจากอัตลักษณดังกลาวเพื่อเขาไปจัดการกับวิถีทางของคนพิการ และกีดกันเพ่ือใหคน
พิการออกไปจากโครงสรางทางสังคม (Tregaskis 2004: 11, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551:20) 

การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) ของคนพิการตามแนวทางน้ีจึงมีลักษณะ
เนนไปที่การตอสูเพื่อเรียกรองใหคนพิการไดเขาถึงทรัพยากรของสังคม ไดรับสิทธิและความเสมอ
ภาคท่ีเทาเทียมกับคนทั่วไปในสังคม (Liggett 1988 : 271, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 2551 : 20) 

สังเกตไดวา การตอสูตามแนวทางมารกซิสตไมสามารถทําใหคนพิการมีพื้นที่ทางสังคมไดอยาง
แทจริง ถึงแมจะใหความสําคัญกับการเมืองของอํานาจและการเมืองของอัตลัษณก็ตาม แตยังคงอยู
ภายใตฐานคติที่มองวา อัตลักษณเปนสิ่งท่ีถูกกําหนดไวอยางแนนอน มีแกนสาร และเปนสากล 
ในขณะท่ีไมไดสนใจศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณที่กําลังเกิดข้ึน เพราะมองวาอัตลักษณที่ถูก
ทําให “ไรความสามารถ” ของคนพิการนั้นมีอยูจริงตามลักษณะความบกพรองของรางกาย ความไม
เทาเทียมท่ีเกิดข้ึนในสังคมจึงเกิดข้ึนจากการใชอํานาจท่ีไมเทากันระหวางคน 2 กลุม การตอสูตาม
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แนวทางน้ีจึงเทากับการทําใหคนพิการกลับเขาไปสูระบอบของความจริงตามท่ีวาทกรรมสรางข้ึน 
ถือไดวายิ่งเปนการตอกย้ําและผลิตซ้ําอัตลักษณของคนพิการใหคงดํารงอยูตอไป 

3.5 อัตลักษณตามแนวคิดปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism)  

     การศึกษาอัตลักษณตามแนวทางของนักคิดนายปฏิสัมพันธ เชิงสัญลักษณ 
(Symbolic Interactionism) มีจุดเร่ิมตนจากการศึกษาของม๊ีด (Mead) เขามองวา “ตัวตน” ไมใช
ลักษณะท่ีตายตัวของบุคคล แตตัวตนเปนกระบวนการทางสังคม (Socisl Process) เปนผลโดยตรง
จากการท่ีตัวเรามีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ มนุษยแรกคลอดจึงยังไมมีตนตน แตตัวตนจะคอย ๆ 
กอกําเนิดเกิดข้ึนพรอมกับพัฒนาการทางความคิด ผานกิจกรรมทางสังคม และความสัมพันธทาง
สังคม ดังน้ัน ตัวตนจึงไมสามารถเกิดข้ึนไดหากปราศจากประสบการณทางสังคม (Social 

Experiences)  

นอกจากน้ี มี๊ด  (Mead) ยังไดวิเคราะหใหเห็นวาตัวตนคอย  ๆ กอกําเนิดจาก
กระบวนการปฏิสัมพันธ โดยกลไกสําคัญในการสรางตัวตน คือ การเรียนรูที่จะสวมบทบาทเปนคน
อ่ืน ๆ (Take the role of the others) หรือจินตนาการตนเองเขาไปอยูในท่ีหรือตําแหนงของคนอ่ืน ๆ 
แลวหันกลับมามองตัวเราผานสายตาของคนเหลาน้ัน มี๊ด (Mead) เสนอวาตัวตน คือ กระบวนการ
ปะทะสังสรรคกัน ระหวางสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของเราเอง หรือ “I” กับสวนที่เกิดจาก
ความเห็นและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หรือ “Me” (Ritzer 1996 : 341-342, อางถึงใน จิตติมา เจือไทย, 
2551 : 22) 

สวน กอฟมัน (Goffman) ผูเขียนหนังสือเร่ือง Stigma : Notes on the Management of 

Spoiled Identity ไดศึกษาชองวางของอัตลักษณทางสังคมสองสวน คือ อัตลักษณทางสังคมเสมือน
จริง (Virtual Social Identity) กับอัตลักษณทางสังคมตามความเปนจริง (Actual Social Identity) 

โดยชี้ใหเห็นวาชองวางระหวางอัตลักษณทั้งสองสวนนี้ คือ การตีตราใหกับบุคคล (Stigmatized) 

งานของกอฟมัน (Goffman) จึงเนนไปที่ปฏิสัมพันธระหวางคนที่มีรอยมลทิน (Stigmatized people) 

กับคนปกติ (Normal people) เพื่อทําการศึกษาความสัมพันธของอัตลักษณทั้งสองสวน จาก
พฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกสังคมตีตราวาเปนบุคคลท่ีนารังเกียจดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ศึกษา
พฤติกรรมของคนอวนที่เขาไปเปนสมาชิกอยูในกลุมคนที่มีน้ําหนักปกติ ศึกษาพฤติกรรมของบุคล
ที่ตองคอยปกปดอดีตของตนเองที่ไมอยากใหใครรู รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่ตองคอย
ปกปดอดีตของตนเองท่ีไมอยากใหใครรู รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีเพิ่งสูญเสียอวัยวะ เชน 
แขน ขา เปนตน พวกเขาจะเกิดความรูสึกวาคุณคาของตนเองลดลงทุกคร้ัง เมื่อตองมีปฏิสัมพันธ
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รวมกับบุคคลท่ีแสดงทาทีตอตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังน้ัน บุคคลที่ถูกตีตราจากสังคมดวย
สาเหตุตาง ๆ จึงพยายามแสดงอัตลักษณทางสังคมตามความเปนจริง (Actual Social Identity) ให
ใกลเคียงกับอัตลักษณทางสังคมเสมือนจริง (Virtual Social Identity) มากท่ีสุด เพื่อใหการถูกตีตรา
ของตนเองลดลงตามชองวางระหวางอัตลักษณทั้งสองสวนนั่นเอง (Ibid : 358-359, อางถึงใน       
จิตติมา เจือไทย, 2551:22) 

โดยสรุปแลว “ตัวตน” ตามความหมายของมี๊ด (Mead) จึงเปนกระบวนการท่ีมีการ
สื่อสารอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ืองและเปนพลวัต และ “ตัวตน” เกิดจากการสวมรับเอาความคิดและ
มุมมองท่ีคนอ่ืนมีตอตนเอง สวนกอฟมัน (Goffman) ถึงแมเขาจะพยายามแยกแยะความแตกตาง
ระหวางอัตลักษณทางสังคมกับอัตลักษณสวนบุคคล แตเขายังคงแสดงใหเห็นถึงมิติที่ซอนทับกัน
ของอัตลักษณทางสังคมและอัตลักษณสวนบุคคลที่อยูในกระบวนการปฏิสัมพันธ นั่นคือ อัตลักษณ
สวนบุคคลตามแนวทางของกอฟมัน (Goffman) ยังคงวางอยูบนพื้นฐานของสถานภาพทางสังคมท่ี
บุคคลครอบครองอยู แมฐานคิดของแนวทางปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณจะใหความสําคัญแกมนุษย
ในฐานะท่ีเปนผูกระทําการ (Agency) แตก็ใหความสําคัญกับตัวตนของมนุษยจากสายตาของบุคคล
อ่ืน หรือตามการคาดหวังของคนอ่ืน แลวจึงมากําหนดเปนตัวตนตามภาพลักษณที่ผูอ่ืนมอบให 
“ตัวตน” จึงเปนสิ่งท่ีแนวคิดแบบหลังสมัยใหมเรียกวา “อัตลักษณที่ทางสังคม” นั่นเอง ดังน้ัน 
แนวคิดตัวตน (Self Concept) จึงถือวาไดละเลยสิ่งสําคัญที่เกิดข้ึนภายในตัวมนุษย ซึ่งก็คือพลัง
อํานาจแหงจิตภายในตัวตนของมนุษย อันเปนแรงผลักดันที่ทําใหคนพิการกระทําการบางสิ่ง
บางอยาง เพื่อใหตนเองสามารถหลุดพันจากับดักของอํานาจที่สรางและนิยามความหมายใหคน
พิการกลายเปนผูที่ไรซึ่งความสามารถและเปนภาระของสังคม 

เทคนิคหน่ึงที่ทําใหปฏิบัติการแบงประเภท (Dividing Practice) ประสบความสําเร็จใน
การสรางอัตลักษณใหแกนมนุษย คือ เทคนิคการแบงแยกตัวเรากับการแบงแยกตัวเราจากผูอ่ืน 
ดังน้ันเทคนิคนี้อัตลักษณจึงถูกสรางจากฐานคติของความเหมือน (Similarity) และความตาง 
(Difference) แลวแบงแยกมนุษยออกเปนประเภทตาง ๆ เชน คนบากับคนปกติ คนปวยกับคนที่มี
สุขภาพแข็งแรง  หรือคนพิการกับคนปกติ  เปนตน  อัตลักษณจึงเปนสิ่ ง ท่ีถูกสรางข้ึนใน
ความสัมพันธกับอัตลักษณอีกอันหนึ่งซึ่งเปนคูตรงขามเสมอ ระบบคิดแบบคูตรงขามจึงเปนแหลง
สําคัญในการสรางอัตลักษณ เพราะการใชคําท่ีตรงขามนั้นมักถูกใหน้ําหนึกท่ีแตกตางกันเสมอ ทํา
ใหองคประกอบหนึ่งในคูขัดแยง (Dichotomy) ถูกทําใหมีคุณคา หรือมีอํานาจมากกวาองคประกอบ
อีกอันหึ่ง ดังน้ัน การเขาใจวิถีทางในการกําหนดขอบเขตของความตางจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอ
ความเขาใจในเร่ืองอัตลักษณ เพราะความตางเปนสิ่งท่ีกําหนดขอบเขตของอัตลักษณหนึ่งจาก      
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อัตลักษณอีกอันหนึ่ง จนทําใหการกําหนดขอบเขตของความตางกลายเปนองคประกอบที่สําคัญของ
ระบบการจัดประเภทใหแกสรรพสิ่ง (Woodward, 1997 : 30-36) 

แนวคิดเร่ืองการสรางอัตลักษณ และเทคโนโลยีแหงตัวตน เปนแนวคิดเร่ืองของ
ลักษณะของตัวตน หรืออัตลักษณที่เปนของตนเองที่ไดสรางข้ึน โดยมีคนอ่ืนเปนผูมองผานเขามา
เห็นถึงตัวตนของเราซึ่งบางคร้ังอัตลัษณก็มีหลายรูปแบบตามที่ผูอ่ืนจะมองเห็นถึงสวนไหน บน
สิ่งแวดลอมที่ตางกัน เงื่อนไขท่ีตางกัน เพราะฉะนั้นอัตลักษณยอมเปนภาพท่ีมีหลายมุมมองแลวแต
ใครจะมองเห็นตรงสวนไหนมากนอยกวากัน โดยอัตลักษณจะเปนอยางไรก็ดวยการมีปฏิสัมพันธ
กับคนกลุมนั้นอยางไร บนพื้นฐานของสังคมที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการมองตัวตนของเราก็อาจจะ
ไมสอดคลองกับท่ีผูอื่นมองเรา 

การศึกษาแนวคิดเร่ืองการสรางอัตลักษณ และเทคโนโลยีแหงตัวตน จะเปนขอมูลท่ี
นํามาประกอบในการวิเคราะหลักษณะตัวตนของตัวแทนประกันขายประกันชีวิต วาเขามองและให
ความหมายตอตนเองอยางไร มีอัตลักษณอยางไร และผูอ่ืนไดใหความหมายตอตัวเขาวามีอัตลักษณ
อยางไร และสามารถท่ีจะสรางตัวตนขึ้นมาไดอยางไร และนําขอมูลมาวิเคราะหถึงกระบวนการใน
การสรางตัวตนตอไป 

4. ลักษณะท่ัวไปของการประกันชีวิต 

ในการศึกษาเร่ือง เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน)  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของการประกันชีวิต เพื่อเปนความรู
พื้นฐานของการศึกษาถึงการขายประกันของตัวแทน เพื่อใหทราบประวัติ ลักษณะของการประกัน
ชีวิต ดังนี ้

4.1 ประวัติของการประกันชีวิตในประเทศไทย 

     สมัยรัชกาลที่ 5 คณะทูตจากประเทศอังกฤษไดขอพระบรมราชานุญาตใหบริษัท      
อิสเอเซียติก จํากัด  ของชาวอังกฤษดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตประชาชนคนไทยและชาว
ตางประเทศในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอนุญาต โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
เปนผูถือกรมธรรมเปนคนแรก ลังจากน้ันมาธุรกิจประกันชีวิตก็ไมประสบผลสําเร็จ เพราะ
กรมธรรมตองสงมาจากประเทศอังกฤษและคนไทยไมมีความสนใจ ธุรกิจประกันชีวิตตอง
หยุดชะงักไปในปลายรัชกาลที่ 5  
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     แตในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นกิจการประกันภัยในดานท่ีไมใชประกันชีวิต ก็ยังคง
ดําเนินอยูตอไป หางฝร่ังท่ีตั้งในเมืองไทยสวนมากเปนตัวแทนของบริษัทรับประกันตางประเทศ
หลายแหง และนอกจากบริษัทอิสเอเชียติก จํากัดแลว ก็ยังมีหลายหางท่ีเปนตัวแทนของบริษัท
ประกันชีวิตของตางประเทศ เชน  

     1.  หางสยามฟอเรสต เปนตัวแทนของ Commercial Union Assurance Company 

     2.  หางเบนเมเยอร เปนตัวแทนของ Nordstern Life Insurance Company of Berlin 

     3.  หางหลุยส ที เลียวโนเวนส เปนตัวแทนของ China Mutual Life Insurance 

Company 

     สมัยนั้นบริษัทหรือหนาท่ีจะต้ังกิจการประกันภัยโดยตรงขึ้นในเมืองไทยยังไมมี 
เวนแตบริษัทเรือเมลจีนสยามไดรับอํานาจพิเศษใหดําเนินกิจการรับ ประกันอัคคีภัยและรับ
ประกันภัยทางทะเลดวย อยางไรก็ตามนับไดวา การประกันภัยนับไดวามีมาแลวนับแตการประกัน
อัคคีภัย การประกันทางทะเล การประกันชีวิตและการประกันรถยนต ไดมีในเวลาตอมา เชน หาง
สยามอิมปอรต เปนตัวเทนของ Motor Union Insurance Company รับประกันรถยนต 

     ในป พ.ศ. 2467 ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนเร่ืองการ
ประกันภัยรวมอยูดวย เปนการรับรูขอตกลงในเร่ืองประกันภัยวาเปนสัญญาท่ีผูกพันชอบดวย
กฎหมาย และไดมีบทบัญญัติลักษณะหางหุนสวนบริษัท มาตรา 1014 ไววา หาม มิใหตั้งหาง
หุนสวนบริษัท เพื่อทําการประกันภัยข้ึน เวนแตไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ 
ซึ่งเทากับวาเปนการเร่ิมควบคุมการกอต้ังบริษัทประกันภัยไมใหตั้งโดยเสรี แตยังมิไดควบคุมการ
ดําเนินกิจการโดยตรง ชาวตางประเทศในขณะน้ันไดติดตอขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยกับ
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม แตทางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมไมพรอมท่ีจะรับ
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจประกันภัย เพราะเห็นวาการประกันภัยเปนธุรกิจที่ตองดําเนินซึ่งมี
สวนเกี่ยวพันถึงสาธารณชนในดานความผาสุกและปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดธุรกิจประกันภัยไว
ในกฎหมายท่ีวาดวย ความผาสุกและปลอดภัยแหงสาธารณชน ทั้งจําเปนตองกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจใหมีมาตรฐานและปลอดภัยอีกดวย 

     สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ป พ .ศ. 2467 ดังกลาวขางตนไดถูก
ยกเลิก และใชบทบัญญัติบรรพ 3 ที่ตรวจชําระใหม ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2472 ซึ่ง บรรพ 3 ที่ตรวจ
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ชําระใหมก็มีบทบัญญัติลักษณะ 20 วาดวยประกันภัยตั้งแตมาตรา 861 ถึงมาตรา 897 และมีผล
บังคับใชอยูในปจจุบัน 

4.2 ความหมายของการประกันชีวิต 

     การประกันชีวิต คือการชดเชยรายไดที่ตองสูญเสียไปอันเน่ืองมาจากการตาย 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจายเงินตามจํานวนท่ีระบุไวใหแกผู
เอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชน ตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิต (สมาคมประกัน
ชีวิตไทย, 2552)  

     สัญญาเปนการตกลงกันระหวางบุคคลสองฝาย ตองมีการแสดงเจตนากอน กลาวคือ
ตองมีฝายหนึ่งแสดงเจตนาเสมอ และอีกฝายหนึ่งเจตนาสนองถูกตองตรงตามคําเสนอนั้น จึงจะเกิด
เปนสัญญาขึ้นในกรณีสัญญาประกันภัยเชนเดียวกัน ตัวแทนคือผูที่บริษัทมอบหมายใหมีหนาท่ี
ชักชวนผูมุงหวังมาทําสัญญาประกันภัยตอบริษัท เพื่อใหบริษัทสนองตอบรับในการทําสัญญา
ประกันภัย ถาบริษัทตกลงตามเง่ือนไขที่ฝายที่ผูสมัครแสดงเจตนา และออกกรมธรรมใหสัญญา
ประกันภัยก็เกิดขึ้น 

     ปพพ. ม.861 บัญญัติวา “อันสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะ
ใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดังไดระบุในสัญญาและในการน้ีบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงขึ้นซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” 

     สัญญาประกันภัยตามกฎหมายแพงและพาณิชยมี 2 ประเภท คือ 

     1.  สัญญาประกันวินาศภัย 

     2.  สัญญาประกันชีวิต 

     ตามมาตรา 861 ใหความหมายไวรวมกัน ทั้งสัญญาประกันวินาศภัยและสัญญา
ประกันชีวิต ซึ่งเราอาจแยกความหมายของสัญญาประกันภัยทั้งสองประเภทไดดังนี้ 

     1.  สัญญาประกันวินาศภัย 

         สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน 
ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นในอนาคต และในกรณีนี้บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ย
ประกันภัย” 
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          สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาชดใชคาสินไหมทดแทน กลาวคือเมื่อมีความ
เสียหายเกิดขึ้นเทาใดก็ชดใชเทานั้น คือ ชดใชความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินซึ่งเอา
ประกันภัยไว 

      2.  สัญญาประกันชีวิต 

          สัญญาประกันชีวิต คือ สัญญาที่บุคคลหน่ึงตกลงจะชดใชเงินจํานวนหน่ึงใหแกผู
เอาประกันหรือผูรับประโยชนหรือทายาทของเขา ในเม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูที่ถูกเอาประกันชีวิต
ไดเสียชีวิตลง โดยจะมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาหรือไมมีกําหนดระยะเวลาของสัญญาก็ได
แลวแตจะตกลงกัน หรือจนกวาผูเอาประกันภัยหรือผูที่ถูกเอาประกันชีวิตไวยังคงทรงชีพอยูจนครบ
กําหนดสัญญา และในการน้ีผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

4.3 ผูเก่ียวของในสัญญา 

     ผูรับประกันภัย คือ คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใชเงินจํานวน
หนึ่งให 

     ผูเอาประกันภัย คือ บุคคลที่ตกลงทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต โดย
อาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเปนเงื่อนไขในการจายเงินประกันชีวิต 

     ผูรับผลประโยชน คือ บุคคลท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตวาจะเปนผูไดรับเงิน
ประกันชีวิตตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา ผูรับผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกับผูเอาประกันภัย
ก็ได 

4.4 การพิจารณารับประกันชีวิต 

     บริษัทผูรับประกันจะพิจารณาขอมูลจากใบคําขอเอาประกันภัย ในแถลงสุขภาพ
ของผูเอาประกันภัย แลวนํามาวิเคราะหประกอบการพิจารณารับประกันชีวิตเพ่ือรักษาหลักยุติธรรม
ในการรวมกันเสี่ยงภัยในหมูผูเอาประกันภัย 

     บริษัทผูเอาประกันจําแนกขนาดความเสี่ยงภัยของแตละบุคคลโดยทั่วไปที่ขอทํา
ประกันชีวิตออกเปน 3 ประเภท คือ 

     1.  ชีวิตมาตรฐาน เปนผูที่มีความเสี่ยงภัยตามปกติ ตามกฎเกณฑและเงื่อนไขท่ี
บริษัทวางมาตรฐานไว บริษัทจะคิดอัตราดอกเบ้ียประกันภัยปกติสําหรับชีวิตมาตรฐาน 
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     2.  ชีวิตตํ่ากวามาตรฐาน บริษัทอาจรับประกันชีวิต โดยเพิ่มเบ้ียประกันภัยพิเศษ
หรือเลื่อนเวลาการประกันภัยออกไป หรือกําหนดเง่ือนไขพิเศษในภัยที่ไมคุมครอง 

     3.  ชีวิตไมอยูในเกณฑที่จะรับประกันภัยได บริษัทจําเปนตองปฏิเสธการประกัน
ชีวิตน้ัน 

4.5 ชนิดของการประกันชวีิต 

     การประกันชีวิตแบงไดออกเปน 2 ชนิด คือ 

     1.  ชนิดไมมีเงินปนผล 

     2.  ชนิดมีเงินปนผล 

     เงินปนผล คือ เงินที่จัดสรรมาจากสวนเกินของเบี้ยประกันจากการดําเนินงานของ
บริษัท บริษัทผูรับประกันจะจายเงินปนผลใหแตเฉพาะรายท่ีไดมีการตกลงกันไวแลวเทาน้ัน คือ 
จายใหเฉพาะผูเอาประกันที่ถือกรมธรรมชนิดมีสวนรวมในเงินปนผลเทานั้น 

4.6 การเลือกใชเงินปนผลตามกรมธรรม แบงเปน 4 ประเภท ดังนี ้

     1.  ขอรับเงินปนผลเปนเงินสด 

     2. ใชเงินปนผลตามกรมธรรมนี้ลดเบ้ียประกันภัย 

      3. ใชเงินปนผลซื้อประกันภัย เพื่อเพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัย 

     4. เก็บเงินปนผลไวกับบริษัทเพื่อสะสมตอไปโดยไดรับดอกเบ้ีย 

4.7 ประเภทของการประกันชีวิต แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

 4.7.1.  การประกันชีวิตประเภทกลุม (ประเภทหมู) คือประกันชีวิตซึ่งใหความ
คุมครองกลุมคนภายใตสัญญากรมธรรมฉบับเดียว โดยท่ีไมมีการตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันนั้น
อาจจะเปนนายจางออกใหทั้งหมด การชําระเบ้ียประกันอาจชําระเปนรายเดือน ราย 6 เดือน หรือราย
ปก็ได หมายเหตุในกรณีนายจางและลูกจางชวยกันชําระเบ้ียประกัน จะตองมีจํานวนลูกจางสมัคร
ทําประกันชีวิตอยางนอย 75% ของจํานวนลูกจางท้ังหมด การเรียกรองสิทธิตามกรมธรรมเปน
หนาท่ีของนายจางหรือผูถือกรมธรรม การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันข้ึนกับปจจัย คือ เงินเดือน 
ตําแหนง อาชีพ การสิ้นสุดผลบังคับของสมาชิกแตละคนในกลุม คือ  1. การวาจางของพนักงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

สิ้นสุดลง 2. พนักงานสูญเสียคุณสมบัติในการเอาประกัน 3. พนักงาน นายจางหยุดชําระเบ้ียประกัน 
มีการคืนเบี้ยประกัน (Refund Premiums) จากประสบการณ (Experience) เนื่องจากมีการจายคา
สินไหมทดแทนนอยทําใหเบี้ยประกันที่ควรชําระลดนอยลง 

 4.7.2.  การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (ประเภทมวลชน) เปนการประกัน
ชีวิตท่ีมีจํานวนเงินเอาประกันชีวิตแตละกรมธรรมต่ํา คือต้ังแต 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท เปน
การประกันที่ใหความคุมครองและออมทรัพยแกผูมีรายไดนอย ดังน้ันจํานวนเงินผูเอาประกันภัยจะ
ต่ํา ไมมีการประกันสุขภาพ การชําระเบี้ยประกันอาจเปนรายเดือน 

  4.7.3. การประกันชีวิตประเภทสามัญ เปนการประกันท่ีใหความคุมครองและออม
ทรัพยจํานวนเงินเอาประกันชีวิตแตละกรมธรรม ตั้งแต 50,000 บาทข้ึนไป ถึงหลายลานบาท โดย
การชําระเบ้ียประกันอาจเปนรายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน รวมท้ังอาจมีการตรวจ
สุขภาพ หรือไมมีการตรวจสุขภาพก็ได การประกันประเภทน้ีเหมาะแกผูที่มีรายไดขั้นปานกลางถึง
ขั้นสูง แบงออกเปน 4 แบบ ดังนี ้

             4.7.3.1 การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 

           4.7.3.2 การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

           4.7.3.3. การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 

           4.7.3.4 การประกันชีวิตแบบเงินไดประจํา 

4.8 ประโยชนของการประกันชีวิต 

      การประกันชีวิตสามารถตอบสนองความจําเปนสวนตัวและครอบครัวได ดังน้ี 

       1.  การคุมครองรายไดของครอบครัว เปนเหตุผลที่ยอมรับกันมากท่ีสุดในการซื้อ
ประกันชีวิต เพราะลงทุนเพียงเล็กนอย แตซื้อความคุมครองไดเปนจํานวนมาก เปนวิธีจัดหาความ
คุมครองใหแกครอบครัว แมวาจะไมใชวิธีที่ดีที่สุดแตก็ไมมีวิธีอ่ืนใดที่จะมีหลักประกันไดแนนอน
กวา 

      2.  เปนการชวยประหยัด จากการสํารวจพบวา โดยทางปฏิบัติทุกคนยอมรับวาการ
เก็บออมเปนสิ่งท่ีตองทํา เพื่อความมั่นคงในอนาคต ทุกคนตองการเก็บเงิน แตก็อยากใชจายเพื่อ
ความสุขในปจจุบัน ทําใหเปนการยากท่ีจะออม มีการพบวา การเก็บเงินเผื่อกรณีฉุกเฉินเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

วัตถุประสงคแรก การเก็บเงินเพื่อยามชรา และเพื่อการศึกษาของเด็ก มักจะเปนเปาหมายระยะยาว 
มักจะไมมีแผนการออมเชนนั้น คนซื้อประกันชีวิตมีจุดหมาย 2 ประการ หนึ่งเพ่ือครอบครัวและผู
อยูในอุปการะ สองเพ่ือตัวเอง คนที่ไมเห็นแกตัวซื้อประกันแมซื้อประกันเพื่อความคุ มครอง
ครอบครัว ขณะเดียวกันเปนการคุมครองตนเองในยามชราดวย การประกันชีวิตในฐานะที่เปนสิ่ง
ประหยัดจึงเปนสิ่งที่ขาดไมได 

      3.  เปนเง่ือนไขท่ีไมยุงยาก ประกันชีวิตเปนวิธีชวยแกไขปญหาคาใชจายท่ี
หลีกเลี่ยงไมพนในวันขางหนา โดยไมมีเงื่อนไขยุงยาก บางคร้ังการจายเบ้ียประกันอาจเปนภาระ แต
ผลประโยชนตาง ๆ ที่ประกันชีวิตจัดหาใหก็มีน้ําหนักมากกวาคาใชจาย ขอใหพิจารณาความจําเปน
พื้นฐานของการประกันชีวิต ดังนี้ 

        3.1 คาใชจายคร้ังสุดทาย คางานศพ คาหมอและโรงพยาบาล คาทนายความใน
การจัดการทรัพยสิน แทนที่จะตองเตรียมเก็บเงินไวจํานวนหน่ึงเปนทุนเพ่ือการดังกลาว เปนการงาย
เพียงแตเสียเบี้ยประกันแค 2-3% ของเงินทุนดังกลาวในแตละป 

       3.2 ประกันดานการศึกษา ถาบุตรจะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ตองใชเงิน 
การประกันชีวิตจะเปนหลักประกันวา เมื่อถึงเวลาน้ันจะมีเงินใหอยางแนนอน 

       3.3 รายไดยามชรา รายไดยามชราเปนสิ่งจําเปน หากไมเตรียมไวอยางเพียงพอ 
ก็อาจจะตองทํางานแทนท่ีจะไดพักผอน จะมีเงินเทาใดในยามน้ันก็ขึ้นอยูกับวาจะอดออมในวันนี้
ไดมากนอยเพียงใด 

      4.  เพื่อเปนการรักษาและเพิ่มพูนทรัพยสิน การสรางทรัพยสินใหแกทายาท จะมี
ทางเลือก 2 ทาง ทางหน่ึงพยายามเก็บออมเงินไว และนําเงินไปลงทุนดวยจํานวนมาก โดยหวังวาจะ
มีชีวิตยืนยาวพอที่จะทําและรอผลนั้น อีกทางหน่ึงสรางทรัพยสินทันทีโดยการประกันชีวิต ซึ่ง
ปองกันวา หากชีวิตไมยืนยาวพอก็สามารถสรางสมบัติดังกลาว อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอัน
เน่ืองมาจากการลงทุนที่ประสบความเสียหาย เพราะมีหลักประกันแนนอนวา เมื่อลงทุนในประกัน
ชีวิตแลวจะไดรับเงินคืนในอัตราที่แนนอน คนที่หารายไดมากก็ตองถูกเก็บภาษีมากเชนกัน ถานํา
เงินไปลงทุนไดกําไรมากเทาไรก็เสียภาษีมากเทาน้ัน แตประกันชีวิตสรางทรัพยสมบัติไดทันที โดย
ไมตองมาพะวงเร่ืองน้ี ประกันชีวิตจะมีมูลคาเปนเงินสะสมข้ึนเร่ือย ๆ สามารถเก็บรักษาและ
ทายท่ีสุดก็สามารถนําไปใชหรือแจกจายใหทายาท เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู 
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      5.  คุมครองมูลคาของชีวิตมนุษย มูลคาของตัวคนเรา ซึ่งดูจากพลังหรือ
ความสามารถในการหารายได ไดสรางทรัพยสินทางเศรษฐกิจขึ้นมามากพอกับทรัพยสินท่ีเห็นเปน
ตัวตน มีการประมาณกันวา 9 ใน 10 สวนของทรัพยสินโดยเฉลี่ยเปนมูลคาของชีวิตคนเรา ขณะท่ี 1 

ใน 10 สวนเปนเพียงสิ่งที่เรียกวาทรัพยสมบัติเทาน้ัน หมายความวาคุณคาหรือมูลคาของชีวิตมนุษย
ตางหากท่ีทําใหทรัพยสินเหลาน้ันกาลายเปนสิ่งที่มีคา 

      6.  เปนการลงทุนอยางหนึ่ง ในปตน ๆ ของการประกันชีวิต เปนประโยชนเพื่อการ
คุมครอง แตในปตอ ๆ ไป ผลตอบแทนจากการลงทุนจํานวนหน่ึงก็จะกลับคืนสูตัวผูซื้อ 

 อีกประการหน่ึง การลงทุนอื่นมีปจจัยที่ความเสี่ยง แตผลการลงทุนในประกันชีวิต 
เปนสิ่งที่ไดรับตามเง่ือนไขและไมตองกังวลถึงภัยของคาเสื่อมราคาเหมือนทรัพยสินอ่ืน ๆ  

มูลคาเงินสดของกรมธรรมประกันชีวิตเปนสิ่งแนนอนและหลักประกันไม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหุนหรือพันธบัตรไมสามารถทําไดเชนน้ัน 

 ผูเอาประกันสามารถกูเงินได โดยกูไมเกินมูลคาเงินสดท่ีมีอยูในเวลาใด ๆ ก็ได
ตามตารางมูลคาที่มี 

 สัญญาประกันชีวิตเปนเสมือนพินัยกรรมที่ผูถือกรมธรรมไดสรางไวและจะตก
ทอดไปสูผูรับประโยชนเมื่อเขาถึงแกกรรม โดยไมตองมาพิสูจนถึงความถูกตองของพินัยกรรม ไม
ตองเสียคาใชจายในศาลมีแตผู รับประโยชนตามกรมธรรมเทาน้ันที่จะรูจํานวนเงินเมื่อมีการ
เรียกรองสิทธิตามสัญญา 

 การรับเงินจากประกันชีวิตตางจากการรับเงินในกรณีอ่ืน ๆ เพราะเจาหน้ีไมอาจ
เรียกรองเอาเงินจํานวนน้ีได เวนแตเพียงคาเบี้ยประกันที่ไดจายจริงเทานั้น 

 ประกันชีวิตเปนรูปแบบการลงทุนเพียงประการเดียวที่รับประกันดอกผลจากการ
ลงทุนไมวาบุคคลน้ันจะมีอายุอยูยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป ซึ่งการลงทุนอื่นไมอาจประกันได 

 ประกันชีวิตเปนการลงทุนที่คุมคา มั่นคง มูลคาเงินมีเสถียรภาพและไมตองหวง
กังวล รวมทั้งคุณสมบัติที่ดีเลิศของการลงทุนท้ังปวง จึงควรเปนรากฐานในโครงการลงทุนของทุก
คน 
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       7.  เปนทรัพยสินที่ไมมีอะไรมาเทียบได ประกันชีวิตเปนทรัพยสินซึ่งสามารถ
สะสมมูลคาตัวเงินสูงขึ้นในระหวางที่เรายังสามารถหารายไดและรายจายใหเราในยามท่ีจําเปน เมื่อ
ถึงแกกรรมหรือเมื่อวัยปลดเกษียณ 

      8.  เปนเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ 
ประกันชีวิตจะชวยประกันดอกผลจากธุรกิจของผูเอาประกันตกสูทายาทของเขา ในกรณีเปน
หุนสวนกัน ประกันชีวิตประกันวา ครอบครัวของคนที่ถึงแกกรรมจะไดรับมูลคาเปนจํานวนเงินเต็ม 
เทากับหุนท่ีเขามีอยูในขณะท่ีหุนสวนที่อยูเปนเจาของธุรกิจโดยไมมีอุปสรรคในการหาเงินมาซื้อ
หุน ประกันชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงในการทําใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับการรักษาและสงวนไวซึ่งมูลคาของชีวิตมนุษย 

      9.  เปนแผนการทางการเงินที่สมบูรณ ประกันชีวิต ถาไดจัดการอยางเพียงพอ 
คุมครองความจําเปนตาง ๆ ไดครบถวนแลวก็จะกลายเปนแผนการทางการเงินที่สมบูรณ คุมคา
ตลอดชีวิต และเทากับเปนการยกระดับมาตรฐานในชีวิตของคนเราอีกดวย 

       10.  เปนวิถีแหงชีวิต 

             ในการสํารวจคร้ังหนึ่ง ไดมีการถามความเห็น 2 ขอดังนี้ 

            10.1 อะไรคือความหวังสูงสุดในชีวิต 

              10.1.1 ความม่ันคงทางการเงิน 

              10.1.2 มีความสุขและความมั่นคง 

              10.1.3 ไมตองหวงกังวลในยามชรา 

              10.1.4 อยากใหครอบครัวมีความม่ันคง 

              10.1.5 มีอาชีพและสุขภาพแข็งแรง 

              10.1.6 ครอบครัวและเพื่อนฝูงยอมรับนับถือ 

             10.2 อะไรคือสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิต 

              10.2.1 ความไมมั่นคงในชีวิต 

              10.2.2 เจ็บปวยและการวางงาน 
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             10.2.3 ความยากจนและความตาย 

              10.2.4 ตองพึ่งพาผูอ่ืนยามชรา 

              10.2.5 ไมสามารถนําพาชีวิตตนเองและครอบครัวตอไปได 

 ถาเราตองการจะมีอิสระและความมั่นคงในชีวิต ก็จะตองลงแรงสรางข้ึนมาดวยมือของ
เราเองเปนอันดับแรกและการประกันชีวิตน่ันเอง ที่ไดเสนอหนทางอันมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเชนที่วานั้น ภัยตอความมั่นคงมี 4 ประการ 

 1.  เจ็บปวยหนัก ๆ 

2.  อุบัติเหตุหนัก ๆ 

3.  จากไปกอนวัยอันสมควร 

4.  ชราภาพ 

มีแตประกันชีวิตเทาน้ันที่เสนอวิธีการปองกันภัยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน กลาวไดวา ความ
มั่นคงก็คือความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิ เพราะเมื่อเบี้ยประกันนับหมื่นลานหลั่งไหลสูธุรกิจประกัน
ชีวิตน้ันหมายถึงวา เงินดังกลาวไดมามีสวนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการสราง
บานมีการศึกษาใหเด็ก ๆ นั่นคือเรารวมกันสรางภารกิจที่นาชื่นชมใหแกคนสวนใหญในสังคม 

4.9 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

     แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงไปสูความจําเปนในการทําประกันชีวิต ไวดังนี้ 

     1.  การมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยชรา ถือเปนภาระอันหนักของคนแก ซึ่งในปจจุบัน
คนชราสวนใหญไมสามารถท่ีจะพึ่งลูกหลานได จะมีก็นอยที่พอแมพึ่งลูก ๆ ไดในวัยชรายอม
หมายถึงวาเขาตองใชเงินเพ่ือเลี้ยงชีพในวัยชรา และเงินที่ไดหามาไดก็จะเปนท่ีสะสมไวตั้งแตวัยที่
ยังเปนหนุมสาวแข็งแรง ซึ่งการประกันชีวิตถือเปนการออมทรัพยอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนการ
ออมระยะยาวที่มีระเบียบแบบแผน 

     2.  การเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร เปนเหตุการณที่ไมคาดคิด คนท่ีเสียชีวิตในขณะท่ี
ครอบครัวกําลังเร่ิมตน และการรับผิดชอบตอสิ่งตาง ๆก็สิ้นสุดไป ถาคนที่หารายไดมาเลี้ยง
ครอบครัวเกิดเสียชีวิตไปในอนาคตน้ัน ผูที่อยูในอุปการะของเขาก็จะไดรับผลกระทบที่รุนแรงอยาง
แนนอนซ่ึงการประกันชีวิตจะชวยแกปญหาเหลาน้ีได 
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     3.  การทุพพลภาพ ในการดําเนินชีวิตทุกคนตองใชความสามารถ ความรูและอ่ืน ๆ 
ของแตละบุคคลเพื่อใหไดมาซึ่งอาหาร ที่อยูอาศัย ความปลอดภัย ฯลฯ ใหกับตนเองและครอบครัว 
แตถาหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝน ทําใหตองเกิดทุพพลภาพ นั่นหมายถึงรายไดก็หยุดชะงักไป
ดวย สวนคาใชจายตาง ๆ ก็ยังคงตองมีเขามาใหเราใชจายอยูตอไป 

      4.  อุบัติเหตุ เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนมาโดยท่ีเราไมคาดคิดมากอนและไมสามารถรู
ลวงหนาได เพราะวาถาเราสามารถรูลวงหนาไดทุกคนก็คงไมอยากใหเหตุการณเหลาน้ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากอุบัติเหตุนี้ถาเกิดข้ึนกับใคร ก็ลวนแตจะนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งสิ้น ไมวาจะเปนรายได 
เวลาในการทํางาน รวมท้ังกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มข้ึนดวย 

      5.  การเจ็บปวย เนื่องจากเสนทางชีวิตตองเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ อยาง
แนนอนและไมสามารถหลีกเลี่ยงได เมื่อเกิดการเ จ็บปวยขึ้นก็จะทําใหความสามารถในการหา
รายไดลดลง และถาเหตุการณนี้เกิดกับหัวหนาครอบครัวที่มีหนาท่ีในการหารายได ก็จะทําให
ครอบครัวน้ันเดือดรอน เพราะวาตองมีรายจายเพิ่มขึ้นในขณะท่ีรายไดลดลง  

จากการศึกษาเร่ือง ลักษณะทั่วไปของการประกันชีวิต พบวา การประกันชีวิตมีหลาย
รูปแบบ ประโยชนในการทําประกันชีวิตท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับเมื่อตัดสินใจทําประกันชีวิต 
ตลอดจนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันชีวิตท่ีเชื่อมโยงไปสูความจําเปนในการทําประกันชีวิต 
มีแตประกันชีวิตเทาน้ันท่ีเสนอวิธีปองกันภัยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน กลาวไดวา ความมั่นคงก็คือความ
ภาคภูมิใจและเกียรติภูมิ เพราะเมื่อเบ้ียประกันนับหมื่นลานลั่งไหลสูธุรกิจประกันชีวิตน้ันหมายถึง
วา เงินดังกลาวไดมามีสวนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผูวิจัยจะนําไปเปนขอมูล
เบื้องตนในการศึกษาถึงเร่ืองเลาของตัวแทนขายประกันชีวิตตอไป 

5.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ในการศึกษาเร่ือง เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) จังหวัด ราชบุรี ผูวิจัยมองวาการที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิตน้ัน 
ควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท ฯ ที่ตัวแทนไดประกอบอาชีพอยู เพื่อใหเขาใจประวัติบริษัท ตลอดจน
นโยบายการดําเนินงานตาง ๆ ของบริษัท ฯ เพื่อใหเขาใจแนวทางในการดําเนินงานของตัวแทน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มาใช ดังนี้ 
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5.1 ประวัติบริษัท 

     บริษัทฯ กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2494 โดยความรวมมือของ คุณชิน โสภณพนิช อดีต
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พันตรีควง อภัยวงศ และพระยาศรีวิศาลวาจา ภายใตชื่อวา “บริษัท สุขสวัสด์ิ
ประกันชีวิต จํากัด” 

      ป 2494 10 เมษายน เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด”                
1 มิถุนายน เร่ิมเปดดําเนินการในช่ือ บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ณ สํานักงานเลขที่ 732 ถ.
เจริญกรุง สายแยกพระนคร มีสัญลักษณเปนรูปขางในวงกลมรัศมี มีอักษรช่ือบริษัทเปนภาษาไทย 
จีน และ อังกฤษ 

     ป 2508 บริษัทจําเปนตองหยุดงานดานประกันชีวิตไวชั่วคราวและเร่ิมดําเนินการ
ดานสวัสดิการสงเคราะห (ฌาปนกิจ) เพียงอยางเดียว 

     ป 2519 คุณชิน โสภณพนิช ผูซึ่งมองการณไกลเห็นวา ถึงเวลาท่ีจะดําเนินงานดาน
ธุรกิจประกันชีวิตอยางจริงจัง จึงไดมอบหมายให บริษัทท่ีปรึกษาสากลธุรกิจ (IFCCA) โดย คุณวัย 
วรรธนะกุล เปนผูวางโครงสรางรวมกับ Mr.K.V. Claridge F.L.A. ผูเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร
ประกันชีวิตของบริษัท Swiss Re Insurrance ดําเนินการวางโครงสรางและจัดระบบองคกรใหม 

     ป 2520 7 กุมภาพันธ บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินงานธุรกิจดานประกันชีวิต อีกคร้ัง 

     ป 2522 1 มกราคม บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ไดเปลี่ยนช่ือมาเปน “บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด” เพื่อบงบอกถึงความเปนบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ และไดใหการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทดวยดีมาตลอด 

     ป 2530 ในเดือนเมษายน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ไดยายจาก ถนนเจริญกรุง มา
อยูที่อาคารกรุงเทพประกันภัย สีลม ในชวงน้ีบริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็ว การเติบโตของ
ผลงานโดยเฉล่ียแตละปที่ผานมา 3 ปนั้น สูงถึงรอยละ 90 ทําใหบริษัทฯ เติบโตไปสูระดับกลางของ
ประเทศ 

     ป 253328 พฤษภาคม บริษัทฯ ยายท่ีทําการใหม ไปยังอาคาร บี.บี. บิลดิ้ง ชั้น 11-12 

ถนนอโศก สุขุมวิท 21 

     ป 2539 1 มิถุนายน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
บริษัทฯ จึงยายท่ีทําการมาอยู ณ อาคาร 7 ชั้น รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระรามเกา 
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     ป 2540 18 มิถุนายน เพิ่มจดทะเบียนเปน 1,000 ลานบาท 

     ป 2543 5 ธันวาคม ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 จาก 
International Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (IICL) ในการดําเนินการกรมธรรม
ประกันชีวิตประเภทสามัญ 

     ป 2546 1 ธันวาคม ไดยกระดับบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก International 

Certifications Ltd., Auckland, New Zealand (IICL) ในการดําเนินกรมธรรมประกันชีวิตประเภท
สามัญและการบริการลูกคา ถือเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกที่ไดรับ ISO 9001 ดานน้ี 

     ป 2547 ไดรับรางวัลชมเชย “บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดน” ประจําป 
2547 จากกรมการประกันภัย 

     ป 2548 เร่ิมทําธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคาร รวมกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดน อันดับ 3 ประจําป 2548 จาก
กรมการประกันภัย 

     ป 2550 วันท่ี 17 ธันวาคม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด ไดแปรสภาพเปน 
บริษัท มหาชน จํากัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อใหบริษัทมีความ
โปรงใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการ
ที่ดีแกประชาชน 

     นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรวมทุนกับ บริษัท นิปปอนไลฟ อินชัวรันส จํากัด แหง
ประเทศญ่ีปุน และไดรับการสนับสนุนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการขยายฐานของตลาด
บริษัทญ่ีปุนในประเทศไทย บริษัทฯ มีปรัชญาและทัศนคติในการยึดม่ันในจริยธรรมและคุณธรรม
รวมถึงบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยไดใหสัตยปฏิญาณวา จะประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนและสังคม มีหนาที่ชวยแนะนําพรอมท้ังใหบริการท่ีดีแกบุคคลและครอบครัว ในการ
สรางเสถียรภาพที่มั่นคงทางรายไดตามความจําเปนของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกทั้งเปนการชวย
พัฒนาตําแหนงงานและวิชาความรูขั้นนักวิชาชีพระดับบริหารขั้นสูง และธุรกิจวิชาชีพนี้ยังเปน
สถาบันการเงินในการระดมเงินออมระยายาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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5.2 ผูถือหุนใหญ 

 5.2.1 บริษัท นิปปอน ไลฟ อินชัวรันส จํากัด 

 5.2.2 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 

 5.2.3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 5.2.4 นายชาตรี โสภณพนิช 

  5.3วิสัยทัศน 
                         ใหคนไทยเห็นประโยชน การประกันชีวิต และทําประกันชีวิตใหเหมาะสมกับฐานะ
ทางการเงินและคุณคาชีวิต 

5.4 ภารกิจของบริษัท 

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูนําในการสราง
ความม่ันคงทางการเงินใหกับประชาชนทุกระดับช้ัน ดวยการปกปองคุณคาชีวิต การใหคําแนะนํา
ดานการวางแผนทางการเงินและบริการท่ีประทับใจผานตัวแทน คูคา และพนักงานท่ีมีความจริงใจ 
และมีความรูระดับแนวหนาของประเทศ 

5.5 รางวัลแหงเกียรติยศ 

     รางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดน ป 2548 บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดนอันดับ 3 ประจําป 
2548 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย พรอมทั้งจัดงานคลายวันสถาปนากรมการ
ประกันภัยครบรอบ 27 ป ณ หองจูปเตอร 4-7 อาคารชาเลนเจอร ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี 

     รางวัลบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการบริหารงานดีเดน ป 2547 บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน ดีเดน ประเภทรางวัลชมเชย 
ประจําป 2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ณ โรงแรม อิมพิเรียล ควีนปารค โดยไดรับ
เกียรติจาก นายทนง พิทยะ รมว.พาณิชย เปนผูมอบโล เชิดชูเกียรติ เพื่อยกยองบริษัทประกันภัย ที่มี
การบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะ ทางการเงินท่ีมั่นคง รวมท้ัง ดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนแบบอยางท่ีดี และ กอใหเกิดแรงจูงใจใหบริษัทประกันภัย ไดมี
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การพัฒนาการบริหารงานและ การดําเนินงาน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจประกันภัย
โดยรวมและประชาชนที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาเร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ทําใหทราบประวัติความเปนมาในการเร่ิมกอตั้งของบริษัทเล็ก ๆ จนเติบโตเปนบริษัท จํากัด 
(มหาชน) ที่มีความม่ันคง และทุกคนใหความไววางใจมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยทราบถึงขอมูล
พื้นฐานของบริษัทและสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาเร่ืองเลาของตัวแทนขาย
ประกันชีวิตตอไป 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ประภาภรณ พวงเนียม (2554) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตเถาแก
ไรออย ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ผูใหขอมูลหลักคือเถาแกไรออย 
ชาวไรออย และผูที่เกี่ยวของ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 23 คน ใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดวยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชีวิตและเร่ืองเลา โดยการสัมภาษณและสังเกตแบบไมมีสวน
รวม ผลการวิจัยพบวา เถาแกไรออยเปนผูที่มีความสําคัญในการจัดสงออยเขาสูโรงงานนํ้าตาล การ
ประกอบธุรกิจเปนแบบครอบครัว หรือการสืบทอดกิจการ เร่ิมตนอาชีพจากความทะเยอทะยาน 
ตองการมีฐานะท่ีดีเพื่อสรางอนาคตใหกับครอบครัว เถาแกไรออยมี 2 ประเภท คือ แบบมีลูกไร 
และแบบไมมีลูกไร เงินที่ใชดําเนินธุรกิจใชเงินทุนสวนตวักับการกูยืมจากโรงงานนํ้าตาล หรือกูจาก
ธนาคาร การเก็บเกี่ยวผลผลิตมี 3 ลักษณะ คือ ใชแรงงานคน ใชแรงงานคนกับรถตัดออย และใชรถ
ตัดออยอยางเดียว ลักษณะการบริหารงานของเถาแกแตละคนแตกตางกันไป  แลวแตประสบการณ
และแนวความคิด การประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับเปาหมายของแตบุคคลและกระบวนการคิดท่ี
แตกตางกัน ผูที่ดําเนินธุรกิจ 5 ปขึ้นไปคิดวาตัวเองประสบความสําเร็จแลว ปญหาและอุปสรรค มี
ดานแรงงาน การเก็บเกี่ยว ฤดูกาล ราคาปุย การบริหารงาน และราคานํ้าตาล แตปญหาตาง ๆ ไมทํา
ใหการดําเนินธุรกิจขาดทุน เนื่องจากการลงทุนปลูกออยคร้ังหน่ึงสามารถเก็บผลผลิตได 3-5 คร้ัง
ตามสภาพการดูแลและการบริหารงาน 

ชาญเกียรติ เรืองชวยธนสิน (2553) การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเร่ืองกลยุทธการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต 
ในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของ
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใน
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จังหวัดภูเก็ต พื้นท่ีที่ใชสําหรับทําการศึกษา คือ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา 1. กลยุทธในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตมี 5    
กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตแนวใหม 2) กลยุทธการวางแผนแบบ DOME 3) 

กลยุทธการทํางานเปนทีมแบบ 3 คุณคา 3 นารัก 4) กลยุทธการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
แบบรวมดวยชวยกัน และ 5) กลยุทธบริการแบบ 1 พื้นท่ี 1 ตัวแทน 2. เงื่อนไขท่ีมีผลตอการนําไป
ปฏิบัติและนําไปใชมี 4 เงื่อนไข ไดแก 1) เงื่อนไขดานการกํากับและสงเสริมจากภาครัฐ 2) เงื่อนไข
ดานการเปดเสรีของธุรกิจประกันภัย 3) เงื่อนไขทางดานการตลาด และ 4) เงื่อนไขดานการสราง
แรงจูงใจ 

นิตยา จันทรเจริญ (2553) การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผาน
ธนาคาร กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนการวิจัยเชิง
สํารวจโดยมุงศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยซื้อประกันชีวิตผานธนาคาร ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้คือ ผูที่มาใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) 

สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา สําหรับการใชบริการในธุรกรรมดานตาง ๆ 
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาศรีราชาท่ีมากที่สุด คือบริการฝาก-ถอน รองลงมา คือ
บริการเปดบัญชี บริการทําบัตรเอทีเอ็ม/ บัตรเครดิต บริการดานชําระสินคา/ บัตรเครดิต บริการ
แลกเปลี่ยน-โอนสกุลเงินตางประเทศ และบริการขอวงเงินสินเช่ือ สวนใหญมีการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตโดยพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัทมีความสําคัญเปนอันดับแรก โดยตองมีความ
นาเช่ือถือในดานการเงิน/ การลงทุน มีรูปแบบของประกันชีวิตมีความหลากหลายใหเลือก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงไมตองตรวจสุขภาพกอนทําประกันชีวิต นอกจากนั้นแลวเบี้ยประกันชีวิตยัง
สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได หรือเอาไวเพื่อเก็บออมไวเพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับบุตรหลาน 
และเพศ อายุ รายได การศึกษา และสถานภาพที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผาน
ธนาคารแตกตางกันหากพิจารณาปจจัยดานธุรกรรมการใชบริการธนาคารพบวา ผูใชบริการท่ีมีการ
ฝาก-ถอน ใชเอทีเอ็ม/ บัตรเครดิต และมีการแลกเปลี่ยน-โอนสกุลเงินที่แตกตางกันนั้นจะมีการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานธนาคารแตกตางกันดวยเชนกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อานนท วันลา (2553) ศึกษาเร่ือง การสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผู
พิการทางสายตาพบวา การสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาท่ีพิการทางสายตา มี
จุดเร่ิมตนจาก “ตนเอง” ความคิด ทัศนคติของตนเอง เปนปจจัยอันดับแรก การมองวาตนไมเคย
สูญเสียอะไร ประเมินตามความรูสึกวา ตนเองไมแตกตาง มีความสามารถและมีคุณคา นั้นคือการ
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เห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเปนพื้นฐานในการ
สรางอัตลักษณแหงตนขึ้นใหมแทนท่ีอัตลักษณของผูพิการอยางท่ีสังคมมอบให ที่วาคนพิการนา
สงสาร นาเวทนา ตองไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา สูอัตลักษณแหงตัวตนใหมที่แทจริง ทําให
สังคมยอมรับในความสามารถ ในศักยภาพและเปนสวนหน่ึงของสังคมอยางมีคุณคา โดยมีปจจัยที่
สองคือ “ครอบครัว” การเลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว ถือเปนเบาหลอมของความคิดและ
ทัศนะคติ เปนแรงผลักดันท่ีสําคัญในกระบวนการสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนใหเกิดข้ึนได และ
ปจจัยสุดทาย คือ “สิ่งแวดลอม” อันไดแก สังคม วิถีการดําเนินชีวิต และการศึกษา เปรียบเสมือน
เคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาตัวตนและอัตลักษณใหชัดเจนขึ้น ทั้งหมดคือปจจัยใน
กระบวนการสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผูพิการทางสายตาอยางแทจริง งานวิจัย
ฉบับนี้จะมีประโยชนมาก สําหรับผูพิการท่ีสามารถนําแนวคิดการสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนไป
ปรับใชในชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข และสําหรับบุคคลท่ัวไป หนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดนําไปเปนแนวทางในสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใหมีโอกาสไดแสดง
ศักยภาพ ความสามารถ นํามาซึ่งการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

วนิดา พิพัฒนนภาพร (2553) ศึกษาหัวขอเร่ือง วิถีชีวิตลูกหาบ : ดอยหลวงเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเขาสูอาชีพลูกหาบ เพื่อศึกษารูปแบบการใช
ชีวิตของลูกหาบ และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพลูกหาบ ของผูประกอบ
อาชีพลูกหาบท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่หมูที่ 5 บานถ้ํา ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา (1) กระบวนการของการเขาสูอาชีพลูกหาบไดโดยการบอกปากตอปาก (2) รูปแบบ
การใชชีวิตของลูกหาบแมจะมีการทองเท่ียวเขามาในพ้ืนท่ีลูกหาบยังคงดําเนินชีวิตไดตามปกติไม
แตกตางไปจากเดิม (3) ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพลูกหาบ ที่สําคัญ คือตองปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับของเขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาวโดยเครงครัด ผลการศึกษา
คร้ังนี้จะนําไปสู (1) การศึกษาวิถีชีวิตในทุก ๆ แงมุม (2) การพัฒนายกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต
ดวยความเหมาะสมและเปนธรรม (3) การปรับตัวของลูกหาบเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวมาใชบริการใน
คร้ังตอไป 

ณัฐกานต เรืองสุกใส (2553) การวิจัยเร่ือง การทองเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สังเกตและสัมภาษณระดับลึก ผูใหขอมูลหลักไดแก ชาวบานในชุมชนและกลุมผูประกอบธุรกิจ
ทองเท่ียวที่อาศัยอยูภายในพื้นที่มากกวา 10 ปขึ้นไปท่ีมีการเดินทางเขาออกระหวางพ้ืนท่ีกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจํานวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการ
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เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนวังเวียง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อชุมชนได
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา 1) ดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในดานอาชีพของคนในชุมชนจากการทําการเกษตรมาเปนอาชีพทางการ
ทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน มีรายไดรายจาย รวมถึงโอกาสในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 2) ดานสังคม การ
ทองเที่ยวสงผลตอการเปล่ียนแปลงดานสังคมภายในชุมชน สังคมมีการขยายขนาดจากเดิมที่เคยเปน
ชุมชนขนาดเล็ก มีการเดินทางออกนอกพ้ืนที่จากคนในชุมชน และเดินทางเขามาในพื้นที่ของคน
ภายนอกชุมชนและนักทองเที่ยว ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันเพ่ิมมากขึ้น แตจากการปลูกฝงของ
บรรพบุรุษท่ีมีการสั่งสมมาเปนอยางดี แมชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนที่ทางการทองเที่ยวแต
ระบบความสัมพันธทางสังคมของผูคนในชุมชนยังคงแนบแนนเหมือนในอดีต นอกจากน้ีแลวยัง
พบการเปล่ียนแปลงในเรื่องของปญหายาเสพติดของเยาวชน 3) ดานวัฒนธรรม พบวาเม่ือชุมชน
กลายเปนแหลงทองเท่ียวไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมของคนภายในพื้นท่ี
ของคนรุนเกา แตมีปญหาเร่ืองการเปดรับวัฒนธรรมใหมของวัยรุน 

เกศสุดา ธรรมอภิพล (2552) ศึกษาเร่ือง การสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของนักกีฬา
พิการทีมชาติไทย พบวา วิธีการท่ีคนพิการสรางสรรคขึ้นเพื่อเผชิญหนากับความพิการท่ีตนเปนอยู
และใชตอสูดิ้นรน เพื่อหลีกหนีจากสถานภาพความเปน “ชายขอบ” ของสังคม ปรับเปลี่ยน          
อัตลักษณที่สังคมมองคนพิการวาเปนคนที่นาเวทนาสงสารและรอคอยความชวยเหลือจากสังคม ให
สังคมรับรูถึงอัตลักษณที่แทจริงของคนพิการและยอมรับเขาเขาไปเปนสวนหน่ึงของสังคมโดย
ปราศจากการแบงแยก การสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของนักกีฬาพิการทีมชาติไทยมีจุดกําเนิด
สําคัญมาจาก “บาน” ที่สอนใหเขาเห็นคุณคาในตนเองตัดสินใจและมุงมั่นที่จะกาวออกมาจากสภาพ
ความเปนชายขอบของสังคม ใชโอกาสท่ีไดรับจากโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ (โรงเรียนศรีสังวาลย) 
ตรวจสอบตนเอง หรือ “การรูจักตนเอง” เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทางดานความคิด จิตใจ และ
รางกาย โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางกีฬาที่แฝงอยูในรางกายที่พิการ จากนั้นจึงสราง      
อัตลักษณของตนเองข้ึนโดยอาศัย “พื้นที่แหงตน” สรางพ้ืนท่ีของตนเองข้ึนและแสดงออกใหสังคม
เห็นผานการแขงขันตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม แมปรากฏการณดังกลาวจะถูกสังคม
มองขามแตมีประโยชนอยางมากสําหรับคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะคนพิการสามารถนําการสราง
เทคโนโลยีแหงตัวตนไปปรับใชเปนแนวทางในการเผชิญหนากับปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ เพื่อให
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขได ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกคนในสังคมเปดใจ
ตอนรับคนพิการอยางแทจริง และใหโอกาสคนพิการไดแสดงออกในความสามารถอยางเต็มท่ี ใน
สวนของหนวยงานทั้งราชการและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรสวัสดิการ เงินพิเศษ หรือเงิน
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รางวัลตาง ๆ กอนทําการจัดสรรใหกับนักกีฬาพิการและนักกีฬาปกติควรทบทวนอยางละเอียดถี่
ถวนโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและความเสมอภาค 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง  “เ ร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน)” เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบของการสรางอัตลักษณและวิถีชีวิตของตัวแทนประกัน
ชีวิต โดยที่ผานมาสังคมยังมีภาพลบเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต มองวาตัวแทนเปนผูที่ชอบ
หลอกลวง พูดไมจริง ไมมีความนาเช่ือถือ การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึกษาถึงแนวทางการดําเนินชีวิต 
การพัฒนาศักยภาพ จนผานอุปสรรคมากมาย และประสบความสําเร็จในชีวิต โดยใชวิธีวิทยาแบบ 
การศึกษาอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา โดยมุงศึกษาถึงการนิยาม การใหความหมาย การตีความจาก
ปรากฏการณและเร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวิตของผูเปนเจาของประสบการณ  โดยศึกษา
ประวัติชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต การเขาสูอาชีพบนหนทางแหงความสําเร็จ และทัศนะท่ีมีตอ
อาชีพตัวแทนประกันชีวิต  

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูล โดยมีรูปแบบของการวิจัยเนนการศึกษาถึงประวัติชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต 
การเขาสูอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตบนทางแหงความสําเร็จ และทัศนะท่ีมีตออาชีพตัวแทนขาย
ประกันชีวิต โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา (Live History And Narrative) 

จากประสบการณตรงของผูใหขอมูลหลัก เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเขาไปศึกษาคนควาขอมูล  
ตาง ๆ ที่เปนประวัติและเหตุการณแวดลอม รวมไปถึงมีการสัมภาษณประวัติชีวิตของตัวบุคคล
ผูใหขอมูลหลัก มีการใชวิธีดําเนินการศึกษาประวัติของบุคคลจากคําบอกเลา (Oral History) เปด
โอกาสใหผูใหขอมูลหลักไดเลาในสิ่งท่ีตนเองตองการจะเลา ซึ่งเปนการศึกษาในประสบการณเชิง
ประวัติศาสตรแหงชีวิต (Life History) ของบุคคลผูใหขอมูลหลักที่เปนผูเลาไดถายทอด
ประสบการณตรงที่เกิดข้ึน และศึกษาปรากฏการณในอดีตท่ีเผยใหเห็นถึงการผสมผสานสิ่งท่ีผูให
ขอมูลหลักตองการจะบอกเลาใหสังคมไดรับรูถึงปรากฏการณที่ เกิดข้ึนในวันนี้ ทําใหผูวิจัย
สามารถทราบวาควรมองอดีตอยางไร และทําไมอดีตจึงประกอบกันข้ึนเปนสิ่งท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบัน ดังนั้นทัศนะหรือความเขาใจตอสถานการณตาง ๆ คือ หัวใจสําคัญของการเกิดสิ่งท่ีเรียกวา 
“ความรูที่สามารถนําไปใชไดจริง” (Practical Knowledge) หรือ “ปญญาในทางปฏิบัติ” (Practical 

Wisdom)   
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การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชลักษณะการเก็บขอมูลในเชิงของการสัมภาษณและเลาเร่ือง     
ตาง ๆ ออกมาโดยทางตรงระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก และรวมไปถึงการเก็บขอมูลจากบุคคล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบใหเกิดความสมบูรณของขอมูลมากท่ีสุด โดยจะศึกษาตั้งแตเร่ืองของ
ประวัติตาง ๆ พฤติกรรม เจตคติ ความตองการ ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพในลักษณะตาง ๆ และ
เร่ืองราวประสบการณตรง ซึ่งจะทําใหเราไดเห็นถึงกรอบและแนวทางของชีวิตเปนลําดับ เพื่องาย
ตอการศึกษาและวิเคราะหขอมูล และเพ่ือท่ีจะไดถายทอดใหสังคมไดรับรูในมุมมองตาง ๆ อยาง
ครบถวน ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตาง ๆผานเร่ืองเลาของผูใหขอมูลหลักและ
บุคคลที่เกี่ยวของ อันจะนํามาซึ่งความสมบูรณขององคระกอบในวิถีชีวิตตัวแทนขายประกันชีวิต 
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรีใหมากท่ีสุด 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน เพื่อเปนลําดับและกรอบในการ
วิจัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเร่ือง “วิถีชีวิตตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน)” ตอไปนี้ 

1.  วิธีการเก็บขอมูล 

2.  แหลงขอมูล 

3.  เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

4.  การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดวางแผนและเลือกเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกต  และการสัมภาษณ มี
รายละเอียด ดังนี ้

 1. การสังเกต (Observation) 

1.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)      ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการเขาไปรวมฟงบรรยายเวลาที่ผูใหขอมูลไปบรรยายใหตัวแทนประกันชีวิตฟง โดย
ผูวิจัยไดสังเกต ซักถาม จดบันทึกนอกจากนี้ยังมีการบันทึกภาพเหตุการณตางๆ  เพื่อนํามาตีความ
หรือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณตางๆ อีกครั้งในภายหลัง  
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 2. การสัมภาษณแบบอัตชีวประวัติ ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ ตาม
แนวทางอัตชีวประวัติและเร่ืองเลา เพื่อศึกษาปรากฏการณทางวัฒนธรรม โดยการสืบประวัติและ
ประสบการณของบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ประวัติศาสตรชีวิตผานการเลาเร่ืองจะทําใหได
ขอมูลท่ีสมบูรณมากข้ึน ทําใหผูวิจัยไดสัมผัสถึงอารมณ ทาทาง น้ําเสียง และการแสดงออก ของ
ผูใหขอมูลหลักตอผูวิจัยโดยตรง  

2.  แหลงขอมูล 

2.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

      การเก็บและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ตามแนวทาง
อัตชีวประวัติและเร่ืองเลา เพื่อศึกษาปรากฏการณทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนการพูดคุยถึงประเด็นตาง ๆ 
อยางมีระบบแตจะเนนความเปนกันเอง เพื่อความตอเนื่องและบรรยากาศการสสัมภาษณแบบสบาย 
ๆ โดยเจาะลึกลงในประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจและมีความสําคัญ โดยจะใหผูถูกถามไดมีโอกาสใน
การเลาประสบการณและความทรงจําในเหตุการณตาง ๆ เหมือนการเลาเร่ือง รวบรวมและวิเคราะห
เร่ืองตาง ๆ จากรายละเอียดขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก เพื่อความสมบูรณ
ครบถวนในประเด็นตาง ๆ ที่มีผลตอการศึกษาวิจัยใหมากท่ีสุด 

2.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ 

     ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสือ แนวคิดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ บทความ ตลอดจนขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส และขอมูลตาง ๆ ผานอินเตอรเน็ต โดยจะ
เปนกรอบในการดําเนินการและวิธีคิดตาง ๆในการจัดทําและวิเคราะหขอมูลใหตรงกับประเด็นใน
การวิจัย และเพ่ือความสมบูรณของการวิจัยในคร้ังนี้ใหมากท่ีสุด 

3. เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

      เปนแนวทางท่ีใชในการเก็บขอมูล โดยจะเปนลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหผูให
ขอมูลไดแสดงความคิดเห็นผานประเด็นคําถามไดอยางเต็มที่ ประเด็นคําถามจะมีลักษณะถามต้ังแต
เร่ืองประวัติสวนตัว และประสบการณดํารงชีวิตต้ังแตกอนเปนตัวแทน และหลังการเขามาเปน
ตัวแทนแลว และบางคําถามเปนคําถามถึงทัศนะคติในเร่ืองตาง ๆ ที่มีผลในการศึกษา และขอมูลตาง 
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ๆ อยางครบถวน การใชประเด็นคําถามจะสงผลใหผูใหขอมูลเลาเร่ืองราวตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ
ของการศึกษา 

3.2 เคร่ืองบันทึกเสียง 

     ใชสําหรับการบันทึกบทสนทนาระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล เพื่อบันทึกเร่ืองราว
ตาง ๆ ที่ผูใหขอมูลไดเลาและแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะสงผลใหขอมูลไมตกหลนและสูญหาย และ
บันทึกน้ําเสียงซึ่งแสดงถึงอารมณของผูใหขอมูล กอนนํามาอภิปรายผลและวิเคราะหถึงผลการวิจัย 

3.3 สมุดจดบันทึก 

     สมุดจดบันทึกเปนเคร่ืองมืออีกอยางหน่ึงในการเก็บขอมูล เราสามารถที่จะบันทึก
ประเด็นสําคัญไวเพื่อใชในการเรียบเรียงขอมูล การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณระดับลึกจะทําใหมี
ขอมูลมาก การมีสมุดจดบันทึกจะชวยเราในการเรียงประเด็นไว เพื่องายตอการนําขอมูลมาวิเคราะห 
และชวยในการลงรายละเอียดตาง ๆ เชน สีหนา ทาทาง หรือลักษณะที่ เกิดข้ึนทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมรวมไปถึงอธิบายสถานที่ตาง ๆ ไดอีกดวย 

3.4 กลองถายรูป 

     เปนเคร่ืองมือในการบันทึกภาพของผูใหขอมูล บรรยากาศในการเก็บขอมูล สถานที่ 
สภาพแวดลอมสามารถนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ผานสีหนา ทาทาง และ
บุคลิกภาพ 

3.5 ตัวผูวิจัย 

     สําหรับตัวผูวิจัยถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ และใชวิธีการ
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณระดับลึก ผูวิจัยเปนเหมือนตัวกลางในการรับขอมูล รับรูความรูสึก รับรู
อารมณ และรับรูรายละเอียดตาง ๆ ผานสีหนา แววตา ทาทาง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนกระบวนการท่ีไม
สามารถถายทอดไดจากผูอ่ืน จะตองเปนการถายทอดโดยตรงระหวางผูใหขอมูลและผูวิจัยเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงเปนเคร่ืองมือในการวิจัยที่สําคัญที่สุด นอกจากจะเปนผูรับขอมูลแลวยัง
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด ทัศนะคติถึงเร่ืองราวตาง ๆ กับผูใหขอมูล ทําใหการ
สนทนามีรสชาติ และไดบรรยากาศตาง ๆ เพื่อความสมบูรณของขอมูล 
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4.  การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ตามแนวทางของสุภางค จันทวานิช (2549: 129) ซึ่ง
ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล โดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงของสถานท่ี และบุคคลที่
แตกตางกัน คือถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานท่ีกันขอมูลจะ
เหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผูใหขอมูลเปล่ียนแปลงไปขอมูลจะเหมือนกันหรือไม โดยหาก
ขอมูลมีความแตกตางกัน หรือขัดแยงกันผูวิจัยไดเขาไปทําการเก็บขอมูลอีกคร้ัง หากขอมูลท่ีไดทํา
การตรวจสอบแลวปรากฏชัดเจนวาเปนขอมูลท่ีเหมือนกันก็นาเช่ือถือไดวาเปนขอมูลท่ีถูกตองแลว 
จากน้ันผูวิจัยจะนําขอมูลดังกลาวมาแยกแยะออกเปนหมวดหมูตามประเภทแตละประเด็น เพื่อ
ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังกลาวตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูล 

เพื่อเปนการศึกษาเร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดราชบุรี ในดานประวัติชีวิต การเขาสูอาชีพบนหนทางแหงความสําเร็จ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ตลอดจนทัศนะตออาชีพ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณา (Description Analysis)

โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลในเบ้ืองตนไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละคร้ังท่ีทํา
การเก็บขอมูลจะบันทึกขอมูลอยางละเอียด แลวนํามาจัดเปนหมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะห
ขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป  

ผูวิจัยใชการวิ เคราะห เ ร่ืองเล า เปนการตีความโดยอาศัยโลกทัศนของ ผูวิจั ย 
ประสบการณ และพ้ืนฐานทางทฤษฎี เพื่อการเขาถึงเร่ืองเลาของเร่ืองราว ที่ผูเลาตองการนําเสนอ 
และนําเร่ืองเลามาวิเคราะห โดยการนําเร่ืองเลาของผูใหขอมูลหลักมาวิเคราะห ใชขอมูลจากเร่ืองเลา
หลาย ๆ เร่ืองมาสรางเปนมโนทัศนตาง ๆ และเชื่อมโยงมโนทัศนเขาดวยกันตามประเด็นที่ผูวิจัย
ทําการศึกษา โดยเรียกการวิเคราะหขอมูลแบบน้ีวา การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางตัวแบบ และผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลออกมาและสรางเปนกรอบที่มีพลวัตในการนําองคประกอบของขอมูลมารอยเรียง 
ในลักษณะของเร่ืองเลาท่ีนาสนใจ  ซึ่งสะทอนออกมาจากผูวิจัยในฐานะผูที่ เขาไปแบงปน
ประสบการณกับผูเลาเร่ือง โดยผูวิจัยจะใหภาพของเร่ืองราวท่ีออกประสานกันระหวางบริบทตาง ๆ 
ของขอมูลท่ีผูวิจัยตั้งใจนําเสนอตอผูที่ศึกษาตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเร่ือง  “เ ร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ” ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จัดเก็บขอมูล 
โดยมีรูปแบบของการวิจัยเนนการศึกษาถึงแนวทางการดําเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพ จนผาน
อุปสรรคมากมาย และประสบความสําเร็จในชีวิต โดยใชวิธีวิทยาแบบ การศึกษาอัตชีวประวัติและ
เร่ืองเลา โดยมุงศึกษาถึงการนิยาม การใหความหมาย การตีความจากปรากฏการณและเร่ืองราวตาง 
ๆ ที่ผานเขามาในชีวิตของผูเปนเจาของประสบการณ นอกจากนี้ ยังมุงนําเสนอปรากฏการณสําคัญ
ของผูเปนเจาของประสบการณ ในมุมหน่ึงของสังคม ซึ่งเปนประสบการณชีวิตและอยูในความ
ทรงจําตลอดชีวิต 

การวิจัยเร่ือง  “เ ร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน)” ผูวิจัยไดเปดพ้ืนท่ีใหกับตัวแทนไดเลาในสิ่งท่ีไมเคยพูดถึงในเร่ืองเลากระแสหลัก 
เปดเผยตัวเองออกสูสาธารณะใหมากท่ีสุด โดยเปดพื้นที่ใหผูวิจัยและผูเปนเจาของประสบการณใช
อารมณและความรูสึกเขาไปรวมในการสรางเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตได การที่ผูวิจัยกับผูเปน
เจาของประสบการณสามารถแลกเปล่ียนอารมณ ความรูสึก และประสบการณตาง ๆ รวมกัน ทํา
ใหเร่ืองเลาท่ีเกิดข้ึนไมไดเปนเพียงการบรรยายเร่ืองราวเก่ียงกับตัวผูเปนเจาของประสบการณเอง
เทาน้ัน แตเปนปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูวิจัยกับผูเปนเจาของประสบการณ โดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณทั้งทางสวนตัวและทางสังคมระหวางผูวิจัยกับผูเปนเจาของประสบการณ 
ถูกพัฒนาความสัมพันธขึ้นมาในสนามวิจัย ดังนั้น ผลการศึกษาจึงเกิดจากการตีความประสบการณ
ชีวิต ผานภาพสะทอนของกระบวนการสนทนาพูดคุย (Reflexive Communication Process) 

ระหวางผูวิจัยกับผูเปนเจาของประสบการณ ความหมาย (Meaning) จึงถูกสรางข้ึนจากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณทั้งทางสวนตัวและทางสังคมระหวางผูวิจัยกับผูเปนเจาของประสบการณ 
ภายใตบริบทที่บุคคลทั้งสองฝายตางพัฒนาความสัมพันธของตนเองข้ึนมาในสนามวิจัย เร่ืองเลา 
(Narrative) ที่เกิดข้ึนจากการใชเวลารวมกันในการสนทนา การใชวิธีวิทยาดังกลาวเขามาศึกษา
ประสบการณชีวิตของตัวแทน จึงทําใหผูวิจัยเขาใจถึงเร่ืองเลาที่เปนประวัติศาสตรแหงชีวิต ที่ผูเปน
เจาของประสบการณแตละคนตองการถายทอดออกมาไดอยางลึกซึ้ง ตามความหมายท่ีเกิดข้ึนจาก
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เจาของประสบการณอยางแทจริง  การศึกษา การวิจัยนี้จึงเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบ
อัตชีวประวัติจากผูใหขอมูลหลัก (Key Information) โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมา 
เพื่อใชวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ และนําไปอภิปรายผลการศึกษาตอไป 

ผูวิจัยเก็บขอมูลในคร้ังแรกโดยการสัมภาษณ คุณพัลลภ บัวพลอย  ตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการสายการตลาด ที่บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ 26/15-16 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี ในโอกาสท่ีคุณพัลลภเดินทางมาเย่ียมเยียนเจาหนาท่ีที่สาขาราชบุรี จึงไดโอกาส
ในการนัดเพื่อสัมภาษณ การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเปนไปอยางราบร่ืน เร่ืองราวชีวิตถูกเลาผาน
การสัมภาษณและบันทึกดวยเคร่ืองบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก ผูใหขอมูลหลัก เลาเร่ืองตาง ๆ 
ออกมาอยางเปนกันเอง แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนะของตนเองระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลหลัก 
การสัมภาษณดําเนินอยางตอเน่ืองตั้งแตชีวิตในวัยเด็กจนถึงปจจุบัน 

การนําเสนอขอมูลท้ังหมด ผูวิจัยเสนอขอมูลในรูปแบบของเร่ืองเลา (Life History) 

เพื่อใหผูที่นําไปศึกษาไดเขาใจถึงเร่ืองราวในชีวิตของตัวแทนขายประกันชีวิตมากข้ึน ซึ่งผล
การศึกษาที่ได สามารถนําไปอภิปรายผลการศึกษา เร่ือง เร่ืองเลา ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดอยางชัดเจนในบทท่ี 5 ผลการศึกษาตอไป การสัมภาษณ
เพื่อนําเสนอขอมูลในการศึกษานี้เปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูลหลัก 

สวนที่ 2 กระบวนการเขาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิตบนหนทางแหงความสําเร็จ 

สวนที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

สวนที่ 4 ทัศนะตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูใหขอมูลหลัก 

      ประวัติและครอบครัว 

     คุณพัลลภ บัวพลอย เกิดเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2513 แตถาตามบัตรประชาชน
แลวคุณพัลลภไดแจงเกิดในปพ.ศ. 2516 เนื่องจากตนเองน้ันเปนเด็กกําพรา มาอาศัยกับพอแมบุญ
ธรรม เมื่อแนใจแลววาไมมีผูใดมารับผิดชอบ พอแมบุญธรรมจึงรับเปนลูกบุญธรรม พาไปแจงเกิด
เปนเร่ืองเปนราวในปพ.ศ. 2516 ที่กรุงเทพมหานคร ในครอบครัวของพอแมบุญธรรมนั้นถือวาเปน
ลูกชายคนที่ 6 ของ ร.ท. บํารุง บัวพลอย  และ นางสมพงษ บัวพลอย ปจจุบันทั้งพอและแมบุญธรรม
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เสียชีวิตแลวทั้งคู มีพี่ชาย 3 คน และพ่ีสาว 2 คน ดังน้ี พี่ชายคนแรก ชื่อ ดร. สุรศักดิ์ บัวพลอย 
ปจจุบันเสียชีวิตแลว พี่สาวคนท่ี 2 ชื่อ นางเพลินพิตร ออนสําลี พี่สาวคนท่ี 3 ชื่อ นางพัชรินทร 
วัฒนา พี่ชายคนที่ 4 ชื่อ จ.ส.อ. ธีระพล บัวพลอย ปจจุบันเสียชีวิตแลว และพ่ีชายคนที่ 5 ชื่อ นาย 
บุญชาญ บัวพลอย ที่อยูปจจุบันอยูที่ 385/3 หมูบาน นันทวิจิตร ซอยออนนุช เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 สมรสกับ นางแสงเดือน บัวพลอย อาชีพพยาบาล และเปนตัวแทนขาย
ประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด มหาชนดวย ไมมีบุตร นายพัลลภ บัวพลอย มี
ประวัติทางการศึกษาเร่ิมต้ังแตชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนผดุงศิษยพิทยา กรุงเทพมหานคร  ชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ นนทบุรี หลังจากน้ันเขาเรียนท่ี คณะรัฐศาสตร บริหารรัฐ
กิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการเรียนอยูในระดับกลาง ๆ มาตลอด 

      ชีวิตในวัยเด็ก 

       จากการวิจัยพบวา เทคโนโลยีแหงตัวตนของตัวแทนขายประกันชีวิตน้ัน ตนเอง
เปนสวนสําคัญอยางมาก เปนผูควบคุมกระบวนการท้ังหมด โดยอาศัยบริบทแวดลอมเปนตัวชวยท่ี
หลอหลอมความคิดตาง ๆ จากการเลี้ยงดูของพอแม สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัย และเพ่ือน เปน
เสมือนเบาหลอมที่ดี ทําใหการสรางอัตลักษณชัดเจน ทัศนะคติ วิธีคิดจากประสบการณที่ไดประสบ
มาในชีวิต สงผลใหมองเห็นคุณคาของตนเองเร็วขึ้น ชีวิตครอบครัวของคุณพัลลภมีความนาสนใจ 
ไมเหมือนกับครอบครัวอ่ืน ๆ ที่มีพอแมสมบูรณทั่วไป คุณพัลลภเปนเด็กกําพรา มาอาศัยอยูกับพอ
และแมบุญธรรม เมื่อทางบานแนใจแลววาไมมีผูใดมารับผิดชอบเลี้ยงดู พอแมบุญธรรมจึงพาไป
แจงเกิดและทําเร่ืองขอรับเปนบุตรบุญธรรม พอแมบุญธรรมไดสงใหเรียนหนังสือมาตลอด ตั้งแต
เด็ก จนอยูมาถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แมบุญธรรมหกลม ทําใหเสนเลือดในสมองแตก เสียชีวิต และ
หลังจากน้ันอีก 5-6 ป พอบุญธรรมเปนอัมพาต เสียชีวิต จึงทําใหตองตัดสินใจทุกอยางดวยตัวเอง 
หลังจากน้ันจึงไปอาศัยอยูกับเพื่อน ดวยความรูสึกวาบานท่ีตนอาศัยอยูนั้นไกลจากโรงเรียน จึงไม
อยากเดินทางกลับบาน โดยผลัดเปลี่ยนไปอาศัยบานเพ่ือนหลายคน โดยชวยงานบาน ทํากับขาว   
หุงขาว เปนการตอบแทนใหแกบานเพื่อนที่ไปอาศัย ดวยจิตสํานึกของตนเองท่ีรูสึกวาตองทําสิ่ง
เหลาน้ีเพื่อตอบแทน การเปลี่ยนที่อยูไปเร่ือยนั้น เนื่องจากดวยความรูสึกวา คุณพัลลภนั้นอยูตัวคน
เดียว ไมไดมีใคร คุณพัลลภเลาใหผูวิจัยฟงถึงชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นท่ีตองอาศัยอยูกับผูอ่ืนไดอยาง
นาฟงพรอมกับความสนุกสนานและอารมณเศราเล็กนอยเกี่ยวกับทางบานวา 

     พอ ม. 5 แมเสีย ก็ไปอยูกับเพื่อนคนนั้นทีคนนี้ที บานเพื่อนคนนูน 2 เดือน มันตองทําอะไรแลก
มาโดยตลอด พี่ไปอยูบานเพ่ือนที่ช่ือไอแปะ  พอมันตาย  พี่เปนเพ่ือนพี่ชายไอแปะ ช่ือไอหนุม เปนนัก
วอลเลย ไอแปะเปนนักบอลเหมือนกันกับพี่  แมมันก็ทําผม พี่ก็อาศัยอยูกับบานเคา พี่ก็ชอบเตะบอล  พี่
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ไมชอบเดินทางไกล  บานอยูเตาปูนตองไปเรียนนนท พี่ก็ขี้เกียจกลับ เพราะกลับไปก็ไมมีใคร พี่ก็อยู
ประชานิเวศน 2 มันก็ใกลๆ กับโรงเรียน แมเคาก็ทําผมกวาจะเสร็จซัก ทุมสองทุม กวาจะปดราน         
ไอหนุมก็เลนเกมเลนกีตาร ไอแปะก็เลนเกม มีพี่ไปเลนบอลกลับมา พออยูบานเคากลับมา หิวขาวก็หุง
ขาว ก็แลกกับการหุงขาว ลางจาน แตเคาก็ไมไดส่ังเรานะ เรารูวาเราตองทํา มันก็เกิดจากการท่ีเราหิวขาว 
แลวตองมารอแมเคาทํา เราก็ทําเองเลย พี่ก็เริ่มจากการท่ีพี่ดูแมเคาทํา แมเคาก็ผัดงาย ๆ  เขาเอาผัดคะนา 
ผัดถ่ัวฝกยาว ผัดผักบุงใสหมู เราก็ดูหลักการงาย ๆ เราก็ดู เคาใสน้ํามันเล็กนอย ใสกระเทียม ใสหมู ผัด
ใหสุก ใสผัก ปรุงรสนูนน่ี ผัด ๆ กิน แลวเราก็จําได รสชาติเรากินอยูทุกวัน หลัง ๆ เราก็บอกแม ผมทํา
เองครับ ก็เลยทํากับขาวเปน 

  พอมาอยู ม. 6 มีครูฝกสอนมาสอนฟุตบอล มาสอนพละที่โรงเรียน เขามาเชาบานอยูที่นนทบุรี 
พี่ก็ยายไปอยูกับเขาอีก ก็ไปอยูกับคนนั้นคนนี้ไปเร่ือย ทําตัวเสเพล ไมไดเสเพล คือไปอยูก็คืออัตโนมัติ 
คือเรารูสึกวาเราไมมีใคร เราไมมีพอ ไมมีแม บางทีก็ไปอาศัยบานพ่ี... (พัลลภ บัวพลอย, 2555)  

 หลังจากท่ีแมบุญธรรมเสียชีวิตทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป เปนจุดพลิกผันของ
ชีวิตที่ทําใหคุณพัลลภตองตอสู ดิ้นรนเพ่ือใหตนเองอยูรอด สําหรับการศึกษาในชวงมัธยมปลายนั้น 
หลังจากท่ีแมบุญธรรมเสียชีวิต พอบุญธรรมก็ไดสงใหเรียนตอ และพี่ชายคนโตที่ศึกษาอยูเมืองนอก
ไดชวยสงเงินมาใหดวย เมื่อมาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเร่ิมหาเงินเอง เพราะเงินท่ีไดมา
ไมเพียงพอกับคาใชจาย มีความรูสึกวาทางบานน้ันใหเงินมาเพื่อรับผิดชอบบางสวน โดยคุณพัลลภ
ไดเลาถึงความรูสึกตอนเด็กตอเร่ืองการเรียนไป ทํางานไป ดวยความรูสึกนอยใจทางบานเล็กนอย 
แตก็ไมไดทอแทในชีวิต ตอสูและทํางานเพ่ือเลี้ยงตัวเองตอไปวา  

      ตอนนั้นแมเสีย แตพอยังไมเสีย พอก็ใหเดือนละพัน เดือนละพันก็ไมพอหรอก และก็พี่ชายคน
โตเน่ีย ที่อยูเมืองนอก เคาก็สงมาให พอเรียนรามฯ ก็หาเองและทีนี้ คือเงินท่ีมันไดมามันไมพอหรอก  
เรารูวาเคาก็ใหเราไปอยางง้ันแหละ เพราะเราก็ไมไดสายเลือดเดียวกับเคา... (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 ชีวิตการศึกษาท่ีตองทํางานไประหวางเรียน 

 จากประสบการณตาง ๆ ในชีวิตทําใหคุณพัลลภตองด้ินรนมากกวาคนอ่ืน เมื่อมาอยู
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตองทํางานในระหวางเรียน เพื่อใหชีวิตอยูรอด คุณพัลลภไดผานการ
ทํางานมาอยางหลากหลาย เชน งานขายหนังสือสมาชิกเดอะเนช่ัน ขายกุญแจระบบล็อคความ
ปลอดภัย ขายโฆษณาผานคอมพิวเตอรออนไลน งานท้ังหมดท่ีทําลวนเปนงานท่ีเกี่ยวของกับงาน
ขายท้ังสิ้น เปนงานที่มีเงินเดือน มีคานายหนาเปนผลตอบแทน กอนเขามาขายประกันชีวิต คุณ
พัลลภไดรับประสบการณในชีวิตจากการทํางานขายเปนหลัก โดยคุณพัลลภไดถายทอดชีวิตในวัย
เรียน ที่ตองทํางานหลายอยางไปดวยระหวางเรียนไวอยางนาสนใจวา  
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           งานท่ีทําเปนงานขายมาตลอด อยูในฟลของงานขาย คือเริ่มตนจากขายหนังสือสมาชิก
เดอะเนช่ัน แลวก็ขายกุญแจระบบล็อคความปลอดภัย งานที่ขายจะเปนงานท่ีมีเงินเดือน มีคอมมิช ช่ัน
ตลอด ไมเคยทํางานโดยท่ีไมมีคอมมิชช่ัน และก็มีขายโฆษณาผานคอมพิวเตอรออนไลน ตอนน้ันยังไม
มีอินเตอรเน็ต ยังใชโมเด็ม และก็มาขายประกัน กอนขายประกันมีขายอาหารตามส่ัง เปดรานอาหารมา
กอน พอมาขายประกันไดซัก 4-5 เดือนก็เซงเลย... (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 แมวาคุณพัลลภไมรูวาพอแมที่แทจริงคือใคร และพอแมบุญธรรมไดมาเสียชีวิตลง 
ในขณะท่ียังเปนเด็ก แตไมไดรูสึกทอแท หรือสิ้นหวังกับชีวิต ทําใหสามารถเลือกทางเดินที่ดีใหกับ
ชีวิตตัวเองได โดยคุณพัลลภเลาความรูสึกตอเร่ืองน้ีใหผูวิจัยฟงดวยน้ําเสียงท่ี เขมแข็ง และไมมี
แมแตรองรอยแหงความทุกขวา 

           พี่รูสึกวาพ่ีโชคดี คือพี่อยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี มีเพื่อนดี มีสังคมที่อยูรอบขางดี บวกกับพี่เปน
คนที่เลนกีฬา เลยทําใหพี่ไมไขวเขว แตสมัยกอนมันก็ไมมีหรอกยาบา มียามา ฮิตกันเต็มท่ีก็สูบบุหรี่ ดม
กาว ยามาก็นอย เพราะมันแพง แตพี่ก็เลนแตกีฬา แลวก็เจอแตคนดี ๆ มาตลอด และเปนคนที่ตองคิด 
ตองทํา ตองตัดสินใจเองมาโดยตลอด คือไมไดอยูกับพอแมบุญธรรม หลังจากท่ีแมบุญธรรมเสียไปแลว 
สถานการณทําใหเราตองดิ้นรน ทําใหเราตองทําอะไรมากกวาคนอ่ืน  สถานการณมันเปนอยางน้ัน ทีนี้
ในเด็กที่มันประสบปญหาเชนเดียวกับพี่ หรือใกลเคียงกันกับพี่ พี่วามันก็มี 2 ทางเลือกอะ มันก็จะมี 2 

ทางเลือกตลอด มันขึ้นอยูกับวา เขาเลือกทางเลือกท่ีดี หรือไมดี พี่อาจจะเลือกส่ิงในส่ิงท่ีถูกก็ได ก็เลยมี
วันนี้... (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

สวนท่ี 2 กระบวนการเขาสูอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตบนหนทางแหงความสําเร็จ 

 การตัดสินใจเขาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 คุณพัลลภ บัวพลอย ไดเร่ิมเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2542 

โดยคําแนะนําของตัวแทนประกันชีวิตท่ีตนเองนับถือ ดวยความศรัทธาในผูที่ชวน และตองการมี
ชีวิตความเปนอยูและหนาที่การงานเหมือนเขา จากประสบการณการทํางานขายมาตลอดในอดีต ทํา
ใหศรัทธาในผูที่เปนนักขายโดยเฉพาะ อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต เปนงานขายท่ีทาทาย ไม
เหมือนสินคาประเภทอ่ืนทั่วไปที่มีสินคาเปนตัวอยาง รวมถึงศรัทธาในตัวแทนขายประกันชีวิตคนนี้ 
มีตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ  ประทับใจ ตองการเปนเหมือนตัวแทนคนนี้ ดังบท
สัมภาษณที่กลาววา  

     เราเจอเคาทุกวันตอนเชาๆ ก็กินกาแฟกัน เคาก็พูดคุยแลกเปลี่ยน ฟงดูแลว มีความรูสึก
นาเชื่อถือหรือดูมีความรู แลวก็เปนคนมีหลักการ และก็บุคลิกภาพก็ดี เรามารูวาเขาเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตของบริษัทนึง เราก็ย่ิงเกิดความรูสึกวา เราประทับใจ และเราก็คิดวา ถาเราจะทํางานขายเนี่ย เราอยาก
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ขายประกันชีวิต เราอยากเปนเหมือนตัวแทนคนนี้ มันก็เกิดภาพภาพนึงขึ้นในความคิดเรา บวกกับตัวเรา
มีความนับถือ ความศรัทธาคนที่ทํางานขาย โดยเฉพาะขายประกันชีวิต เพราะเรามีความรูสึกวา
เหมือนวาคนที่ขายกระดาษใบเดียว ตองมีจิตวิทยาท่ีสูง เราก็คิดวาในเม่ือเราเลือกเสนทางของการเปนนัก
ขายแลว เราอยากเปนแบบนี้ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

    จากความศรัทธาในตัวแทนประกันชีวิตท่ีชักชวนเขาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิตน้ัน 
ทําใหเกิดความรูสึกตองการขายประกันชีวิต จากประสบการณการทํางานขายมาโดยตลอด ทําใหคิด
วางานขายเปนงานท่ีทาทาย โดยเฉพาะงานขายประกันชีวิต เปนการขายความวางเปลา ขายความคิด
ใหคนอ่ืนเชื่อ และใหคนอ่ืนเห็นคลอยตาม ซึ่งแตกตางจากงานขายอ่ืน ๆ ที่มีสินคาเปนตัวอยาง มี
การสาธิต การทดลองใช งานขายประกันชีวิตเปนงานขายท่ียาก ตองถูกปฏิเสธในการขาย เปนงาน
ขายความคิด ขายความนาเช่ือถือใหแกลูกคา มีเพียงกระดาษแผนเดียวเทาน้ันที่ใชในการนําเสนอ
ขาย ตองขายความคิดใหแกลูกคา ใหเกิดความรูสึกเชื่อคลอยตามตัวแทน การท่ีมีผลตอบแทนสูง 
รายไดดี จึงเหมาะสมกับงานตัวแทน พรอมท้ังในตอนนั้นยังมีรายไดนอย มีหนี้บัตรเครดิต และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ผูกพันรออยูจึงทําใหมีแรงขับเคลื่อนต้ังใจทํางานขายประกันชีวิต และออกพบลูกคา
เสมอ ดังบทสัมภาษณที่วา 

   ก็รูสึกวางานขายเปนการทาทาย เราชอบดวยท่ีจะเปนคนขายความคิดใหกับคน พี่เปนคนที่มี
ทัศนะคติดีตออาชีพนี้ เพราะพ่ีมีความรูสึกวา พี่ทํางานขายมากอน พี่ก็เลยซูฮกคนท่ีทํางานขาย แลวก็พี่
ซูฮกคนที่ขายประกัน เพราะมีความรูสึกวาคนที่ขายประกัน มันเปนคนขาย เหมือนคนขายความวางเปลา 
ขายกระดาษใบเดียว เจง ขายความคิดคน เพราะขายของอยางอ่ืนมันยังมีของเปนตัวอยาง มีสาธิต มี
ตัวอยางทดลองใช แตประกันมันไมมี แตมันเก็บเงินทีเปนหมื่นเปนแสนไดไง ก็เลยคิดวาอาชีพสุดทายท่ี
จะทํางานขาย คือขายประกัน ณ ตอนนั้น  

   เราคิดวาท่ีเรามาขายประกัน เราอยากมีรายไดเดือนนึงสามหม่ืนส่ีหมื่นใหเร็ว เพราะเรามี
คาใชจายผูกพันรออยู เราคิดอยางน้ันอยางเดียว เลยทํา ๆ  ๆ ทําไปเร่ือย ๆ จนกระทั่ง 6 เดือน 7 เดือน เรา
ก็คนพบวาเรามีรายไดเฉลี่ยสม่ําเสมอเดือนนึงส่ีสาหาหมื่นเลยนะ ถือวาเยอะมาก เรามีความรูสึกวา เวลา
ที่ทําอะไรแลวไดผลตอบแทนที่มากกวาเงินเดือน เรารูสึกดี รูสึกวาสมเหตุผล คืองานขายเปนงานท่ียาก
กวาจะขายมาได  โดนปฏิเสธ มันก็ควรจะไดผลตอบแทนท่ีเยอะ ที่มาก ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนจริง พอ
เราไดเราก็มีความรูสึกวาเราชอบ มันยุติธรรม มันแฟร คือเราทํามาก เราทํางานยาก เราก็ควรจะไดมาก 
เราก็ควรจะไดเยอะ ก็สมเหตุสมผล แลวมันก็ไดมา เราก็ติดตรงน้ันมาตลอด (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 
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 รูปแบบการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต  

 รูปแบบการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตนั้น จากการวิจัยพบวา สามรถแบงออกเปน 
2 แบบ คือ  

 1.  แบบมาตรฐาน คือ ตัวแทนประกันชีวิตท่ีกําหนดเวลาในการทํางานใหกับตนเองไว
อยางแนนอน  โดยเลือกเวลาในการทํางาน เลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํางานของตนเอง เชน 
ทํางานต้ังแต 8.00-15.00 น. เทาน้ัน แตมีเงื่อนไข คือตองทํางานอยางเปนระบบสมํ่าเสมอทุกวัน 
กําหนดวันหยุดและวันทํางานใหกับตนเอง ไมใชทํางานตามอารมณ  มีเปาหมายท่ีแนนอน  มีวินัย
ตอเอง ออกหาลูกคาสมํ่าเสมอ 

 2.  ตัวแทนท่ัว ๆ ไป คือ ตัวแทนประกันชีวิตท่ีไมไดกําหนดเวลาในการทํางานใหกับ
ตนเองไวอยางแนนอน  ไมมีเปาหมาย  อยากทําจึงทํา  เน่ืองจากอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพ
อิสระ ตัวแทนโดยท่ัวไปจึงมักทํางานภายใตอารมณ ความรูสึกของตนเอง และแรงขับเคลื่อนตาง ๆ 
ที่เปนแรงผลักดันใหขยันทํางาน เชน ในตอนเร่ิมตนทํางานเปนตัวแทนประกันชีวิต ทุกคนมักขยัน 
ดวยความตองการมีชีวิตท่ีดีกวาเดิม ตองการมีรายไดมากข้ึน ตองการประสบความสําเร็จเหมือนผูที่
ตนเองเห็นเปนตนแบบ ดังนั้นในธุรกิจประกันชีวิต จึงมักยกตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จให
เห็นเปนแบบอยาง ทําใหตัวแทนที่เขามาใหมเกิดแรงบันดาลใจ และความฮึกเหิม กระตือรือรน ขยัน
ตองการเปนเหมือนบุคคลตัวอยาง 

   การทํางานของตัวแทน แบงออกเปน 2 แบบ คือสวนตัวพี่ซ่ึงก็คงเหมือนและใกลเคียงกับ
ตัวแทนทั่ว ๆ ไป และแบบมาตรฐาน แตวาบานเราไมคอยท่ีทําแบบน้ัน คือไมมีวินัยแบบน้ัน สวนใหญ
บานเราจะทํางานภายใตอารมณ ความรูสึก คือธรรมชาติของคน มักจะตองการสูความอิสระ ตองการสู
ความเปนผูที่ประสบความสําเร็จ ดังน้ันการเร่ิมตนเน่ียทุกคนจะขยัน มีความรูสึกวาอยากมีชีวิตท่ีดี
กวาเดิม อยากมีรายไดที่มากขึ้น อยากประสบความสําเร็จเหมือนคนท่ีเราเห็นเปนตนแบบ งั้นในธุรกิจ
ประกันชีวิตเน่ีย มีส่ิงหน่ึงท่ีหลอเล้ียงและทําสืบตอกันมาคือการยกตัวอยาง การโชวคนท่ีสําเร็จ การได
ไปฟง การไดไปดู การไดไปพบ ไปเจอ ไดไปเห็นคนที่ประสบความสําเร็จ หรือคนท่ีอยูมากอน มันทํา
ใหคนที่เขามาใหมมันเกิดไฟ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดแรงฮึกเหิม  มันเกิดความรูสึกอยากเปนแบบน้ี อยาก
ไดแบบนี้ อยากมีชีวิตแบบนี้ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 รูปแบบการทํางานของตัวแทนประกันชีวิตในชวงแรก มักมีความกระตือรือรน ความ
ขยัน เนื่องจากผูที่เขามาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิต มีความตองการใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น มี
รายไดเพิ่มข้ึน เมื่อไดปจจัยพื้นฐานเหลาน้ี ไดรับการยอมรับ เกิดความลุมหลง จึงเร่ิมติดกับดักแหง
ความสําเร็จ  เร่ิมขยันนอยลง เนื่องจากมีรายไดเดิมจากลูกคาเดิมเปนรายไดที่ยังสงอยู ทํางานนอยลง 
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แตรายไดไมลดลง แรงขับเคลื่อนจึงนอยลงไป ดังน้ันบริษัทประกันชีวิตจึงใหความสําคัญกับ
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีเขามาใหม ใหการอบรม ฝกฝนทักษะดานการขาย ดานการสื่อสารตาง ๆ 
รวมถึงการหลอเลี้ยงความเช่ือใหกับตัวแทนประกันชีวิต เพราะตัวแทนใหมพรอมออกนอกเสนทาง
นี้และลมเลิกตลอดเวลา โดยธรรมชาติคนชอบหาสิ่งท่ีงายกวาเสมอ แตถาผูบริหารยืนยันวาอาชีพนี้
ดี และมีตัวอยางใหเห็น จึงทําใหตัวแทนประกันชีวิตกลับมาสูอาชีพนี้ ตลอดจนบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีมีการปลุกใจอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดสัมมนาอบรมเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ให
รูสึกฮึกเหิมตามบุคคลตัวอยางใหรูสึกอยากขาย อยากเปนแบบบุคคลตัวอยาง  ตลอดจนคนท่ีอยู
รอบตัว ลวนเปนสิ่งสําคัญสําหรับตัวแทนประกันชีวิต ที่เปนกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนให
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีเขามาใหมนั้นประสบความสําเร็จ และสิ่งสําคัญที่สงผลใหตัวแทนประกัน
ชีวิตประสบความสําเร็จนั้นคือ ฐานลูกคา ความยากงายในชวงแรกน้ัน ถาใครมีฐานลูกคามากยอม
เร่ิมตนในสายอาชีพนี้ไดดีกวา แตตองเรียนรูวิธีการตอตลาดจากฐานลูกคาเหลาน้ันดวย สวนตัว
แทนประกันชีวิตท่ีไมมีฐานลูกคา ตองเหน่ือยมากกวา ตองขยันเปนพิเศษ มีแรงปรารถนาจริงท่ี
ตองการประสบความสําเร็จ งานขายประกันชีวิตตองอาศัยความเชื่อท่ีมากพอ ทั้งตัวผูขายเองและ
ตองใหผูซื้อเชื่อตามดวย มักเห็นเสมอวาคนขายประกันชีวิตสวนใหญมาจากชีวิตท่ีคอนขางลําบาก 
ขาดโอกาส มีรายไดนอย ตองการอิสรภาพ ตองการสิ่งท่ีดีกวา ทําใหมีแรงขับเคลื่อนเพื่อใหตนเอง
ประสบความสําเร็จ  

   คนที่เปนตัวแทนในชวงแรก ๆ ก็จะมีความกระตือรือรน ความขยัน แตงานประกันชีวิตเน่ีย ส่ิง
ที่สําคัญคือการหลอเลี้ยงความเช่ือ บรรยากาศ สภาพความเปนอยู ส่ิงแวดลอม คนที่อยูรอบตัวก็จะมีสวน
สําคัญ จะมีผลในการทําใหตัวแทนคนนั้นขยันหรือไมขยัน 

 ความยากงายจะขึ้นอยูกับวามีการจัดต้ัง ตลาดธรรมชาติแคไหน แตกับอีกคนนึงท่ีไมมีตลาด
ธรรมชาติ อาจจะเหน่ือยหนอย ตัวแทนประเภทน้ีก็ตองขยันเปนพิเศษ ก็ตองเปนคนท่ีมีแรงปรารถนา
จริงๆ ที่จะประสบความสําเร็จ งานขายประกันตองอาศัยความเช่ือท่ีมากพอ มันก็เลยมักจะเห็นอยูเสมอ 
ๆ วา คนขายประกันสวนใหญจะคอนขางลําบากมา ขาดโอกาส มาจากท่ีที่ไมไดดีนัก ไมไดมีรายไดที่ดี
นัก ตองการอิสรภาพ ตองการส่ิงท่ีดีกวา ก็เลยมีแรงขับเคลื่อน บวกกับเห็นตัวอยางหรือบรรยากาศที่
บอกในตอนตน ตัวแทนเหลาน้ีถารอดมาไดในชวงเวลาการเปนตัวแทนใหม 3 เดือน 6 เดือน คนพวกนี้
ถารอดมาได จะสามารถยืนไดดวยตัวเอง ก็จะเขมแข็ง และอยากได อยากไดแลวอยากไดอีก สวนตัว
แทนที่มีตลาดธรรมชาติ  อันนี้ถาไมเรียนรูการสรางตลาดเอง หรือไมเรียนรูวิธีการท่ีจะตอตลาดหรืออยู
ไดดวยตัวเอง คนพวกนี้ตอใหถาในชวงแรกขายไดเยอะ ตอนหลังก็จะลําบาก (พัลลภ บัวพลอย,  2555) 

 คุณพัลลภ บัวพลอยนั้น เปนคนที่มีพื้นฐานการขายดี เนื่องจากทํางานขายมาตลอด ทํา
ใหมีทัศนะคติที่ดีกับงานขาย และมีตลาดฐานลูกคาท่ีดี เวลากลับไปนําเสนอขายประกันชีวิตให
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เพื่อนหรือบุคคลที่รูจัก มักไดรับการสนับสนุนและตกลงทําประกันชีวิตแทบทั้งสิ้น เพราะเพื่อน
เห็นวาตัวคุณพัลลภเปนคนท่ีขยัน ตั้งใจทํางาน จึงพรอมสนับสนุน และลูกคาท่ีสําคัญอีกกลุมหนึ่ง
นั้นไดมาจากคําแนะนําของภรรยา ภรรยาของคุณพัลลภมีอาชีพเปนพยาบาล เปนกระบอกเสียง
สําคัญในการชวยขาย แนะนําลูกคามาใหคุณพัลลภ โดยภรรยามองเห็นลูกคาท่ีมาโรงพยาบาลเวลา
เจ็บไขไดปวยตองจายคารักษาพยาบาลเอง ผูที่ไมมีประกันสุขภาพ ตองจายคารักษาพยาบาล เปน
จํานวนเงินมาก คุณพัลลภจึงแนะนําใหภรรยาขอเบอรโทรศัพทของคนไขไว หลังจากเลิกงานจึง
โทรนัดหมายคนไข เพื่อขอเขาพบนําเสนอขาย ทํางานดวยกันแบบน้ีมาตลอด ภรรยาเปนคนแนะนํา
ลูกคาเปาหมาย สวนตัวเองเปนผูปดการขาย จึงทําใหมีผลงานอยางสมํ่าเสมอ ภรรยาถือเปนกลไก
สําคัญท่ีทําใหคุณพัลลภประสบความสําเร็จ คุณพัลลภไดเลาใหฟงถึงประสบการณในตอนที่เปน
ตัวแทนประกันชีวิต การขาย การหาลูกคาโดยไดรับการสนับสนุนจากภรรยาของเขาใหฟงอยางนา
ติดตามวา 

   สําหรับตัวพี่แลวเน่ียพี่ พี่คอนขางโชคดีที่พี่ไดพื้นฐานการขาย มีทัศนะคติที่ดี บวกกับมีตลาด
ธรรมชาติพอสมควร บวกกับตลาดของพ่ีอีกอันนึงก็คือ พี่เดือน ภรรยาพ่ี เขาเปนพยาบาล พี่เดือนเปน
กลไกสําคัญมากที่ทําใหพี่ประสบความสําเร็จ เพราะวาพ่ีเดือนจะสงลูกคาใหพี่ พี่เดือนเปนพยาบาลพี่
เดือนก็จะเห็นลูกคาท่ีมาโรงพยาบาล แลวตองจายคารักษาพยาบาลเอง คนท่ีไมมีประกัน ก็ตองจายอีก
หลายหม่ืนหลายพัน พี่ก็เลยแนะนําบอกวา ใหแอบขอเบอรเขาไว แลวหลังเลิกงานก็โทรนัด ตอนเย็นก็
จะโทรนัด พอหลังเลิกงาน 5 โมงเย็นเน่ีย พี่เดือนก็จะโทรนัด เราก็จะไปพบลูกคาท่ีบานกันตอนเย็น 
ประมาณ 6 โมง ทุมนึง พี่เดือนโทรนัด เขาก็รับนัด พอรับนัดเสร็จ ตอนที่ไปพบ ไปขายพ่ีก็ไปขาย พี่
เดือนก็จะเปนเหมือนคนช้ีเปา ทํางานคูกันไปแบบนี้ตลอด มันก็ทําใหพี่มีงานสมํ่าเสมอ มีผลผลิต
สมํ่าเสมอ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

   ตอนที่พี่เปนพยาบาลอยูพี่ก็ชวยพี่ลภหาลูกคามาโดยตลอด เพราะพี่ไดเจอคนไขเยอะ แลว
คนไขสวนใหญเขาก็จะไมคอยไดทําประกันสุขภาพไว พี่ เลยมองเห็นชองทางน้ี ก็ไปคุยกับพี่ลภ  เขาก็
แนะนําวาใหขอเบอรลูกคาไว แลวคอยไปปดการขายกัน ตัวพี่เองพ่ีก็อยากใหคนไขไดส่ิงดี ๆ เวลา
เจ็บปวยทีนึงตองเสียคารักษาเยอะ ถาทําประกันไวคนไขก็จะไดประโยชนมากกวา จึงขอเบอรลูกคาไว
แลวหลังเลิกงานก็โทรนัดลูกคาแลวมาปดการขายกับพี่ลภ ก็ไดผลดี มีผลงานเขามาเร่ือย ๆ (แสงเดือน 
บัวพลอย, 2555) 

 ตอนที่คุณพัลลภเร่ิมเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตในปลายป 2542 ตลอดจนป 2543 

ตลอดทั้งป คุณพัลลภมีผลงานที่โดดเดน ดังนั้นในปแรกของการเปนตัวแทนประกันชีวิตเต็มป 2543 

ไดรับรางวัลเกียรติคุณติดคุณวุฒิสําหรับผูที่มีผลการขายดีและโดดเดน ยิ่งทําใหหลงใหลและติดใจ
ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมากย่ิงข้ึน โดยคุณพัลลภไดเลาถึงเหตุการณที่เขาประสบความสําเร็จ
ในการขายดวยน้ําเสียงและอารมณที่เต็มไปดวยความภาคภูมิใจไววา 
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   ตอนน้ันเนี่ย ตอนที่เริ่มตนมาเปนตัวแทน ตอนป 42 ปลายป รวมท้ังป 43 ทั้งป เรามีผลงานท่ี
คอนขางจะดีโดดเดน ทั้งๆ ที่เราเร่ิมตนเขาไปทํางานเนี่ย รายไดเรายังติดลบดวยซํ้าไป เรายังมีภาระ
ผูกพันบัตรเครดิตอยูตั้งหลาย ๆ หม่ืน  ดังน้ันเน่ียในปแรกของการเปนตัวแทนเต็มปในป 43 ติดคุณวุฒิ
มันยิ่งทําใหเราติดใจ เรามีผลงานท่ีคอนขางจะดีโดดเดน คิดนะ แตไมคิดวาจะเขามาเร็ว ก็ยังติดวา
คนขายประกันมันตอง 40-50 ดวยความเกรงใจเลยเขามากอน พอเขามาปุบ มันก็ทําได และมีความรูสึก
วา ถารูอยางง้ีเขามาต้ังนานละ ถารูอยางง้ีมาต้ังแต 24-25 ละ ยังคิดวามาชาดวยซํ้าไป ทําใหเราลุมหลง 
บวกกับเราก็มีโคชที่ดี เคาก็คอยสอน คอยปลูกฝงทัศนะคติ แนวคิด วิธีการ ก็เลยทําใหเราทํางานตอเนื่อง
มา  (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 วิธีการเปดการขายแตละคนลวนมีวิธีการเฉพาะในการพูด การสื่อสารตางกันไป ใน
สวนตัวคุณพัลลภ บัวพลอย ใชวิธีการนําเสนอแบบประกัน เพื่อเปดใจลูกคา ดวย 2 เหตุผลหลัก คือ  

 1. เร่ืองการมีผลตอบแทนท่ีสูง ประกันชีวิตในสมัยกอนขายงายกวาในปจจุบัน 
เนื่องจากผลตอบแทนของประกันชีวิตในสมัยกอนไดรับผลตอนบแทนมากกวาการนําเงินไปฝาก
ธนาคาร จึงทําใหนําเสนอลูกคาไดงาย และลูกคาเปดใจรับฟงงาย  

 2. แบบประกันสุขภาพ คือแบบประกันที่มีการออมทรัพย และมีคารักษาพยาบาล
ชดเชยใหแกผูเอาประกันในกรณีที่ เจ็บปวยตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ในสมัยกอนคนสวน
ใหญมักไมคอยไดทําประกันสุขภาพ จึงใชชองวางตรงนี้ในการนําเสนอผลประโยชนในการทํา
ประกันสุขภาพใหแกลูกคา เปนบทพูดที่นําไปสูประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ 

   จริง ๆ การเปดใจสมัยกอน ตอนสมัยพี่ การขายประกันเราคุยดวย 2 เหตุผลหลัก เหตุผลแรกก็
คือ ตอนนั้นผลตอบแทนประกันชีวิตเน่ียมันมากกวาเงินฝาก  มันก็เลยทําใหขายงาย มันก็เลยทําใหคน
เปดใจรับฟงงาย  บวกกับอีกอันนึงก็คือการขายประกันสุขภาพ ซ่ึงคนมักจะไมคอยไดทํา ซ่ึงเวลา
เจ็บปวยทุกคนถาเลือกไดระหวางโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐบาลจะไปท่ีไหน ทุกคนก็ตองตอบวาเอกชน 
เนี่ยเปนบทพูดงาย ๆ ที่นําไปสูประโยชน อธิบายแบบประกัน อธิบายส่ิงท่ีเคาจะไดรับ และพ่ีโชคดีเขา
มาอยูในสวนงานสะสมเงินเดือน ขายแบบรายเดือน เก็บสองเดือนลวงหนา ที่เหลือก็หักบัญชี มันก็ทําให
ตัดสินใจงาย (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 วิธีการเฉพาะในการปดการขาย เปนวิธีการเฉพาะ ท่ีแตละคนใชตามสถานการณที่
ตางกัน และโอกาสที่เกิดข้ึน ไมมีสูตรตายตัว ขึ้นอยูกับตัวแทนประกันชีวิตวามีความกระตือรือรน
ในการปดการขายมากนอยเพียงใด ทุกคร้ังท่ีมีโอกาสปดการขาย จํานวนคร้ังในการนําเสนอขายท่ี
มาก ทําใหมีโอกาสในการปดการขายมากขึ้นเชนกัน ตัวแทนประกันชีวิตบางคน ทนตอแรงปฏิเสธ
ของลูกคาไมได เมื่อโดนปฏิเสธบอย จึงลมเลิกการขาย โดยทั่วไปแลวหลักการขายที่ดีควรปดการ
ขายไมนอยกวา 4- 6 คร้ัง คําพูดในการปดการขายน้ันเขาไมไดใชบทพูดพิเศษที่นอกเหนือไปจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

การฝกอบรม หรือการเรียนในหอง คําพูดในการปดการขาย บทเจรจาในการปดการขาย หรือนิทาน
สะเทือนใจ เปนเร่ืองด้ังเดิม ถายทอดกันมานานระหวางตัวแทนรุนสูรุน พอนําไปใชในการขายจริง
แลวนั้น ตัวแทนประกันชีวิตสวนใหญมักไมกลานําไปใช มองวาน้ําเนา ลิเก คิดแทนลูกคาวาเปนไป
ไมได สุดทายจึงขายไมได แตคุณพัลลภ บัวพลอย นําบทพูดท่ีอาจารยสอนในหองเรียนเหลาน้ันไป
ใชจริง และไดผล ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการขายมากข้ึน คุณพัลลภไดถายทอดประสบการณ
วิธีการเฉพาะในการขายสวนตัว พรอมทั้งวิธีคิดตาง ๆ ใหกับผูวิจัยฟงพรอมดวยทัศนะคติที่สะทอน
ถึงความคิดตอการเปนตัวแทนประกันชีวิตไดอยางนาฟงวา 

   การเปนตัวแทนมันเปนเรื่องท่ีไมซับซอน เปนเรื่องที่งายมาก พี่มองวาใหไปทําอยางอ่ืนมันยาก
กวา ใหไปผสมปูน ไปซอมรถ แตประกันชีวิตไมไดมีอะไร มันอาศัยวาคุณเขาใจมันหรือเปลา คุณเช่ือ
มันหรือเปลา ก็เลยมีบทคําพูดที่วา ลูกคาไมเคยเชื่อวาประกันชีวิตดี สมัยกอนนะ พี่คิดเองเลยนะคําพูดน้ี 
ลูกคาไมเคยเชื่อวาประกันชีวิตดี แตลูกคาเช่ือวาประกันชีวิตดี เพราะเห็นวาตัวแทนเช่ือวาประกันชีวิตดี 
เพราะฉะนั้นคนขายตองพูดจากความเช่ือท่ีมีอยูขางใน ตาตองเปนประกาย พูดตองทําใหลูกคาเห็นภาพ 
มันเปนการสงตอความเช่ือ เปนการตอสูทางความคิด สุดทายเราก็เปนฝายใหขอมูลท่ีถูกตอง ตัวแทนก็
ไมเคยเช่ือวาอาชีพนี้ดี  จนกวาผูบริหารจะสงตอความเช่ือวาอาชีพนี้ดี เปนการสงตอความเช่ือ 
เพราะฉะนั้นสรุปก็คือ บทเซลลทอลคบทพื้นฐาน บทเจรจา บทพูด บทปดการขายเน่ีย มีการบอก มีการ
แสดง มีการทําใหดู มีการฝก มีการเรียน มันอยูที่คนเอาไปใชมีความเช่ือจริง ๆ รึปาว (พัลลภ บัวพลอย, 
2555) 

 ป 2544 หลังจากท่ีคุณพัลลภ บัวพลอยไดเขามาทํางานตัวแทนประกันชีวิตในปลายป 
2542 ระยะเวลาเพียงแค 1 ปคร่ึง จึงไดรับการเลื่อนตําแหนงใหขึ้นมาเปนผูบริหารหนวยตัวแทน
ประกันชีวิต พรอมกันน้ันภรรยาก็ไดเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตดวยเชนกัน การเปนตัวแทน
ประกันชีวิตใหม การขายประกันชีวิตในชวงแรกน้ัน คุณพัลลภไมทราบมากอนวา การขายประกัน
ชีวิตในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ไดจํานวนลูกคา 10-20 ราย ในอาชีพตัวแทนฯนี้ถือเปนจํานวนท่ีมาก 
ทําใหไดรับการจับตามอง เปนดาวรุงตามมา ตอนท่ีทํานั้นมีเพียงแคความคิดที่วา ถาขยันขายประกัน
ชีวิตใหมาก ก็มีรายไดมาก ดวยความขยันของเขา รวมถึงคาใชจายท่ีเปนภาระของครอบครัว สิ่ง
เหลาน้ีเปนแรงขับเคลื่อนที่ทําใหตองทํางานเพื่อใหมีผลงานมาก ทําใหมีผลงานท่ีดีโดดเดน ไดรับ
การเล่ือนตําแหนง ติดอันดับผูที่มีผลงานการขายเบี้ยประกันชีวิตอยูในอันดับตนของบริษัท โดยเปน
ตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีเบี้ยประกันชีวิตสูงเปนอันดับท่ี 2 มีโอกาสกาวหนาในสายงานประกันชีวิต
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหมีรายไดมาก  และมีโอกาสไดไปทองเที่ยวยังท่ีตาง ๆ มากมาย โดยท่ีตนเองยัง
ไมเคยไปตางประเทศมากอน ประเทศแรกท่ีไดไปคือ เกาหลี หลังจากน้ันไดไปฮองกง อังกฤษ 
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สกอตแลนด และอ่ืน ๆ อีกมากมาย มีรายได แลวไดทองเท่ียว  เขาไดเลาถึงความภูมิใจท่ีไดรับการ
เลื่อนตําแหนง ดวยแววตาและนํ้าเสียงแหงความดีใจใหแกผูวิจัยฟงวา 

   ตัวขับเคล่ือนที่ทําใหเราตองทํางาน มีผลงานเยอะ ๆ เรามีคาใชจายเยอะ  จนกระทั่งเราก็ทํามา
จนผานไปป 43 ทั้งป กลายเปนวาเราติด Top of the year ถึงแมจะไมใชอันดับหน่ึง ถึงแมจะเปนอันดับ
สองตัวแทน แตก็ภูมิใจ  นอกจากเราจะมีรายไดแลวเรายังมีไดเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ ถือเปนตัว
แทนที่ประสบความสําเร็จ ทั้ง ๆ ที่ตัวเราก็ไมเคยไปตางประเทศมากอน (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 การข้ึนมาเปนผูบริหารหนวยตัวแทนประกันชีวิตปแรก ผลงานขายยังคงท่ี ไมลดลง 
และยังคงขายประกันชีวิตอยู เมื่อมีตัวแทนประกันชีวิตเขามาใหม ไดชวยตัวแทนประกันชีวิตขาย 
ทําทั้งงานขายและงานบริการ มีผลงานการขายยอดเยี่ยม และยังคงติดอันดับผูที่มีผลงานการขายเบี้ย
ประกันชีวิตอยูในอันดับตนของบริษัทเชนเคย แตเปนอันดับท่ี 3 หลังจากป 2545-2552 คุณพัลลภ
ติดอันดับผูที่มีผลงานการขายเบ้ียประกันชีวิตอยูในอันดับตนของบริษัทในฐานะผูบริหารมาโดย
ตลอด 7-8 ปติดตอกันจากการเปนผูบริหารและสรางทีมการขายประกันชีวิต 

 ถึงแมขึ้นมาเปนผูบริหารหนวยปแรก ก็ติด Top of  the year เหมือนกัน แตเปนอันดับท่ีสาม แต
หลังจากป 45 มา จนถึงป 52 พี่เปน Top of the year .ในฐานะผูบริหาร 7-8 ปติดตอกันจากการเปน
ผูบริหารและก็สรางทีม (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 กอนตัดสินใจข้ึนเปนผูชวยผูอํานวยการสายการตลาด 

 หลังจากดํารงตําแหนงผูบริหารหนวยตัวแทนประกันชีวิตได 8 ป ในป 2552 ไดเขามา
รับตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสายการตลาด ถือเปนจุดพลิกผันของชีวิต การตัดสินใจของคุณพัลลภ
ในการการเขามารับตําแหนงน้ี เนื่องจากคุณพัลลภเร่ิมไมสนุกกับการทํางานท่ีสวนงานเกา เร่ิมมี
ปญหากับหัวหนา ความคิดเห็นไมตรงกันหลายอยาง ประกอบกับในชวงเวลาน้ันคุณพัลลภทํางาน
หลายอยางพรอม ๆ กัน งานหลักของคุณคือ งานขาย กับ งานบริหารทีมตัวแทนประกันชีวิต และมี
งานสวนกลางของงานสะสมเงินเดือนแผนกที่อยู  สวนงานเสริมท่ีทํา คือ เปนประธานสโมสรจัด
กิจกรรม บรรยายงานตาง ๆ เปนวิทยากรพิเศษ เปนวิทยากรใหกับสถาบันใหคําปรึกษาเพ่ือการ
พัฒนา ธรรมศาสตร (TURAC) เปนอาจารยพิเศษ รับจัดกิจกรรมสันทนาการ ระหวางท่ีทํางาน
เหลาน้ัน งานท่ีบริษัทไมไดละเลยหนาท่ีแตอยางใด ไมวางานพิธีกร งานวิทยากรท่ัวประเทศ การ
เปนวิทยากรหลักใหกับบริษัท การชวยงานฝายฝกอบรมของบริษัท และการชวยงานฝายทรัพยากร
บุคคล ดวยปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และในตอนนั้นคุณพัลลภมีงานจางขางนอกหลายงาน ทําใหอยาก
ออกจากบริษัทฯไปทําฝกอบรมเอง และในเวลานั้นบริษัท อยุธยาอลิอันซ ซีพี ก็เขามาชักชวนใหไป
รวมงานดวย คุณพัลลภไดเลาถึงความคิดในชวงนี้ใหผูวิจัยฟงดวยน้ําเสียงชวนใหตื่นเตนวา 
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   อยุธยาอลิอันซ ซีพี ก็จะมาดึงตัวพี่ จะใหเงินสดหาลาน และการันตีเงินเดือน เดือนละหาแสน 
2 ป มีการคุยเจรจากันลับ ๆ แตบอกตรงๆ ตอนน้ันก็ไมไดอยากไป แตอยากไปคุยเฉยๆ เพราะตอนนั้น
เคามาดึงตัวแทนของบริษัทเราไปเยอะ ลูกนองพ่ีก็โดนดึงตัวไป จึงอยากรูเขาเอาอะไรมาขาย อยากสืบ 
(พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 ในชวงเวลาน้ันเขาเร่ิมสนิทกับคุณวสุ ไพศาลศรี ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ 
ปรึกษากันทุกเร่ือง เวลาที่มีปญหาใด มักพูดคุยกันเสมอ ดังน้ันเมื่อมีปญหาในเร่ืองน้ี จึงไดพูดคุยกับ
คุณวสุถึงปญหาที่ไมอยากทํางานท่ีนี่แลว ในตอนน้ันไมไดคิดอะไร เพียงแคตองการระบายใหคน
สนิทฟงเทาน้ัน ระหวางน้ันยังคงทําหนาท่ีฝายขายของบริษัทอยูไมไดละเลยแตอยางใด ขณะที่
ทํางานอยู  คุณวสุติดตอมาบอกผูบริหารใหเชิญมาพูดคุยถึงการเขารับตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
สายการตลาด และในวันนั้นเองถือเปนจุดเร่ิมตนของชีวิตในการเขามารับตําแหนงน้ี และสิ่งสําคัญ
ที่ทําใหตัดสินใจเขามารับตําแหนงน้ี เพราะตองการเรียนรูงานเชิงกลยุทธจากผูบริหาร และตองการ
เรียนรูงานจากคุณวสุ ดวยนิสัยและความคิดท่ีตองการเรียนรูสิ่งใหมอยูเสมอ ทําใหเปนผูใฝรูและ
เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอ ถาไดเขามาอยูในแวดวงของคนเกงย่ิงทําใหตนเองไดพัฒนาไปดวย            
คุณพัลลภไดเลาใหผูวิจัยฟงถึงการเขามาพบผูบริหารเพื่อพูดคุยการรับตําแหนงน้ีดวยน้ําเสียงและ
สายตาแหงความภาคภูมิใจวา 

   ระหวางทํางานอยูคุณวสุก็โทรมาบอกคุณเร่ืองศักดิ์เชิญมาคุย ตอนแรกไมไดใหมาเปนเซลโค 
มาเปนวิทยากรบริษัท เปนผูชํานาญการ คุณเรืองศักดิ์ใหมาเปนคงเพราะเสียดายที่พี่ทําอะไรไดหลาย
อยาง ถาปลอยไปคงเสียดาย บวกกับพี่ก็ทําประโยชน ทําหนาท่ีของพ่ีในสวนท่ีไดรับมาอยางเต็มท่ีใน
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มันก็เลยมีความรูสึกวายายมาอยูตรงน้ีก็ดีเหมือนกัน พี่ไมไดขอเงินเดือน 
ไมไดขอตําแหนง แตเขาให AVP พี่ เหตุผลท่ีมาคืออยากมาเรียนรูงานเชิงกลยุทธจากคุณเรืองศักดิ์ และ
อยากเรียนรูงานจากคุณวสุ พ่ีโชคดีไดเรียนรู ไดอยูใกลๆ คนเกง ๆ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 ความสําเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 ความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิตน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ โดยสิ่ง
สําคัญที่ทําใหตัวแทนประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 

 1.  ปจจัยสวนบุคคล  

       1.1  คุณลักษณะของผูท่ีประสบผลสําเร็จ ตองมีความเช่ือมั่นในศักยภาพและ       
ขีดความสามารถของตนเอง มั่นใจในตนเองเช่ือมั่นวาตนเองทําไดสําเร็จ 
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      1.2  มีความกลาคิด กลาฝนมากกวาคนท่ัวไป เพื่อใหมีพลังแหงความกลาท่ีมาตอสู
กับสิ่งที่ตองเผชิญในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การถูกปฏิเสธจากลูกคา การดูถูกจากสายตา คําพูด 
ทาทาง 

      1.3 ตองมีทัศนะคติตอตนเองในแงบวก มีความเพียงพอ พยายามตอสูเพื่อใหถึง
เปาหมาย มีหัวใจเกินรอย ตองมองเห็นภาพตัวเองสําเร็จตลอดเวลา 

      1.4  ตองใฝรู เปนผูที่เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเพ่ือรับสิ่งใหม และรอบรูทันตอ
เหรุการณตาง ๆ ฝกฝนและเสริมสรางใหตนเองมีความสามารถโดดเดนท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ 

      1.5  มีวินัย  และความรับผิดชอบตอตนเองและเพ่ือนรวมงาน ตัวแทนประกันชีวิตท่ี
ประสบความสําเร็จตองเปนคนที่มีสัจจะ มีความซื่อตรงตอเวลาและระเบียบในการทํางานให
เรียบรอย 

      1.6  มีมนุษยสัมพันธท่ีเปนเลิศ เปนมิตรกับผูอ่ืนดวยใจจริง 

      1.7  เปนนักฟงท่ีดีไมใชนักพูดท่ีเกง เพื่อฟงความตองการหรือขอโตแยงจากลูกคา 
นํามาออกแบบนําเสนอแบบประกันชีวิตใหตรงตามความตองการของลูกคา 

      1.8  ตองมีจิตใจดี จริงใจตอลูกคา ไมปกปดขอมูลท่ีลูกคาควรรู มีความรักตอผูอ่ืน
อยางสุจริตใจ มีการบริการดวยใจ พยายามสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา ตระหนักและ
คํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาดวยความจริงใจ 

      1.9  ตองซื่อสัตยและสุจริต เปนคนดี ประพฤติดี เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตตอง
ปฏิบัติตนใหไดรับความไววางใจจากผูใชบริการ ตองมีความซื่อสัตยตอทุกสิ่งทุกอยาง และบุคคล
รอบขางตลอดเวลา 

      1.10  ตองเปนคนท่ีมีจินตนาการ จะไดเห็นภาพแหงความสําเร็จ เพราะวาสิ่งท่ี
ตัวแทนขายคือขายสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน แตผูขายตองมองเห็นภาพท่ีอยูขางหนา ตองมีจินตนาการแหง
ความสําเร็จตอตนเอง ตอสินคา เชื่อมั่นในสินคา ผลิตภัณฑ ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย  

 งานขายเปนท้ังศาสตรและศิลป ตองมีทั้งความฉลาดและเฉลียวดวย  คุณพัลลภไดให
ทัศนะคติและความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใหผูวิจัยฟงอยางนาสนใจวา 
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 คนที่จะมาเปนตัวแทนขายประกันชีวิตแลวสําเร็จแลวดี มันตองมีความกลาคิด กลาฝนที่มีมากวาคน
ปกติธรรมดา พี่ไมอยากตีกรอบแคงานขายประกันชีวิต คืองานขายทุกอยางมันตองมีความฝนท่ีมาก และ
ใหญพอมันถึงจะเอามาแลกกับการถูกปฏิเสธ หรือสายตาท่ีดูถูก ถาฝนคุณไมใหญพอ คุณจะเอาพลังแหง
ความกลาท่ีไหนมาตอสู กับอีกส่ิงนึงท่ีคุณจะไดรับ การถูกปฏิเสธ การถูกมองดวยสายตาต่ําตอยเชือด
เฉือน พี่กลาบอกไดเลยงานประกันชีวิตมันยุติธรรมท่ีสุดแลว คุณใหมากเทาไหร มันก็ใหคุณกลับมามาก
เทานั้น ทํามากไดมาก (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 2. ปจจัยสนับสนุนจากบริษัท 

      2.1 ระบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของตัวแทนประกันชีวิต มีสวนสําคัญโดย
ตองมีความตอเนื่องในการพัฒนาดวย โดยมีการจัดพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตใหมีความ
หลากหลายลักษณะ เชน การอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน และการเดินทางทองเที่ยวแสวงหา
ประสบการณและแรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อใหบุคลากรสามารถบริหารตนเองและองคกรที่
สรางขึ้นมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2.2 สวัสดิการจากบริษัท เปนสิ่งจูงใจในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต ทําให
การทํางานเต็มไปดวยความกระตือรือรน ทําใหตัวแทนประกันชีวิตรับรูไดถึงการดูแลหวงใยซึ่งกัน
และกันในองคกร มีสายสัมพันธที่ดีระหวางกันของผูรวมงาน 

       2.3 รางวัลพิเศษ ตัวแทนประกันชีวิตท่ีประสบความสําเร็จตองไดรับรางวัลในทุก
ระดับ ไมวารางวัลนั้นจะเล็กนอย หรืออยูในระดับสูงย่ิงใหญ รางวัลเปนสิ่งหน่ึงท่ีสงเสริมและ
เสริมสรางแรงผลักดันใหตัวแทนประกันชีวิตมีแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จ โดยรางวัลท่ีบริษัท
สนับสนุนใหสําหรับผูที่ประสบความสําเร็จนั้นท้ังลักษณะท่ีเปนรูปธรรม มองเห็น จับตองได และ
สวนที่เปนนามธรรม มองไมเห็น จับตองไมได ถือวาเปนกลยุทธที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ใหกับตัวแทนประกันชีวิตไดเปนอยางดี 

 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 จากการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคของตัวแทนประกันชีวิต เกิดจากความคิดและ
ความเชื่อของตัวแทนประกันชีวิตที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังน้ี 

 1.  การไมสามารถรักษาระดับความเชื่อและทัศนคติที่เปนบวกของตนเองไดตลอดเวลา 
การประกอบอาชีพทุกอาชีพ ไมเพียงแตอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเทาน้ัน ทัศนะคติที่เปนบวกเปน
สิ่งสําคัญ โดยความเช่ือและทัศนะคติที่เปนบวกนั้นแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
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      1.1 ความเช่ือท่ีมีตอตนเอง การคิดวาตนเองทําได ตนเองสําเร็จได ตลอดจนความ
ฝนหรือเปาหมายท่ีตั้งไว ความปรารถนาใหตนเองมีชีวิตดีกวาเดิม มีบาน รถ มีรายได มีเกรียติยศ 
ชื่อเสียง เงินทอง การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ลวนเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา แตมีกี่คนที่มีความ
เชื่อวาเปนไปได เชื่อวาตนเองทําความคิด ความฝน ความตองการนั้นได สิ่งเหลาน้ีเปนแรงผลักดัน
ใหกลาคิด กลาทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหไปถึงเปาหมายหรือความฝนที่ตั้งไว 

      1.2 ความเชื่อตอสินคา ทัศนะคติที่มีตอสินคาเปนสิ่งสําคัญ เปนสิ่งท่ีตัวแทนประกัน
ชีวิตทุกคนตองมี ตัวแทนประกันชีวิตตองเชื่อวาสิ่งท่ีนําเสนอใหลูกคาน้ันเปนสิ่งท่ีดี เปนประโยชน
ตอลูกคาจริง เพื่อตัวแทนประกันชีวิตสามารถถายทอดสิ่งเหลาน้ันออกมาจากใจใหลูกคาไดรับรู 
เมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีความศรัทธาตอสินคาแลว จึงทําใหการถายทอดหรือการนําเสนอขาย
ประกันชีวิตออกมาจากใจ ทําใหลูกคาเกิดความศรัทธาตาม และอยากซื้อประกันชีวิตได 

      1.3 ความเชื่อ และทัศนะคติทีมีตอองคกร คุณพัลลภไดเปรียบเทียบองคกร
เปรียบเสมือนบานของตัวแทนประกันชีวิต ตองเชื่อวาบานตนเองดี ไมใชมองสนามหญาบานคนอ่ืน
แลวบอกสวย แตของตนเองไมดี ตองเชื่อและศรัทธาตอองคกรท่ีตนเองอยู เชื่อระบบการสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององคกร การกระจายผลตอบแทน สวัสดิการ และรางวัลท่ีใหเปนผลตอบแทนจาก
การทํางานหนักอยางเปนธรรมขององคกร  ความเช่ือและทัศนะคติเหลาน้ีจะทําใหตัวแทนประกัน
ชีวิตเกิดความรูสึกรักและมีความภักดีกับองคกรที่อยูได 

 เมื่อทํางานไดระยะหน่ึงมีทุกอยางท่ีตองการและคาดหวังไว ทายท่ีสุดจึงรูสึกวาตนเอง
สําเร็จในอาชีพแลว ถือวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญของตัวแทนประกันชีวิต แตสําหรับคุณพัลลภแลวมัก
คิดเสมอวาไมมีใครสําเร็จแทจริง ไมมีคําวาพอ ในมุมมองของประกันชีวิตเชนกัน ถาประกันชีวิต
สอนใหคนเปนคนเต็มคน จึงไมควรมีคําวาพอ เพราะถาตัวแทนประกันชีวิตทํางานภายใตความเชื่อ
ที่วาประกันชีวิตทุกบานควรมี เปนสิ่งท่ีชวยเหลือผูอ่ืน เพื่อนมนุษย และสังคมจริง ๆ  จึงไมควรมีคํา
วาพอ ไมมีคําวาเหน่ือย ไมมีคําวาทอสําหรับตัวแทนประกันชีวิตทุกคน เพราะประกันชีวิตถูกสราง
มาเพื่อชวยเหลือคน คุณพัลลภไดใหทัศนคติ และยอนถามกลับมายังผูวิจัยเพื่อใหคิดตามอยางลึกซึ้ง
และนาสนใจวา 

   คําถามก็คือถาเราชวยเหลือคนในจํานวนที่มากพอ แลวเราสามารถชวยไดทุกวัน มันมีคําวาพอ
หรอ  มันมีคําวาหยุดหรอ ถาแบบน้ันคุณไปยังไมถึงแกนของมัน ถาคุณทํามันแบบไมเห็นคุณคาของมัน
แบบเดิม แสดงวาคุณไมไดเขาใจประกันชีวิตจริง ๆ ประกันชีวิตไมไดหลอหลอมคุณในความคิดท่ี
อยากจะชวยเหลือคน  ประกันชีวิตมันถูกสรางขึ้นมาเพ่ือชวยเหลือคนไง แลวเราเชื่อวาคนทุกคนมีปญหา 
และปญหาก็คือคนไมรูวาตัวเองมีปญหาอะไร ตัวแทนประกันชีวิตถึงตองไปคอยบอกคอยเตือนพวกเขา
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วา เขาอยูบนความเส่ียงอะไร เขามีปญหาอะไร การปองกันยอมดีกวาการแกไข  ถาเราเช่ือปญหาเหลาน้ี
ยังมีอยูทุกวัน งานของเรามันมีคําวาหยุดไมได พอไมได ถาเขาใจแบบน้ีเราจะไมกลัวคําปฏิเสธ  (พัลลภ 
บัวพลอย, 2555) 

 2.  การขาดหลักแนวความคิดแบบผูประกอบการ การเปนเจาของกิจการ ถือวาเปน
อุปสรรคอีกสิ่งหน่ึงสําหรับตัวแทนประกันชีวิตหรือผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตท่ีไมสามารถ
ดําเนินอยูในเสนทางประกันชีวิตไดไกลน้ัน เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตมาจากหลากหลายอาชีพ 
บางคนพ้ืนฐานมาจากลูกจาง ทํางานรายไดกินเงินเดือนจากบริษัทท่ีจาง จึงมีความรูสึกติดกรอบ
ความคิดแบบการทํางานมีเงินเดือนเปนรายไดประจํา ทํางานเต็มท่ีในเวลาทํางาน หมดเวลาจึงหยุด
ทํางาน เมื่อถึงวันเสาร วันอาทิตยถือเปนวันหยุดพักผอน จึงตองการหยุดทํางาน หรือบางประเภท
ทํางานแบบตองใหคนอ่ืนสั่ง หรือควบคุม  

 โดยแทจริงแลวอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเปนอาชีพที่อิสระ ตองควบคุมตนเอง วาง
แผนการทํางานเอง ตองเร่ิมเวลาทํางานและเลิกเวลาทํางานในเวลาใด แตถาตัวแทนประกันชีวิตท่ีมี
ความคิดแบบผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจเองนั้น ถาตองการสรางธุรกิจเอง โดยความเปนจริง
แลวผูประกอบการไมตองการหยุดวันเสาร หรือวันอาทิตยเลย ตองการทํางานทุกวัน และอาชีพ
ตัวแทนประกันชีวิตน้ัน สามารถทํางานไดทุกท่ี ทํางานไดทุกวัน เพียงแคเปดการขาย ก็เหมือนเปด
ธุรกิจแลว 

   ถาคุณจะสรางธุรกิจ เสาร อาทิตยคุณไมอยากหยุดหรอก ประกันชีวิตมันงาย อาปากก็เปดราน  
เปดปากก็คือเปดราน (พัลลภ บัวพลอย, 2555)  

 บทบาทการสนับสนุนและสงเสริมตัวแทนประกันชีวิต 

 ธุรกิจประกันชีวิตในปจจุบันมีการแขงขันสูงมากอีกทั้งมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
ปจจุบันบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด มหาชน กําลังพัฒนาเพ่ือมุงม่ันสูการเปนบริษัทช้ันนําใน
อนาคต มีนโยบายปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวแทนประกันชีวิต คือ การใหตัวแทนประกันชีวิตเปนที่
ปรึกษาทางดานการเงิน เพื่อชวยวางแผนดานการเงินใหกับลูกคา เหมือนตางประเทศ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความตองการที่แทจริงของผูบริโภค ดังน้ันตัวแทนประกันชีวิตตองพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
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 บทบาทการสนับสนุนและสงเสริมตัวแทนประกันชีวิตน้ัน ประกอบดวย 

 1.  การวางแผน การวางแผนถือเปนสิ่งสําคัญในการที่จะนําพาทีมใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการในอนาคตดวยวิธีการที่ตัดสินใจแลววาเปนวิธีการท่ีดีที่สุด
เขามาดําเนินงาน วิเคราะหสถานการณในปจจุบันเปนอยางไร กําหนดวัตถุประสงคหรือสิ่งท่ี
ตองการทําใหสําเร็จ หลังจากน้ันลงมือทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยการบริหารจัดการ 

 2. การพัฒนาตนเอง  โดยเร่ิมจากตัวคุณพัลลภ ตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
ติดตามขาวสารอยูสมํ่าเสมอและตลอดเวลา เพื่อใหมีขอมูลนํามาทําเปนเร่ืองราว และนํามาสูการขาย
ของ เพ่ือถายทอดตอไปยังตัวแทนประกันชีวิตในทีม และใหลูกคาเขาใจและเห็นภาพตามไดงาย ที่
สําคัญตองกาวนําผูอ่ืนกอนเสมอ ถามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดข้ึน ตองรูกอนคนอ่ืน และคอยบอก
เตือนตัวแทนประกันชีวิตตลอดเวลา ดวยความเปนนักสื่อสาร เปนนักเลาเร่ือง เปนนักขาย 
เพราะฉะนั้นคุณพัลลภจึงมีวิธีเลาเร่ืองท่ีแตกตางจากคนอ่ืน และมักไดรับการตอบสนองความคิด
หรือเร่ืองเลาตาง ๆ อยูเสมอ คุณพัลลภไดอธิบายขยายความถึงการเปนนักเลาเร่ืองใหผูวิจัยฟงวา 

   เปนนักเลาเร่ืองก็คือ เรื่องที่นําไปให เขาไมเหมือนคนอื่น ถึงแมจะขายของเหมือนกัน (พัลลภ 
บัวพลอย, 2555)  

 3.  การสรางตัวแทนประกันชีวิตใหมีความจงรักภักดีตอองคกร  เพื่อปองกันปญหาการ
ไหลออกของตัวแทนประกันชีวิตไปสูบริษัทอ่ืน ดวยการปลูกฝงปรัชญา ทัศนคติ ภายใตแนวคิด
ของบริษัทอยางลึกซึ้ง ถือเปนการคุมเขมตัวแทนประกันชีวิต เครือขายชุมชนใหมีการทํางานอยาง
ระมัดระวัง คุณพัลลภใหความสําคัญกับตัวแทนประกันชีวิตมาก ใหการสนับสนุนเต็มท่ีทั้งดาน
ความคิด ประสบการณ  พรอมท้ังอํานาจท้ังหมดที่มีอยูในมือ อํานาจในการบริหารจัดการ 
งบประมาณ รวมถึงอํานาจในการสนับสนุนตามโครงสรางนโยบาย ตามอํานาจหนาท่ีที่มีอยู พรอม
ใหการสนับสนุนกับตัวแทนประกันชีวิตเต็มที่ โดยสิ่งที่คุณพัลลภมีมากกวาคนอ่ืน คือประสบการณ
ชีวิตท่ีหลากหลาย ทักษะการขาย การสื่อสารที่มีเหนือชั้นกวาคนอ่ืน พรอมท้ังแนวคิดเชิงกลยุทธ
การตลาด เนื่องจากทํางานมาจากฝายขาย มีประสบการณจากฝายขาย และจากประสบการณการ
ทํางานที่ผานมาในอดีตมากกวา 20 ป ลวนมาจากงานขายท้ังสิ้น และประสบการณจากดานประกัน
ชีวิตอีก 14-15 ป ที่พรอมทุมเทใหกับตัวแทนประกันชีวิตเต็มท่ี โดยคุณพัลลภไดกลาวอยางจริงใจ
และดวยน้ําเสียงท่ีหนักแนนใหผูวิจัยฟงวา 
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 พี่ใหการสนับสนุนเต็มรอย เพราะพ่ีสวมหัวใจของฝายขาย พี่เขาใจความรูสึกนึกคิดเขา พี่หวงใยเขา 
เพราะวาเสนทางของการขาย ชองทางสามัญคือชองทางธุรกิจหนึ่งของพ่ีเหมือนกัน และครอบครัวพ่ีก็ยัง
มีธุรกิจประกันชีวิตอยู พี่เต็มที่กับตัวแทนฯทุกคน (พัลลภ บัวพลอย, 2555)  

   ตัวแทนหรือหนวยท่ีพี่พัลลภเปนผูดูแลจะมีเปามียอด พี่พัลลภเคาไมไดสนับสนุนแควาคุณ
จะตองทําใหเต็มเปาเต็มยอด แตเคาสนับสนุนทุกเรื่องทุกอยาง อะไรท่ีติดเก่ียวกับลูกคาท่ีวาเคสใหญ ๆ  
เคามาชวยไดเคาก็จะมาชวย เหมือนเราเปนทีมเวิรคเดียวกัน ไมไดแบงแยกวาเราเปนสาขาไหน เคามา
ชวยดูแลหมด (ชนัญธิดา อินทคลาย, 2555) 

   ในชวงเวลาของการทํางานพ่ีพัลลภจะจริงจัง และทุมเทกับการทํางานเปนอยางมาก ลูกทีมหรือ
ตัวแทนคนไหนท่ีมีปญหา ขอความชวยเหลือเขามา หรือเม่ือพี่พัลลภทราบก็จะใหความชวยเหลืออยาง
เต็มท่ี หรือในขณะท่ีพื้นท่ีใดเริ่มหมดไฟในการขาย พี่พัลภก็จะมาเปนกําลังใจมาใหความรู มาแนะนํา 
สรางกําลังใจ และใหเกิดความฮึกเหิม กระตุนใหอยากขาย (ทัศนียา ส่ังแสวง, 2555) 

 แตเวลาการบริหารจัดการจริง เมื่อนําแผนท่ีกําหนดไวไปใชในพ้ืนที่ ปญหาท่ีพบคือ 
วัตถุดิบ คือคนในพื้นที่ คุณภาพไมสูง ทั้งดานการศึกษา ตนทุนชีวิต ตนทุนทางสังคม มีใหเลือกไม
มาก เวลานําไปใชจริง ไดผลนอย สัดสวนความสําเร็จจึงไมเปนไปตามท่ีคาดหวังเทาที่ควร  

สวนท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

 แรงบันดาลใจในการดํารงชีวิต 

 แรงบันดาลใจในการทํางานรวมถึงการใชชีวิตท้ังหมด มาจาก 3 สวน ประกอบดวย 

 1.  ภรรยา คุณพัลลภตั้งเปาหมายไวกับชีวิตวา ภายใน 5 ป ภรรยาตองไดหยุดพักการ
ทํางาน มีชีวิตอยูอยางสุขสบาย โดยคุณพัลลภมองปจจัยแหงความสําเร็จภายนอกเปนตัวหลัก ปจจัย
ในรูปตัวเงิน ปจจัยความสําเร็จในเร่ืองวัตถุ อยากใหครอบครัวมีความม่ันคงในชีวิต มีชีวิตความ
เปนอยูอยางสุขสบายภายใตน้ําพักนํ้าแรงที่หามาเอง  

   พี่คิดไวภายใน 5 ป พี่อยากใหเขาไดพัก ไดหยุดไดสบาย ปจจัยในเร่ืองความสําเร็จในรูปตัวเงิน 
มองปจจัยความสําเร็จในเรื่องวัตถุ มองปจจัยความสําเร็จภายนอก อยากใหครอบครัวมีความม่ันคง 
สามารถท่ีจะสุขสบายไดจากน้ําพักน้ําแรงที่หามา (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 2. ธุรกิจประกันชีวิต ดวยความท่ีเปนเด็กกําพรา และในปจจุบันคุณพัลลภไมไดมีลูก 
การไดเขามาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ทําใหคุณพัลลภไดรับประสบการณตาง ๆ มาจากประกัน
ชีวิตอยางมาก โดยเฉพาะจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ไดรับความรูจากอาจารยหลายคนในบริษัท
ที่หลอหลอมจนเปนเขาในทุกวันนี้ และสิ่งสําคัญอีกอยาง คุณพัลลภเสียดายความรู ความสามารถท่ี
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ไดมาจากประกันชีวิต จึงตองการใชความรู ประสบการณที่มีทั้งหมด เพื่อชวยเหลือคนในธุรกิจ
ประกันชีวิตใหมากท่ีสุดอยางสุดกําลังความสามารถ เพราะคุณพัลลภสามารถสรางชีวิต สราง
ครอบครัว สรางสติปญญา ความรู ความสามารถไดจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จากธุรกิจ
ประกันชีวิตทั้งสิ้น  

 3. จากความคิดที่มองวาตนเองเปนเด็กกําพรา เกิดมามือเปลา สุดทายก็ตองไปมือเปลา
เชนกัน ในวันสุดทายท่ีจากโลกนี้ไป ตองการใหทุกคนจดจําได  ตองการเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหชีวิต
ทุกคนท่ีเกี่ยวของมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น คุณพัลลภไดเลาใหผูวิจัยฟงดวยสายตาแหงความมีพลัง
และเปนประกาย พรอมดวยน้ําเสียงท่ีชวนใหผูวิจัยฟงแลวรูสึกซึ้งตามไปดวยวา 

   พี่รูสึกวาอะไรท่ีพี่ทําใหกับผูคน หรือสังคมได พ่ีจะไมลังเล พี่จะทํา พี่อยากเปนสวนหนึ่งท่ีทํา
ใหชีวิตคนทุกคนท่ีผานเขามาในชีวิตพ่ีดีขึ้น พี่มักจะคิดถึงคนอ่ืนกอนเสมอ หรือกอนตัวเองดวยซํ้าไป  
เวลาท่ีพี่จะทําอะไรก็แลวแต พ่ีทุมสุดตัว แลวก็ไมสนใจความเหน็ดเหน่ือย (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 รูปแบบการดําเนินชีวิต 

 หลังจากเหน็ดเหน่ือย ทุมเทกับการทํางานมาตลอด เมื่อมีเวลาวาง หรือหลังจากเลิกงาน
คุณพัลลภชอบไปนวด หรือไปดูหนัง เพื่อใหรูสึกผอนคลาย ชอบดูโทรทัศน คุณพัลลภเรียนรูสิ่ง 
ตาง ๆจากรายการโทรทัศน รายการดี ๆ ในโทรทัศนที่ชอบดูมีมากมาย และนํามาเปนเร่ืองราว 
ถายทอดและสอนคนอ่ืนตออีกที และกิจกรรมที่ทําใหคุณพัลลภไดหลักคิด ความรูตาง ๆ มาใชใน
ชีวิตประจําวันคือ การอานหนังสือ คุณพัลลภเปนคนชอบอานหนังสือ โดยมีความคิดวา หนังสือเลม
หนึ่ง ใหความรูกับชีวิตคนเยอะ สอนใหมีมุมมองท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดจริงและตลอด และการ
อานหนังสือเลมหน่ึง ถาสามารถจดจํา และรูสึกชอบ ทําใหไดรับหลักคิดเร่ืองน้ันติดตัวไปตลอด
ชีวิต ในยามที่มีปญหาในมุมมองเหลาน้ี เมื่อกลับมานึกดู ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง 
คุณพัลลภมองวาการอานหนังสือไดรับความรูมากกวาการท่ีไปอบรมหลักสูตรใด ๆ บางทีการไปนั่ง
อบรมหลักสูตรตาง ๆ อาจรูสึกดีหรือชอบ จดจําได แตไมสามารถเอามาใชไดจริง ถาวันนั้นไม
สามารถจดจําได เมื่อเวลาผานไปจึงทําใหลืม เพราะชีวิตตัวแทนประกันชีวิตผานการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ มากมาย แตเมื่อเทียบกับการอานหนังสือแลว ถารูสึกชอบ ทําใหสามารถจดจําได และความรู
นั้นยังคงติดอยูในล้ินชักสมอง เมื่อพบเจอกับปญหาหรือเร่ืองราวแบบน้ี ทําใหสามารถนึกออกมาได
ทันที และถาหนังสือเลมนั้นยังอยู ก็สามารถกลับไปคนควาไดอีก  
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  กิจกรรมท่ีคุณพัลลภสนใจมากและอยูในชวงทดลอง คือการทําไร คุณพัลลภมีไรอยูที่
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สิ่งที่ทําใหตัดสินใจมาลงมือทําไรนั้นมาจากหลากหลายความคิด 

 1. ความคิดเร่ืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  การซื้อมาเพื่อเก็งกําไรไวขาย 
แนวความคิดเร่ืองการลงทุนน้ันไดมาจากการเรียนรูจากประสบการณผูที่สําเร็จในเร่ืองการลงทุน
โดยตรง ไมไดไปเรียนจากมหาวิทยาลัยแตอยางใด เกิดจากความตองการเรียนเร่ืองอสังหาริมทรัพย 
จึงขับรถไปที่หัวหิน ไปเรียนกับคนที่เติบโตมากับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนระยะเวลา 30 ป จาก
เดิมท่ีมีเงินนอย จนกระท่ังมีเงินเปนจํานวน 100 - 1,000 ลาน ดวยธุรกิจซื้อขาย แลกเปลี่ยน
อสังหาริมทรัพย โดยคุณพัลลภขับรถไปเรียนทุกอาทิตย ไปน่ังคุย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ
เรียนรูจากประสบการณของผูที่สําเร็จแลว  

 2.  เร่ิมมองเห็นความไมแนนอนของตัวเองและธุรกิจประกันชีวิต มองวาธุรกิจประกัน
ชีวิตเปล่ียนไป รายไดจากการขายประกันชีวิตในอนาคตไมคลองตัวเหมือนอดีต จากการท่ีไดเขามา
อยูในผายกลยุทธ ฝายนโยบาย ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงและทราบวาชองทางฝายขายสามัญ คือมี
ตัวแทนประกันชีวิตเปนผูนําเสนอขายใหแกลูกคา ไมงายเหมือนเดิม ถาตัวแทนประกันชีวิตตองการ
รักษารายไดเทาเดิม ดวยวิธีคิดเดิมและวิธีการเดิม ตองเหน่ือยและออกแรงเพ่ิมข้ึนเปนสี่เทา พรอม
กับเหตุผลท่ีวาการเปนลูกจางไมแนนอน เพราะตัวคุณพัลลภเปนลูกจางท่ีเปนคนแรง ตรงไปตรงมา 
ไมคอยสนใจวาหัวหนาประเมินอยางไร คิดวาตนเองไมใชลูกจางมืออาชีพ พรอมเถียงหัวหนาหรือ
พรอมอยูตรงขามหัวหนาไดตลอดเวลา ซึ่งไมใชคุณสมบัติที่ดีของลูกจาง จึงรูสึกวางานไมมั่นคง 
มองถึงความเส่ียง จึงเกิดความคิดลงทุนในที่ใดท่ีหนึ่ง และดวยความเชื่อที่วา ตราบใดท่ีลงทุนในดิน
ไมมีทางเสียหาย หรือถาเสียหาย  ยังไงท่ีดินก็ยังคงอยู พรอมกับความเช่ือที่วา การลงทุนเกี่ยวกับ
อาหาร ยังไงผูคนก็ตองกิน และในตอนน้ันคุณพัลลภเห็นแบบอยางมาจากคุณวสุ ที่มีที่ดินและ
พัฒนามาจนประสบความสําเร็จ จึงตองการทดลองบาง  

 3. พี่ชายบุญธรรม คุณพัลลภไดใหความชวยเหลือพ่ีชายบุญธรรมมาตลอด แตไมได
ชวยเปนตัวเงิน เพราะความคิดวา “เหมือนเราเอาปลาใหเขากิน เดี๋ยวมันก็หมด” จึงรูสึกวา ถาพ่ีชาย
ยังใชชีวิตอยูในเมือง คงไมหยุดสรางหน้ี และเปนหวงหลาน 2 คนในอนาคตดวย ถาเปนแบบนี้
ตอไปคงแย จึงคิดวา คนเราตองรูจักเปลี่ยนสังคม เปลี่ยนสิ่งแวดลอม ถึงจะเปลี่ยนตนเองได พี่ชาย
คุณพัลลภเปนคนที่มีฝมือ มีความสามารถหลายดาน ทั้งเร่ืองการกอสราง เร่ืองไฟฟา น้ําประปา 
กรรมกร ลวนทําไดหมด ในเม่ือตองการพัฒนาที่ดินแหงน้ี จึงตองการคนที่ไวใจได คือพี่ชาย ผูที่มี
ฝมือและสามารถนํามาชวยคุมในเร่ืองคาใชจายในการกอสราง หรือเร่ืองการเงิน รวมถึงเร่ือง
แรงงานตาง ๆ ดวย พรอมทั้งนําหลานบุญธรรม 1 คนมาชวยทําไรดวย  
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 สิ่งสําคัญที่สุดในการลงมือทําไรของคุณพัลลภคือ ความเขาใจในโลกของธุรกิจ เร่ือง
การเงินการลงทุน ตองสรางความม่ังคั่งใหกับธุรกิจที่ทํา คือตองสรางกระแสเงินสดใหได คุณพัลลภ
กลาวไววา  

 ไมมีการลงทุนใด ๆ ที่ดีเทากับการที่คุณสามารถสรางเงินไดทุกวันจากส่ิงที่คุณลงทุนไป นี่คือหัวใจ
สําคัญสําหรับการลงทุน (พัลลภ บัวพลอย, 2555)  

 ที่ดินของคุณพัลลภที่สวนผึ่งมีพื้นที่เหลือมาก จึงคิดทดลองปลูกเห็ด กอนลงมือปลูก
เห็ด คุณพัลลภและพ่ีชายไดไปศึกษาดูงานกอน ไปฝกงาน เรียนรูใชชีวิตอยูกับสถานท่ีที่เคยทํามา
กอน แลวจึงมาลงมือทําที่ไรตนเอง การปลูกเห็ดผลที่ไดออกมาดีมาก ในเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพ
ของดิน มีการตรวจสอบแลววาดินตรงน้ีเปนดินท่ีดี ปลูกอะไรไดผลดี สิ่งท่ีทดลองถัดมาคือทดลอง
ปลูกผัก มีปลูกผักแบบขางนอกกับขางใน ปลูกผักขางนอก คือ ปลูกผักลงดินแบบปกติ ไมมีการ
คลุมใด ๆ มีแมลงมากัดกินเหมือนผักทั่วไป สวนปลูกฝกแบบขางในคือ การปลูกผักในมุง เปนผัก
ปลอดสารพิษ ผลการทดลองปลูกดี และตอนนี้มีปลูกดอกดาวเรือง เร่ิมเพาะต้ังแตเปนเมล็ดจน
ออกเปนตนกลา แลวนําไปปลูกลงดิน ปจจุบันออกดอกแลว เปนความภาคภูมิใจของคุณพัลลภที่
สามารถทําสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีไดดวยมือของพวกผูชายที่ไม เคยทําเก่ียวกับงานเกษตรมากอน  แต
สามารถทําได ชวงน้ีอยูในชวงการทดลอง ทดลองทําสิ่งตาง ๆ ไปเร่ือย ๆ เมื่อทําอะไรดีก็จะพัฒนา
ตอไป และถาเมื่อใดมีคนสนใจมาติดตอขอซื้อที่ดิน ก็พรอมขายตลอดเวลาระหวางที่มีการปรับปรุง 

 จากรูปแบบการดําเนินกิจกรรมยามวาง คุณพัลลภไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมทั้งบทบาท
การทํางานที่เปนอยูในปจจุบันคือ ที่ปรึกษาทางการเงินน้ัน ไดเรียนรูในเร่ืองของการลงทุนจากสิ่งท่ี
ลงมือทําเอง เพราะฉะน้ันเวลาท่ีคุณพัลลภสอนงาน สอนฝายขาย คุณพัลลภไมไดสอนในตําราหรือ
พูดเพียงสิ่งท่ีหัวหนาพูดแลวนํามาบอกตอเทาน้ัน แตนํามาจากประสบการณจริงท่ีไดลงมือทํา แลว
มาสอนตอ คุณพัลลภใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสรางความม่ังคั่งไววา 

 วิธีการสรางความม่ังคั่ง มันไมไดมีเพียงแคตลาดทุน มันไมไดมีเพียงแคคุณเอาเงินไปซ้ือกองทุน
รวมแลวจบนะเวย วิธีการสรางความม่ังคั่งมันมีเยอะแยะ นี่ก็คือหนึ่งในการสรางความม่ังคั่ง การเปน
เกษตรกร การปลูก การหาทรัพยในดินก็เปนการสรางความม่ังคั่ง มันอาจจะมีเส่ียง อาจจะมีเจง แตที่ดิน
ก็ยังอยู แตคุณก็จะเกิดประสบการณ เกิดทักษะจากการเรียนรู (พัลลภ บัวพลอย, 2555)  
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 การจัดการกับชีวิตท่ีทําใหบรรลุเปาหมาย 

 ในการประกอบอาชีพทุก ๆ อาชีพนั้น ไมใชแคเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตเทาน้ัน     
คุณพัลลภเชื่อวาตองคิดใหแตกตางจากคนอ่ืน หลักคิดตองเปนคนสวนนอย เพราะคนสวนนอย
เทาน้ันท่ีประสบความสําเร็จ ในการทําสิ่งตางๆ ตองเปนสามเหลี่ยมยอดแหลมดานบนเสมอ ตอง
เรียนรูและทดสอบตนเองตลอดเวลา  คิดทบทวนอยูเสมอวาวันนี้ เปนคนสวนนอยแลวหรือยัง       
คุณพัลลภคิดวาตองมีความรูทางการตลาด ตองมีความรูทางกลยุทธ ตองเปนนักเลาเร่ือง เปนนัก
สื่อสารที่ดี ถึงแตกตางและสําเร็จไดมากกวาคนอ่ืน คุณพัลลภตองเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ฝกการสังเกต ตองสามารถหยิบเร่ืองราวตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมาใชใหเปนประโยชนได 
การเปนนักเลาเร่ืองของคุณพัลลภนั้น คือตองสามารถเลาเร่ืองยาก ๆ ใหเปนเร่ืองงาย ๆ ใหคนอ่ืน
เขาใจและเห็นภาพตามไดทันที ถาสามารถทําเร่ืองแบบน้ีได แลวฝกฝนบอย ๆ จนกระท่ังสิ่งเหลาน้ี
เปนตัวตนของตนเองแลว ยอมสงผลใหเปนคนท่ีทํางานไดแตกตางจากคนอ่ืน แลวกลายเปนคน
สวนนอยได แตการเปนคนสวนนอยนั้นตองยอมรับอยางหนึ่งวา คนภายนอกอาจมองวา ไมเขาพวก 
หรือคนท่ีทําตัวแบบน้ีอยากเดน ตองไมสนใจสิ่งเหลาน้ัน เพราะสุดทายแลวผลจากสิ่งท่ีคิดและทํา
นั้นลวนเปนประโยชนตองานและคนอ่ืนทั้งสิ้น คนสวนใหญเขาใจหลักคิดนี้เหมือนกัน แตพอใหทํา
จริงไมมีความอดทนในการทําเร่ืองแบบน้ีไดยาวนาน คือทนความโดดเดี่ยวไมได ทนเปนคนท่ี
สังคมไมใหความสําคัญไมได จึงทําใหไมประสบความสําเร็จ และคุณพัลลภไดถายทอดเร่ืองราว
ของเขากับเหตุการณนี้ใหผูวิจัยฟงวา 

  พี่จากเปนคนท่ีอยูในกระแสอยูในสังคมเปนคนที่โดดเดนเปนเหมือนซุปตารเล็กๆอะในองคกร
เล็กๆองคกรหนึ่ง แตพอวันนึงพ่ีหายไปจากวงการพ่ีหายไปก็เงียบไปเลย คนหลายคนอาจจะมองวาพ่ี
ดาวนลง หมดยุคเฟองฟู แตพี่กลับไมไดคิดแบบนั้น พ่ีกลับคิดวาพ่ีเติบโตทางปญญา เติบโตทางศักยภาพ
บางอยางไดมากขึ้นและลึกขึ้น และก็พี่มีความหางจากคนๆเดิมไดเยอะขึ้น คืออาจจะอยูตอหนา
สาธารณะชนนอยลงแตมีความแหลมคมทางปญญามากขึ้น กับหาเงินใหตัวเองไดมากขึ้น พี่วาวันนี้ถา
ในเชิงกลยุทธพ่ีอาจจะเรียกตัวเองไมไดวาเกงกลยุทธมากมาย ถาในเชิงของความคิดสรางสรรคทางการ
ตลาด ถาในเชิงของส่ือสารทางการตลาดหรือการวางโพซิชันนิ่ง พี่วาวันน้ีพี่ไมกลัวใครนะ หลักคิดท่ีจะ
ทําใหประสบความสําเร็จที่พี่ใชก็คือ ตองเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา  (พัลลภ บัวพลอย, 
2555) 
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 เหตุการณสําคัญท่ีนํามาสูการเปล่ียนแปลงชีวิต 

 คุณพัลลภออกจากการเปนหัวหนาหนวยผูบริหารตัวแทนประกันชีวิต สังกัดฝายสะสม
เงินเดือน มาอยูตําแหนงปจจุบันคือผูชวยผูอํานวยการสายการตลาดน้ัน ถือเปนการเปลี่ยนแปลงชีวิต 
เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอ เปนเหตุการณที่คุณพัลลภรูสึกประทับใจ การเขามารับตําแหนงน้ีคน
ภายนอกหรือเจาหนาท่ีบริษัทอาจมองวาประสบความสําเร็จ แตคุณพัลลภกลับมองวาแทจริงแลว
ไมใช การท่ีมารับตําแหนงน้ีเปนความลมเหลวทางอาชีพมากกวา เพราะตัวคุณพัลลภและคน
ภายนอกอีกกลุมหน่ึงคือพวกตัวแทนประกันชีวิตคนที่อยูในธุรกิจเดียวกัน มองวาถาการประสบ
ความสําเร็จที่แทจริง ตองประสบความสําเร็จในฐานะฝายขาย รุงเรืองทางดานการขาย รํ่ารวยม่ังค่ัง 
หรือมีตําแหนงใหญ ๆ ในฐานะฝายขาย ในฐานะผูประกอบการ แตคุณพัลลภไมใช จากที่อยูใน
ฐานะฝายขาย กลับมาเปนเจาหนาที่คนหนึ่งในบริษัท 

 การท่ีคุณพัลลภเขามาอยูตําแหนงน้ีไมใชเพื่อมาหาความสําเร็จ หรือหนีความตกตํ่า 
เหตุผลคือคุณพัลลภเร่ิมไมสนุกกับงานเกา มีปญหากับหัวหนา และในชวงเวลาน้ันคุณพัลลภเร่ิมคิด
ไปทําบริษัทอบรมเอง  แตไมไดตัดสินใจออกไปทํา  เพราะศรัทธาและนับถือในตัวคุณวสุ 
ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ ที่คอยเปนที่ปรึกษา และชักชวนใหมาทํา งานตําแหนงผูชวย
ผูอํานวยการสายการตลาดนี้ดวย ในสายตาเของคุณพัลลภนั้นมองวาคุณวสุเปนคนเกงมาก เปน
ตนแบบในการทํางานหลายอยาง การท่ีไดเขามารับตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสายการตลาด ทําให
คุณพัลลภไดเรียนรูงานจากคุณเรืองศักดิ์ ผูอํานวยการสายการตลาด ผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
และตองการชวยงานคุณวสุ ผูที่เปนคนทํางานเชิงกลยุทธใหกับคุณเรืองศักดิ์ และใหกับบริษัท จึง
เปนโอกาสเดียวที่คุณพัลลภไดตอบแทนและไดเรียนรูงานจากคนเกงในเวลาเดียวกัน ไมมีงานท่ี
ไหนท่ีสามารถเรียนไปดวยแลวไดเงินดวย คุณพัลลภไดฝกการบริหารจัดการเชิงกลยุทธจริง ได
พัฒนาฝมือข้ึนอีกขั้น มาเรียน มาฝกงาน สวนงานขายประกันชีวิต ถาคุณพัลลภตองการกลับไปทํา
เมื่อไหรก็สามารถทําได แตคุณพัลลภตัดสินใจมาอยูตําแหนงน้ี เพื่อไดเรียนรูเร่ืองบทบาทการ
บริหารในเชิงกลยุทธ และเพื่อใหรูนโยบายการทํางานของบริษัทมีที่มาจากอะไร หลักคิดเปนเชนไร 
การวางแผนธุรกิจเปนอยางไร การวางแผนกลยุทธเปนอยางไร สิ่งเหลาน้ีคืออีกมุมหน่ึงท่ีไดมาอยู
ในตําแหนงนี้และไดเรียนรูและพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับ 
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สวนท่ี 4 ทัศนะตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 ทัศนะท่ีมีตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 จากการศึกษาพบวาความหมายของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตคือ ผูที่เปนตัวแทนของ
บริษัทในการทําหนาท่ีชักชวนใหบุคคลมาทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท โดยตองมีความจริงใจ
เสนอสินคาและบริการท่ีมีคุณคาสอดคลองับความตองการและศักยภาพของลูกคาเพ่ือใหลูกคา
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการซื้อประกันชีวิตเมื่อเทียบกับคาใชจายที่เสียไป เพราะโดยหลักการขาย
ที่ดีนั้น นักขายท่ีมีคุณภาพตองสามารถทําใหผูซื้อไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 ตัวแทนประกันชีวิต คือ ผูที่แนะนําคนใหมาทําประกันชีวิตกับบริษัท โดยเสนอลูกคาดวยความ
จริงใจ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

 ตัวแทนประกันชีวิตคือผูดูแลชีวิตของคนอ่ืน ถาใครจะทําประกันกะเรา เคาตองม่ันใจวาจะดูแลชีวิต
เราได ถาลูกคาทําประกันกับตัวแทนคนไหน เราก็ตองดูแลไปตลอดช่ัวชีวิต (ชนัญธิดา อินทคลาย,  
2555) 

 ตัวแทนประกันชีวิต คือบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตในการนําเสนอและใหบริการ
เกี่ยวกับการประกันชีวิตใหแกลูกคาดวยความจริงใจ และดูแลลูกคาคนนั้นหลังจากการขายดวย (ทัศนียา 
ส่ังแสวง, 2555) 

 คุณพัลลภมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตวาเปนอาชีพที่มีความสําคัญมากตอสังคมบาน
เรา เปนอาชีพที่ยังคงอยูกับสังคมไทยตอไป สิ่งสําคัญสําหรับตัวแทนประกันชีวิตเอง คือตองรักใน
อาชีพ และสําคัญที่สุดตองไมทอดทิ้งลูกคา การบริการถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับงานขาย เมื่อไม
ทอดท้ิงลูกคา ตัวแทนฯก็จะไมมีวันตกต่ํา เพราะลูกคาก็จะไมทอดทิ้งตัวแทนฯเชนกัน และลูกคาก็
จะไมมีวันหมดแนนอน  

  อาชีพตัวแทนประกันชีวิตมีความสําคัญตอบานเมืองมาก เปนอาชีพที่ไมมีวันตาย  การบริการถือ
เปนหัวใจสําคัญ (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

  เดี๋ยวน้ีลูกคาเขาใจถึงสิทธิประโยชนของตัวเอง เคาจะรูสึกตรงน้ี แตถาถามวาเคาจะฝากความ
ไววางใจไวกับบริษัทไหน หรือตัวแทนคนไหนท่ีจะจัดระบบระเบียบชีวิต และการเงินของเขาได เพื่อให
เขาใชจายไดตลอดชีวิต เพื่อใหคนขางหลัง เพื่ออนาคตตัวเองและครอบครัว ลูกคาตองเลือกวาท่ีไหนดี 
และเดี๋ยวนี้คนเขาใจวาประกันชีวิตเปนส่ิงที่ดี และอยากทํา (ชนัญธิดา อินทคลาย, 2555) 

 อาชีพตัวแทนประกันชีวิตแตกตางจากเดิมเยอะ ปจจุบันคนที่จะมาเปนตัวแทนไดตองมีความรู 
ความนาเช่ือถือ สามารถเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคาได ตองดูแลลูกคาไดทุกอยาง ทั้งในเรื่อง
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ของชีวิต และในเร่ืองการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตในปจจุบันจึงตองมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อใหมีความรูที่จะไปคุยกับลูกคาได จึงทําใหตัวแทนประกันชีวิตในปจจุบันมีความนาเช่ือถือและคน
ใหการยอมรับมากขึ้น (ทัศนียา ส่ังแสวง, 2555) 

 ในสังคมปจจุบันก็มองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตดีขี้นกวาสมัยกอนมาก  เห็น
ความสําคัญของการประกันชีวิตมากข้ึน และเขาใจการทําประกันชีวิตมากข้ึน แตในขณะเดียวกันก็
พรอมท่ีจะปฏิเสธตัวแทนประกันชีวิตไดตลอดเวลาเชนกัน คือมีมุมมองท่ีเปนบวกมากข้ึน  แตก็
พรอมที่จะมองไมดีไดตลอดเวลาเชนกันถาตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

  คนในปจจุบันมองตัวแทนประกันชีวิตดีกวาสมัยกอน เห็นความสําคัญของประกันชีวิตมากขึ้น 
และเขาใจการทําประกันชีวิตมากข้ึน (พัลลภ บัวพลอย, 2555) 

  ในสังคมปจจุบันคนภายนอกมองประกันชีวิตบวกมากขึ้นเพราะวา เขามีความรูมากขึ้น รูวา
ประกันชีวิตดีกับเขาอยางไร และฟดแบคท่ีกลับมาอาจมีบางคนไปเจอคนรอบขางท่ีไดรับผลจากการทํา
ประกันแลวครอบครัวเหมือนประมาณวามีผูชวยในการรับผิดชอบ ส่ิงที่ทํามันเกิดขึ้นจริง มันไดจริง จาย
จริง ถูกตองจริง เลยไปเสริมศักยภาพของบริษัทประกันใหนาเช่ือถือมากขึ้น (ชนัญธิดา อินทคลาย, 
2555) 

  จากการท่ีไดพูดคุยกับลูกคา เขามีความเช่ือมั่นในตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้น มองในมุมท่ีบวก
มากข้ึน สําหรับลูกคาที่ไดเขามาสัมผัสไดมาใชบริการ  จึงรูวาตัวแทนประกันชีวิตมีความนาเช่ือถือมาก
ขึ้น บริษัทประกันชีวิตจายจริงเม่ือเกิดเหตุ เมื่อเขาไดสัมผัสถึงประโยชนเขาก็เปดใจและมองประกันชีวิต
ในทางที่บวกมากข้ึน (ทัศนียา ส่ังแสวง, 2555) 

 เปาหมายสูงสุดในชีวิต 

 คุณพัลลภมีความฝนและไดต้ังเปาหมายสูงสุดในชีวิตวา ตองการมีรีสอรทเล็ก ๆ อยูใน
ที่ของตนเอง มีบริษัทฝกอบรมและพัฒนาความรูใหกับคนในเร่ืองตาง ๆ และสิ่งท่ีคือเปาหมาย
สูงสุด คือไดทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนที่เขาอยู ภายใตการดํารงชีพหรือการทํา
ธุรกิจแบบไดประโยชนรวมกัน คือตัวเขาไดประโยชนและคนในชุมชนก็ตองไดประโยชนด วย
เชนกัน เพราะตัวเขาเองไมไดทํางานแบบนายทุนท่ีแสวงหาผลประโยชนอยูเพียงฝายเดียว ตั้งใจวา
วาจะไปรวมกับชุมชนในการการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน และทํามาหากินรวมกันกับคนในพ้ืนที่ใน
ทองถิ่นที่ เขาอยู นําความรูและประสบการณของเขาไปชวยและพัฒนาคนในชุมชน และใน
ขณะเดียวกันก็ไปเรียนรูบางอยางจากคนในชุมชน เปนการแลกเปล่ียนประสบการณความรูซึ่งกัน
และกัน พัฒนาสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้น เขามองวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยั่งยืนและยาวนาน 
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 สิ่งท่ีคุณพัลลภเปนและมีอยูในปจจุบันนี้ เปนเปาหมายในชีวิตแลว เปาหมายคือ 
ตองการมีชีวิตบ้ันปลายท่ีมีความสุขกับการใหความรูคน การท่ีตัดสินใจทําไร ในอนาคตตองการ
พัฒนาเปนโฮมสเตย เพื่อทําเปนศูนยการเรียนรูเร่ืองวิถีเกษตร ใหชาวบานไดมาศึกษาดูงาน มาอาศัย
นอน มาพักผอน เที่ยวชมบรรยากาศ สภาพแวดลอม การปลูกผัก ปลูกดอกไม ไดมาถึงแหลงผลิต 
และสามารถนําผัก ผลไมในไรมากินไดเลย ในขณะเดียวกัน ถาใครตองการใหสอนเร่ืองการเงิน 
หรือใหจัดสัมมนาให ก็สามารถทําไดทุกอยาง เพราะมีที่พัก มีหองประชุม และคุณพัลลภเองก็
สามารถเปนวิทยากรได คือทําไดทุกอยาง เพราะมีความรูความสามารถ และมีความสุขท่ีไดทํา คุณ
พัลลภตั้งเปาหมายวา เมื่ออายุ 50 ปอยากเที่ยวรอบโลกอีกคร้ังหนึ่ง ปจจุบันอายุ 40 ตน ๆ ในอนาคต
เมื่ออายุไดประมาณ 46-47 ป ธุรกิจหรือทรัพยสินตาง ๆ ที่ไดสรางและลงทุนทําไป  ในระยะเวลา  
5-6 ปนี้ คงกลับมาเลี้ยงตัวเขาเองในตอนน้ันแลว พอถึงตอนน้ันไมตองกังวลเร่ืองรายได เมื่ออายุ 50 

ป สามารถเที่ยวรอบโลกหรือไปตางประเทศที่ตองการไปไดอีก หลังจากอายุ 50 ปไปคงใชชีวิตดังท่ี
กลาวไวในตอนตน คือธุรกิจสวนตัวยังคงทําอยู แบงเวลาใหงานประกันชีวิตนอยลง ตองการใหคน
รุนใหมทําตอไปแทน คุณพัลลภไมตองการทํางานเพื่อหาเงินอยูในตอนที่อายุ 60 ปแลว แตทํางาน
โดยไมตองหวงเร่ืองเงินแลว เพราะมีรายไดที่เขามาเล้ียงตอไปทุกเดือนจากสิ่งที่ลงทุน 

 สิ่งท่ีทําใหสังคมยอมรับนับถือ 

 คุณพัลลภมองตัวตนวา ตนเองเปนคนจิตใจดี ไมคิดรายกับใคร และถาใครไดเขามาคุย
หรือสัมผัสกับตัวตนเขาแลวยอมรูวา คุณพัลลภมีแตสิงท่ีดีใหเสมอ คอยแนะนําและสอนคน
เหลาน้ัน สิ่งใดที่สามารถชวยผูอ่ืนไดจึงไมลังเลใจเลย ใครก็ตามท่ีอยูรอบตัว เมื่อรูวาคนเหลาน้ัน
ตองการสิ่งใดท่ีสามารถชวยเหลือได คุณพัลลภมักทําเลยโดยไมตองรอใหคนเหลาน้ันรองขอ โดย
ไมคิดหวังสิ่งใดตอบแทนจากสิ่งท่ีทํา คุณพัลลภมองวาสิ่งท่ีเปนอยูทุกวันน้ี ลวนเปนกําไรชีวิตแลว
คุณพัลลภไดเลาถึงการใชกําไรชีวิตดวยความรูสึกท่ีนอยใจแตก็เ ต็มไปดวยความหวังและมีพลังให
ผูวิจัยฟงวา  

 พี่เปนเลือดกอนนึงท่ีไมรูวาใครก็ไมรุมาทําท้ิงไว แลวคลอดพี่ออกมาแลวมันก็ทิ้ง  พี่แมงเปนใครก็
ไมรุ แลวแมงรอดมาวันน้ีได เขาแมงไมไปท้ิงถังขยะไรมันก็ดีแลว คุณวาไมกําไรชีวิตหรอ แลวแบบพ่ี
ไปมารอบโลกแลวอะ พี่ไปมา 26 ประเทศแลวอะ คือโรงแรมหาดาวหกดาวนอนมาหมดแลว การ
ยอมรับ รถก็มี เงินก็มี ช่ือเสียงเกียรติยศ มีหมด ไดทุกอยางมาหมดแลว พิธีกรไมเคยเปนก็ไดเปน 
วิทยากรไมเคยฝกก็ไดเปน สอนคนเรียกอาจารยก็เยอะ คือจะอะไรอีกชีวิตน้ี คือมันใชกําไรชีวิตแลว 

(พัลลภ บัวพลอย, 2555) 
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  คุณพัลลภมีพาวเวอร เขาไดถายทอดพลังและไดพูดคุย แนะนํากับใครก็เหมือนคนนั้นไดถายทอด
พลังจากเคาไป เคาเปนคนที่รูจริง เรียนรู รอบรู (ชนัญธิดา อินทคลาย, 2555) 

 ทุกวันน้ีคุณพัลลภคิดวาถาเสียชีวิตไปก็ไมเสียดายชีวิตแลว แตมีสิ่งท่ีเสียดายคือ ถามี
ชีวิตอยูตอไปไดนาน ๆ คุณพัลลภตองสามารถทําประโยชนใหกับแผนดินและคนอ่ืน ๆ ไดอีก
มากมาย ตองการดําเนินชีวิตแบบปรัชญา แตวายังอยูในระดับอีกขั้นท่ีสูงกวา คงตองใหอายุ
ประมาณ 50 ปไปแลว และคุณพัลลภไดย้ําอีกคร้ังวา การเปนเด็กกําพรามาไดไกลขนาดนี้ถือวาเกิน
ความฝน ชีวิตท่ีเหลือคือกําไรชีวิต สิ่งท่ี เปนอยูในปจจุบัน  ยังไมใชความสําเร็จในชีวิต แต
ความสําเร็จในชีวิตของคุณพัลลภคือ การมีชีวิตเหมือนท่ีเปนอยูในทุกวันนี้ ทําประโยชนใหกับคน
อ่ืน และคนอ่ืนมองเห็นวามีประโยชน 

 จากที่ผูวิจัยไดกลาวมาท้ังหมดในขางตน ถึงผลการศึกษาในเร่ือง เร่ืองเลาตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไวขางตนโดยละเอียดแลว ผูวิจัยจึงขอสรุป
และอภิปรายผลการศึกษาไวในบทถัดไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง  “เ ร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน)” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอัตชีวประวัติ ผานเร่ืองเลาประสบการณชีวิต เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ไดแก 
ตัวแทน บุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ
การดําเนินชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต การเขาสูอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต รูปแบบการทํา
อาชีพและการใชชีวิต ทัศนะตออาชีพ การพัฒนาตนเอง และการปรับตัวเพื่อเผชิญหนากับปญหา
และอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต  

ในเร่ืองเลาของตัวแทนประกันชีวิต พบวาประวัติชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตมี
ลักษณะสะทอนภาพแนวทางการดําเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพ จนผานอุปสรรคมากมายและ
ประสบความสําเร็จในชีวิต เปนความคิดความรูสึกท่ีมีตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนท้ังในอดีตและ
ปจจุบัน ซึ่งเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณพัลลภ เปนเร่ืองที่เกิดขึ้นกับตัวเขา  

วิธีวิทยาไดเปดโอกาสในการนําเร่ืองเลาประสบการณชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตได
เขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางองคความรู ตัวตนเปนลักษณะหนึ่งของการเลาเร่ืองท่ีทําใหตัวแทน
ประกันชีวิต วิธีวิทยาสมัยใหมไดเปดพ้ืนที่ใหเร่ืองเลาประสบการณชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต 
ไดเขามาเปนสวนสําคัญในการสรางความรู เพราะฐานคติของวิธีวิทยาในการศึกษาอัตชีวประวัติ 
(Autobiography) แบบหลังสมัยใหมเชื่อวา ตัวตนเปนลักษณะหน่ึงของการเลาเร่ือง ที่ทําใหตัวแทน
ประกันชีวิตสามารถบงบอกความเปนตัวเขา ในฐานะท่ีเปนนายของตนเองได เร่ืองเลาจึงเปน
หนทางในการผลิตตัวตนของเขา ที่ทําใหวิถีชีวิตของเขาซึ่งถูกกดทับจากเร่ืองเลากระแสหลัก 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสุนทรียะ (จิตติมา เจือไทย 2551: 49-50) ดังน้ัน การเขาถึง
เร่ืองเลาเก่ียวกับตัวแทนขายประกันชีวิต จึงทําใหสรางความรูชุดใหมขึ้นมา เพื่อเผยแพรออกสู
สังคม ทําใหสังคมรับรูความจริงชุดใหมเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งในที่สุดความจริงชุดใหมก็
สามารถนําไปสูการสรางระบบความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเทา เทียมและการยอมรับนับถือของคน
ในสังคม จนทําใหตัวแทนประกันชีวิตสามารถเปดพื้นที่แหงตัวตนของตนเองข้ึน  
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สรุปผลการวิจัย 

1. ประวัติชีวิตของผูใหขอมูลหลัก 

นายพัลลภ บัวพลอย เปนเด็กกําพรา อาศัยอยูกับพอแมบุญธรรม โดยพอและแมบุญ
ธรรมสงเรียนหนังสือมาตลอด หลังจากพอและแมบุญธรรมเสียชีวิต การดําเนินชีวิตจึงเปลี่ยนไป 
เปนจุดพลิกผันของชีวิต สถานการณทําใหผูใหขอมูลตองตอสูดิ้นรนเมากกวาผูอ่ืน  ตองตัดสินใจทุก
อยางเอง ทํางานไปดวยระหวางเรียนเพื่อใหชีวิตอยูรอด   งานสวนใหญที่ทําลวนเปนงานท่ีเกี่ยวของ
กับการขายท้ังสิ้น เร่ิมตนดวยการขายหนังสือสมาชิกนิตยสารเดอะเนชั่น ขายกุญแจระบบความ
ปลอดภัย  เปนงานท่ีมีเงินเดือน และคานายหนาเปนผลตอบแทนท้ังสิ้น ในอนาคตตัวผูใหขอมูล
ตองการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเปนนักขาย เพราะเชื่อวางานขายเปนงานท่ีตนเองถนัด และงาน
ขายสามารถทําใหตัวผูใหขอมูลประสบความสําเร็จในชีวิตได 

 2. กระบวนการเขาสูอาชีพตัวแทนประกันชีวิตบนหนทางแหงความสําเร็จ 

หลังจากท่ีผูใหขอมูลทํางานไปดวยระหวางเรียน ทําใหมีเงินเก็บจํานวนหนึ่งพอให
สามารถตั้งตัวได จึงมาเปดรานขายอาหารตามสั่ง เมื่อทําไปไดสักระยะหนึ่งจึงไดมาพบกับตัวแทน
ประกันชีวิตทานหนึ่งท่ีรูจัก เปนตัวแทนประกันชีวิตท่ีตนเองนับถือ และศรัทธาเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต จากประสบการณในอดีตท่ีทํางานขายมาโดยตลอด ทําใหศรัทธาคนที่เปนนักขาย 
โดยเฉพาะอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต เปนงานขายที่ยากและทาทาย ตองถูกปฏิเสธจากลูกคา  ไม
เหมือนสินคาประเภทอ่ืนที่มีสินคาตัวอยาง มีการทดลองใช แตประกันชีวิตมีเพียงแคกระดาษแผน
เดียวเทาน้ันในการนําเสนอขาย  เปนการขายความคิดใหผูอ่ืนเช่ือและเห็นคลอยตาม อาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตน้ัน  มีผลตอบแทนสูง รายไดดี  ผูที่ขายไดมากตองไดรับผลตอบแทนมาก ภาระ
คาใชจายตาง ๆ ที่ตองรับผิดชอบ สิ่งน้ีทําใหเปนแรงขับเคลื่อนท่ีทําใหผูใหขอมูลต้ังใจทํางานขาย
ประกันชีวิตใหมีผลงานมาก ออกพบลูกคาเสมอ   ผูใหขอมูลมองวางานประเภทนี้สามารถสราง
อนาคตที่ดีใหกับตนเองได ดวยนิสัยสวนตัวที่ถนัดเก่ียวกับงานขาย มีทัศนะคติที่ดีตองานขาย มี
ความกระตือรือลนตลอดเวลา รักความกาวหนา  ผลจากความขยัน เพียงระยะเวลา 1 ปคร่ึง ผูให
ขอมูลไดเลื่อนตําแหนงข้ึนเปนผูบริหารหนวยตัวแทนประกันชีวิต จากผลงานเบี้ยประกันติดอันดับ
ผูที่มีเบี้ยประกันชีวิตสูงเปนอันดับ 2 ของบริษัท และสามารถรักษาระดับผลงานไดอยางตอเนื่อง   8 
ปติดตอกันระหวางท่ีดํารงอยูในตําแหนงผูบริหารหนวยตัวแทนประกันชีวิตและการสรางทีมงาน 
หลังจากทํางานประกันชีวิตมาได 8 ป ตัวผูใหขอมูลไดเลื่อนตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการสาย
การตลาด โดยทําหนาท่ี อบรมพนักงาน สรางแรงกระตุนแรงบันดาลใจในการขาย รวมถึงการชวย
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ปดการขายใหกับตัวแทนประกันชีวิต ในระหวางน้ัน มีบริษัทแหงหน่ึงตองการตัวผูใหขอมูลไป
ทํางาน ดวยการซื้อตัวดวยเงินสด 5 ลานบาท การันตีเงินเดือน เดือนละ 5 แสน เปนระยะเวลา 2 ป 
แตผูใหขอมูลตัดสินใจไมไปรวมงานดวย เนื่องจากมีความคิดวา องคกรที่ตนอยูนั้นเปรียบเสมือน
บาน  ตองเช่ือวาบานตนเองดี มีความศรัทธาในองคกร  เพราะองคกรนี้  ทําใหผู ใหขอมูล          
ประสบความสําเร็จในชีวิตได และความตองการพัฒนาตนเองและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดเรียนรูงาน
เชิงกลยุทธและการตลาด ทําใหเขาไดพัฒนาตนเองข้ึนอีกระดับ 

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงผลใหประสบความสําเร็จ 

หลังจากการเหน็ดเหน่ือยทุมเทใหกับงาน ยามวางจึงเลือกทํากิจกรรมตางๆ เชน ดูทีวี 
อานหนังสือ หรือกิจกรรมที่ทําใหไดหลักคิดความตูตาง ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน ไดนําขาวสาร 
หรือหลักคิด นํามาถายทอดและสอนผูอ่ืนตอ  แตกิจกรรมหลักท่ีผูใหขอมูลสนใจมากคือ การทําไร
อยูในชวงทดลอง เขามองวาธุรกิจเปลี่ยนไป   รายไดจากการขายประกันชีวิตในอนาคตจะไม
คลองตัวเหมือนอดีต มองเห็นความเสี่ยงของตนเอง  จึงคิดลงทุนซื้อที่ดินเปนของตนเองทําไร เพื่อ
ทดลองปลูกเห็ดขาย และพืชผักอ่ืน ๆ  ที่สําคัญตองการสรางอาชีพใหกับพ่ีชายบุญธรรม ผูใหขอมูล
ไดรับประสบการณความรูจากการลงทุนในสิ่งท่ีลงมือทําเอง เพราะฉะน้ันในเวลาทํางาน ที่ตอง
สอนฝายขาย ตัวแทนประกันชีวิต สามารถนําประสบการณจริงท่ีไดพบมาจากการลงมือทําเองมา
สอนตอในเร่ืองการสรางความม่ังคั่งได 

 ในดานของแรงบันดาลใจในการทํางานและดําเนินชีวิตของตัวผูใหขอมูลมาจาก 3 
ประการ โดยแรงบันดาลใจประการแรก คือภรรยา โดยผูใหขอมูลต้ังเปาหมายในการดําเนินชีวิตวา 
ภายใน 5 ปตอจากน้ีภรรยาของตัวผูใหขอมูลจะตองหยุดพักจากการทํางาน มีชีวิตความเปนอยูสุข
สบายและมีชีวิตครอบครัวท่ีมั่นคงภายใตน้ําพักน้ําแรงท่ีหามาไดเอง แรงบันดาลใจประการถัดมา 
คือธุรกิจประกันชีวิต ที่ใหประสบการณชีวิตอยางมาก  ทําใหสามารถสรางชีวิต สรางครอบครัว 
สรางสติปญญา ความรูความสามารถ หลอหลอมใหตัวผูใหขอมูลมีตัวตนแบบท่ีเปนอยูเชนทุกวันน้ี 
และผูใหขอมูลตองการใชความรู ประสบการณที่มีชวยเหลือคนในธุรกิจประกันชีวิตอยางสุด
ความสามารถ และแรงบันดาลใจประการสุดทาย คือความเปนเด็กกําพรา ตองการเปนสวนหนึ่งท่ี
ทําใหชีวิตทุกคนที่ผานเขามาดีขึ้น พรอมชวยเหลือผูอ่ืนกอนเสมอ 
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4. ทัศนะตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

ผูใหขอมูลมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตวาเปนอาชีพที่มีความสําคัญมากตอสังคม 
สวนคนในสังคมมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในเชิงบวกมากข้ึน เห็นความสําคัญของการประกัน
ชีวิตและเขาใจการทําประกันชีวิตมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็พรอมปฏิเสธตัวแทนประกันชีวิตได
ตลอดเวลาเชนกัน ถาตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  ผูใหขอมูลต้ังเปาหมายสูงสุด
ในชีวิตวาอยากมีรีสอรทเล็ก ๆ อยูในท่ีของตนเอง มีบริษัทฝกอบรมและพัฒนาความรูใหกับคนใน
เร่ืองตาง ๆ และตองการทําประโยชนตอสังคมและชุมชนที่อยู ภายใตการดํารงชีพหรือการทําธุรกิจ
แบบไดประโยชนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน ผูใหขอมูลมองวา สิ่งท่ี
เปนอยูในปจจุบันน้ีลวนเปนจุดเร่ิมตนของเปาหมายในชีวิตแลว และตอนอายุ 50 ปตองการเท่ียว
รอบโลกอีกคร้ัง หลังจากอายุ 50 ปไปธุรกิจที่ลงทุนทําตองกลับมาเลี้ยงตนเองได ในเวลาน้ันก็
สามารถทํางานโดยที่ไมตองคํานึงถึงรายได ปลอยใหคนรุนใหมเขามาทํางานในดานประกันชีวิต
ตอไป  

ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตใหประสบความสําเร็จดัง
ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงสรุปการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตใหประสบความสําเร็จ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบวา การเลา เร่ืองเลาตัวแทนประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) เปนการเลาเร่ืองท่ีศึกษาถึงอัตชีวิตประวัติและเร่ืองเลา  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
(อานนท วันลา, 2553) ศึกษาเร่ืองการสรางเทคโนโลยีแหงตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผูพิการทาง
สายตา โดยเปนการกลาวถึงเร่ืองราวของบุคคลในชวงชีวิตหน่ึง ชีวประวัติของบุคคล หนึ่ง ๆ ไม
เพียงแตกลาวถึง วันเกิด อาชีพ การศึกษา แตจะมีการกลาวถึงเร่ืองราวของแตละชวงชีวิตและ
เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชีวิต คุณพัลลภเปนเด็กกําพรา อาศัยอยูกับพอแมบุญธรรม โดยไดรับ
การดูแลสงใหเรียนหนังสือมาตลอด แตภายหลังพอแมบุญธรรมเสียชีวิตทําใหการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนไป ทําใหผูใหขอมูลตองตอสูดิ้นรนเพื่อใหตนเองอยูรอด ตองตัดสินใจเองทุกอยาง ตอง
ทํางานไประหวางเรียน งานท้ังหมดท่ีทําลวนเกี่ยวของกับงานขายท้ังสิ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เกศสุดา ธรรมอภิพล .(2552). ศึกษาคนพิการในฐานะท่ีเปนนักกีฬาทีมชาติไทย จากคนพิการ
ธรรมดาจนกระทั่งกลายเปนนักกีฬาพิการในปจจุบัน พบวาวิธีการท่ีคนพิการสรางสรรคขึ้นเพื่อ
เผชิญหนากับความพิการท่ีตนเปนอยูและใชตอสูดิ้นรน เพื่อหลีกหนีจากสถานภาพความเปนชาย
ขอบของสังคม  

  เมื่อนํามาพิจารณากับการมองตัวตน และการรับรูอัตลักษณของคุณพัลลภเร่ิมตนจาก
บาน จากนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณใหเกิดข้ึนใหมโดยสมบูรณ ตอนที่ออกมาใชชีวิตลําพัง 
จึงสอดคลองกับแนวคิดของ Chis Weedon ,1987 (อางถึงในจิตติมา เจือไทย, 2551:20) ที่กลาววา 
การมองตัวตนในฐานะท่ีเปนกระบวนการทางสังคมของการสรางตัวตน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมในแตละชวงเวลา เขากลาววาตัวตนมีลักษณะดึงความเปน
ศูนยกลางออกจากปจเจก สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย เปนผลของกระบวนการตอรองเชิง
อํานาจในความสัมพันธทางสังคมหลายระดับตั้งแตระดับจุลภาค เชน ในครอบครัวไปจนถึง
ระดับมหภาค เมื่อทํางานมาไดระยะหน่ึงจนมีเงินเก็บ ผูใหขอมูลไดเปดรานขายอาหารตามสั่งระยะ
หนึ่ง จนไดเขามาทํางานเปนตัวแทนประกันชีวิต จากคําแนะนําของตัวแทนประกันชีวิตท่ีตนนับถือ
และศรัทธา จากประสบการณการทํางานขายในอดีตมีสวนชวยใหประสบความสําเร็จ ภาระ
คาใชจายตาง ๆ ความกระตือรือรนเปนแรงขับเคลื่อนใหตั้งใจทํางาน ออกหาลูกคาเสมอ มีวินัยและ
ขยันทํางาน แสดงใหเห็นวาตัวตนของผูใหขอมูลหรือของใครก็ตามสามารถเปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา ไมจําเปนตองเปนตามที่สังคมเห็นหรือตองการใหเปน ดังน้ันผูใหขอมูลจึงปรับเปลี่ยน
ตัวตนและเอกลักษณตามลักษณะของกระบวนการทางสังคม เชนเดียวกับที่ Mead (อางถึงใน       
จิตติมา เจือไทย, 2551: 21) กลาววา “ตัวตน” ไมใชลักษณะท่ีตายตัวของบุคคล แตตัวตนเปน
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กระบวนการทางสังคม  เปนผลโดยตรงจากการท่ีตัวเรามีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ และเปน
กระบวนการที่มีการสื่อสารอยูตลอดเวลาอยางตอเน่ืองและเปนพลวัต  

 ในดานรูปแบบการดําเนินชีวิต หลังจากเหน็ดเหนื่อยทุมเทจากการทํางาน ยามวางจึง
เลือกทํากิจกรรมตางๆ เชน ดูทีวี อานหนังสือ หรือกิจกรรมท่ีทําใหไดหลักคิดความรูตาง ๆ มาใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดนําขาวสาร หรือหลักคิด นํามาถายทอดและสอนผูอ่ืนตอ  แตกิจกรรมหลักท่ีผูให
ขอมูลสนใจมากคือ การทําไรอยูในชวงทดลอง คุณพัลลภมองวาธุรกิจเปลี่ยนไป  รายไดจากการขาย
ประกันชีวิตในอนาคตจะไมคลองตัวเหมือนอดีต มองเห็นความเสี่ยงของตนเอง จึงคิดลงทุนซื้อ
ที่ดินเปนของตนเองทําไร เพื่อทดลองปลูกเห็ดขาย และพืชผักอ่ืน ๆ  ที่สําคัญตองการสรางอาชีพ
ใหกับพี่ชายบุญธรรม ผูใหขอมูลไดรับประสบการณความรูจากการลงทุนในสิ่งท่ีลงมือทําเอง 
เพราะฉะน้ันในเวลาทํางาน ที่ตองสอนฝายขาย ตัวแทนประกันชีวิต สามารถนําประสบการณจริงท่ี
ไดพบมาจากการลงมือทําเองมาสอนตอในเร่ืองการสรางความม่ังค่ังได เชนเดียวกับท่ี (สนิท สมัคร
การ, 2538) กลาววา วิถีชีวิต คือ แบบแผนในการดําเนินชีวิต และในการดํารงชีวิตของคนแตละกลุม
แตละสังคม การดําเนินชีวิตของคนแตละกลุมหรือสังคมมีหลายดานดวยกัน เชน การทํามาหากิน 
การทํางานสวนรวมรวมกัน การถายทอดความรูความคิดใหแกกัน 

 ผูใหขอมูลมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตวาเปนอาชีพที่มีความสําคัญมากตอสังคม 
เปนอาชีพที่ไมมีวันตาย สวนคนในสังคมปจจุบันมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในเชิงบวกมากข้ึน 
เห็นความสําคัญของการประกันชีวิตมากข้ึน เขาใจการทําประกันชีวิตมากข้ึน แตขณะเดียวกันก็
พรอมที่จะปฏิเสธตัวแทนประกันชีวิตไดตลอดเวลาเชนกัน ถาตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม ผูใหขอมูลต้ังเปาหมายสูงสุดในชีวิตสําหรับตัวเองวาอยากมีรีสอรทเล็ก ๆ อยูในท่ีของเขา
เอง มีบริษัทฝกอบรมและพัฒนาความรูใหกับคนในเร่ืองตาง ๆ และอยากทําประโยชนตอสังคมและ
ชุมชนท่ีเขาอยูภายใตการดํารงชีพหรือการทําธุรกิจแบบไดประโยชนรวมกันกับคนในชุมชน 
แลกเปลี่ยนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน เขามองวาท่ีเขาเปนอยูในปจจุบันนี้ลวนเปน
จุดเร่ิมตนของเปาหมายในชีวิตเขาแลว และตอนอายุ 50 ปอยากเที่ยวรอบโลกอีกคร้ัง หลังจากอายุ 
50 ปไปธุรกิจที่ลงทุนทําคงกลับมาเลี้ยงเขาในวันน้ัน เขาก็จะทํางานโดยท่ีไมตองคํานึงถึงรายไดมาก
นัก คงปลอยใหคนรุนใหมเขามาทํางานในดานประกันชีวิตตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบวา  คุณพัลลภ บัวพลอยตองตัดสินใจทุกอยางเองต้ังแตเด็ก ทํางานที่
เกี่ยวของกับงานขายท้ังสิ้นตั้งแตระหวางเรียน จนไดเขามาทําอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ไดรับการ
หลอหลอมจากสายงานประกันชีวิตจนเปนที่ยอมรับในสังคม มีความศรัทธาในอาชีพและองคกร
ตองการใชความรูความสามารถทางดานประกันชีวิตท่ีมีเพื่อถายทอดและชวยเหลือผูอ่ืน ในปจจุบัน
สังคมมองอาชีพตัวแทนประกันชีวิตดีกวาอดีต เห็นความสําคัญและเขาใจประกันชีวิตมากข้ึน แตก็
พรอมที่จะปฏิเสธตัวแทนประกันชีวิตไดตลอดเวลาเชนกัน ถาตัวแทนประกันชีวิตมีพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสม จึงมีขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติ 

จากการวิจัยพบวา ตัวแทนประกันชีวิตโดยทั่วไปมักทํางานภายใตอารมณของตนเอง 
มักมีความกระตือรือรน ขยันทํางานในชวงเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตใหมในชวงแรก เพราะ
ตองการใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เมื่อไดรับสิ่งตอบแทนเหลาน้ีแลว จึงเร่ิมขยันนอยลง ผูวิจัยจึง
มองเห็นวาทุกบริษัทประกันชีวิต ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาเปนตัวแทนประกัน
ชีวิตเอาไว โดยการคัดเลือกผูที่มีใจรักในอาชีพ เปนผูที่ชอบใหบริการชวยเหลือ มีน้ําใจ ชอบการ
เรียนรู สามารถพัฒนาได รักความกาวหนา มีความอดทนและเสียสละ หากไมมีการกําหนด
คุณสมบัติเอาไวบางจะทําใหมีบุคคลแปลกปลอมเขามา เพื่อแสวงหาผลประโยชนอยางเ ดียว โดย
มิไดคํานึงถึงสิ่งท่ีถูกท่ีควร กลุมบุคคลเหลาน้ีเองท่ีจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณของ
ธุรกิจประกันชีวิตได รวมถึงพนักงานตัวแทนประกันชีวิต และผูบริหารเองควรชวยกันรักษา
ภาพลักษณของประกันชีวิต โดยการเสนอขายที่ถูกตองไมผิดเง่ือนไข ควรมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และใชหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพที่มีอยูเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาประวัติของผูบริหารตัวแทนประกันชีวิตเพียงคนเดียว เพื่อแสดงใหเห็นถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิต ตลอดจนทัศนะตออาชีพตัวแทนประกันชีวิต อาจจะไดขอมูลท่ีไมสมบูรณ
แบบมากนัก อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้เปนความพยายามท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูที่
ประสบความสําเร็จในเสนทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีตอการมองตนเอง ซึ่งผูชวยผูอํานวยการ
สายการตลาดที่ผูวิจัยทําการศึกษาถือวาเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานจนเปนที่
ยอมรับของในบริษัทฯ ผูวิจัยเห็นควรอยางย่ิงท่ีจะทําการศึกษาประวัติชีวิตของผูบริหารตัวแทน
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ประกันชีวิตคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผูที่บริหารงานลมเหลว เพื่อสะทอนใหเห็นวาภาพลักษณของการ
บริหารตัวแทนประกันชีวิตของเขา มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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แนวทางการสัมภาษณระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูลหลัก 

เร่ืองเลาตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี 

 1. ขอมูลเบ้ืองตน 

       1.1 ชื่อ นามสกุล คนในครอบครัว จํานวนพ่ีนอง ภูมิลําเนาเกิดที่ไหน เปนคน
จังหวัดใด เชื้อชาติ ศาสนา 

       1.2 ประวัติการศึกษาต้ังแตในวัยเยาว เรียนถึงระดับใด มีผลการศึกษาเปนอยางไร  

 2. คําถามเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต 

       2.1 ทําไมจึงเลือกประกอบอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต 

       2.2 ทําอาชีพน้ีตั้งแตเมื่อใด /เหตุใดจึงมาประกอบอาชีพนี้ /ใครแนะนํา /กอนหนาน้ี
ประกกอบอาชีพใด 

  3. คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิตตัวแทนขายประกันชีวิต  

       3.1 ระยะเวลาทํางาน (กี่ชม./วัน) 

       3.2 ยึดอาชีพน้ีเปนอาชีพหลักอยางเดียวหรือไม หรือมีการประกอบอาชีพใดเสริม
บาง 

       3.3 คิดวาอะไรคืออุปสรรคท่ีสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพน้ี และสามารถผาน
ปญหาและอุปสรรคมาไดอยางไร 

       3.4 มีสิ่งใดหรือใครเปนแรงบันดาลใจ และกําลังใจในการดํารงชีวิต รวมท้ังดาน
การศึกษา และดานการประกอบอาชีพ 

      3.5 คุณจัดการกับชีวิตอยางไร เพื่อทําใหคุณประสบความสําเร็จหรือเปาหมายท่ี
กําหนดไว และเพราะเหตุใดจึงจัดการเชนน้ัน 

      3.6 อะไรคือจุดพลิกผันที่สําคัญที่ทําใหตัวเรามุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมายท่ี
ปรารถนา ใหเลารายละเอียดใหฟงวาทําไมจึงเปนเชนนั้น มีเหตุการณสําคัญที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จําไดไมลืมหรือไม 
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 4. คําถามเกี่ยวกับทัศนะตออาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต 

      4.1 คุณคิดอยางไรกับอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต 

       4.2 คิดวาตัวแทนในปจจุบันควรมีการพัฒนาความสามารถในดานใดบาง เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือแกลูกคา 

       4.3 คุณคิดวาสังคมในปจจุบันมองอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตอยางไร และเหตุ
ใดจึงคิดเชนนั้น 

      4.4 เปาหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร และในปจจุบันคือสิ่งที่เปนเปาหมายของชีวิต
หรือไม 

      4.5 คุณคิดวาตัวตนท่ีแทจริงของคุณเปนอยางไร และตัวตนที่คุณคิดวาเปนตัวตนท่ี
ทําใหคนในสังคมยอมรับนับถือคุณคืออะไร 

      4.6 คุณคิดวาสิ่งที่คุณเปนอยูในปจจุบัน คือ ผูบริหารตัวแทนขายประกันชีวิตเปน
ความสําเร็จในชีวิตหรือไม ถาไมใชอะไรคือสิ่งที่คุณคิดวาเปนความสําเร็จในชีวิต 
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