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ความตั้งใจและปจจัยที่สัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช 

 
 วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะทาํประกันชีวิตของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธกับความตั้งใจที่จะทาํประกันชีวิตของพยาบาล 

โรงพยาบาลศิรริาช 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ปจจัยดานบุคคล 

- อายุ 
- รายได 
- ความเพียงพอของรายได          
- ภาระหนี้สิน 

- จํานวนสมาชิกที่เปนภาระพึ่งพิง 
ปจจัยดานแรงจูงใจ 
- ความรูเก่ียวกับการประกันชีวิต 
ปจจัยสนับสนุน 

- เจตคติตอการทําประกันชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิต 
- ความคุมครองที่จะไดรับ 
- การออมทรัพย 
- สิทธิพเิศษในการลดหยอยภาษี 
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โครงสรางของขอคําถาม 
 

ความตั้งใจและปจจัยที่สัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
 

แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้คือ 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  มีจํานวนทั้งหมด 5 ขอ 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการประกันชีวิต มีทั้งหมด 9 ขอ 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการประกันชีวิต มีทั้งหมด 12 ขอ 
 สวนที่ 4  แบบสอบถามความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิต มีทั้งหมด 6 ขอ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ, รายได, ความเพียงพอของรายได, ภาระ

หนี้สิน, จํานวนสมาชิกทีเ่ปนภาระพึ่งพิง  
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดขอคําถาม 
1.อายุ หมายถึง อายุจริงนับถึงวันที่สัมภาษณโดย
นับอายุเต็มปของพยาบาล แบงเปนชวงอายุ 
                21-30 ป 
                31-40 ป 
                41-50 ป 
                51-60 ป 

1.ปจจุบันทานอายุ____ป (อายุเต็ม) 

2 . ร า ย ไ ด  หม า ย ถึ ง  จํ า น ว น เ งิ น  ค า จ า ง 
เงินคาตอบแทน เงินเดือนประจําของพยาบาล คิด
รวมเปนรายไดเฉลี่ยตอเดือน เมื่อหักคาใชจาย
ตางๆ แบงเปน 
                ต่ํากวา 5,000 บาท 
                5,001-10,000บาท 
                10,001-15,000บาท 
                15,001-20,000บาท 

2.ทานมีรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยหลังหักคาใชจาย
แลวประมาณ______บาท 

3.ความเพียงพอของรายได หมายถึง จํานวนเงิน
คาจ าง  เงินคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจายของพยาบาลแลว สามารถจัดกลุมออกเปน
เพียงพอ และไมเพียงพอ 

3.จากรายไดประจํา และรายไดพิเศษอื่นๆ โดย
เฉลี่ยตอเดือน ทานคิดวามีความเพียงพอกับ
รายจายหรือไม 
         (   ) 1.เพียงพอ 
         (   ) 2.ไมเพียงพอ เพราะ______ 

4.ภาระหน้ีสิน หมายถึง จํานวน หรือมูลคาสิ่งของ
ที่ตีคาเปนตัวเงินซ่ึงเปนหนี้สินของพยาบาลใน
ปจจุบัน แบงเปน 2 กลุม คือ มีภาระหนี้สิน และ 
ไมมีภาระหนี้สิน 

4.ในปจจุบันทานมีภาระหนี้สินหรือไม 
         (   ) 1.ไมมีหนี้สิน 
         (   ) 2.มีหนี้สิน โดยคิดเปนจํานวนเงิน
และ/หรือ มูลคาของสิ่งของที่ตีคาเปนตัวเงิน
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นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดขอคําถาม 
ประมาณ_______บาท 

5.จํานวนสมาชิกที่ เปนภาระพึ่ งพิง หมายถึง 
จํานวนบุคคลในครอบครัวที่เปนภาระตองเลี้ยงดู
เพราะไมมีรายได หรือไมสามารถชวยเหลืองานได 
เชน เด็กทารก คนชราที่ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได 

5.ทานมีคนในครอบครัวที่ตองเลี้ยงดูเพราะไมมี
รายได หรือไมสามารถชวยเหลืองานหรือไม 
         (   ) 1.ไมมี 
         (   ) 2.มี จํานวน______คน 

  
  
 

สวนที่ 2   แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต  
วัตถุประสงค เพื่อวัดความรู ความเขาใจในเรื่องการประกันชีวิต โดยใชคําถามปลายปด 

ประกอบดวยคําถาม 9 ขอ ใหเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ 
  ใช หมายถึง  ผูตอบเห็นวาขอความนั้นเปนความจริง 
  ไมใช หมายถึง  ผูตอบเห็นวาขอความนั้นไมเปนความจริง 
  ไมแนใจ หมายถึง  ผูตอบไมทราบวาขอความนั้นเปนความจริงหรือไม 
 เกณฑการใหคะแนน  

ผูที่ตอบใชให     1 คะแนน  
ถาเลือกตอบไมใช หรือเลือกตอบไมแนใจให 0 คะแนน  

แบงระดับความรูโดยใชวิธีอิงเกณฑออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
  คะแนน  1-3 คะแนน  มีความรูในเรื่องการประกันชีวิตระดับต่ํา 
  คะแนน  4-6 คะแนน  มีความรูในเรื่องการประกันชีวิตระดับปานกลาง 
  คะแนน  7-9 คะแนน  มีความรูในเรื่องการประกันชีวิตระดับสูง 
 

โดยมีรายละเอียดของโครงรางแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดของขอคําถาม 
ความรูเก่ียวกับการประกันชีวิต หมายถึง ความรู
ตามโครงสรางพุทธิลักษณะ (cognitive domain) 
ไดแก ความรู ความเขาใจ ในเรื่องกระบวนการ 
หลักการ และสิทธิประโยชนเก่ียวกับการประกัน
ชีวิต 

กระบวนการเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
1.เมื่อถึงกําหนดชําระเบี้ยประกันแลว หากทานยัง
ไมชําระเบี้ยประกันดังกลาว กรมธรรมจะขาดผล
บังคับทันที 
2.ตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาต สามารถรับ
เบี้ยประกันในนามบริษัทได 
3.การชําระเบี้ยประกันสามารถชําระเงินเปนราย
งวด 1,3,6,12 เดือนได 
หลักการประกันชีวิต 
1.การประกันชีวิตเปนการสรางความมั่นคงใหกับ
ตนเอง และเปนหลักประกันใหครอบครัว 



เอกสารประกอบการบรรยาย 
เทคนิคการสราง Questionnaire 

28 สิงหาคม2552 

4

นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดของขอคําถาม 
2.แมวาสัญญาประกันชีวิตจะมีผลสมบูรณแลวทาน
สามารถเปนฝายบอกเลิกสัญญาไดเสมอ 
3.ผูที่ทําประกันชีวิตไวกับบริษัทหนึ่งแลว จะทํา
ประกันชีวิตเพิ่มกับบริษัทอื่นอีกไมได 
สิทธิประโยชนเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
1.การประกันชีวิตเปนการออมทรัพยอยางหน่ึง 
2.การทําประกันชีวิตสามารถนําเบี้ยประกันไปหัก
ลดหยอนภาษีได 
3.การประกันชี วิตสามารถชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายที่ไมคาดคิด เชน คารักษาพยาบาลจาก
การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ 

 
 
สวนที่ 3  แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการประกันชีวิต   

มีวัตถุประสงคเพื่อวัดความคิด หรือความรูสึกของพยาบาลที่มีตอการประกันชีวิต โดยใชแบบ
ประเมินคา (rating scale) ซ่ึงผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบทดสอบเจตคติของ เทอเนอร และเฮลม (Terner & 

Heim, 1994: 10-11) ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบจํานวน 12 ขอ โดยจําแนกความ
คิดเห็นออกเปน 4 ระดับ  
  เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงบวก 
   เห็นดวยอยางยิ่ง  = 4 คะแนน 
   เห็นดวย   = 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย  = 2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน 
  เกณฑการใหคะแนนขอความเชิงลบ 
   เห็นดวยอยางยิ่ง  = 1 คะแนน 
   เห็นดวย   = 2 คะแนน 
   ไมเห็นดวย  = 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 4 คะแนน 
 จําแนกทิศทางของทัศนคติโดยใชวิธีอิงเกณฑ ดังนี้  
  คะแนน 12-23 คะแนน หมายถึง มีเจตคติทางลบตอการประกันชีวิต 
  คะแนน 24-35 คะแนน หมายถึง มีเจตคติกลางๆ ตอการประกันชีวิต 
  คะแนน 36-48 คะแนน หมายถึง มีเจตคติทางบวกตอการประกันชีวิต 
 
โดยมีรายละเอียดของโครงรางแบบสอบถามดังนี้ 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดของขอคําถาม ขอคําถามเชิง 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดของขอคําถาม ขอคําถามเชิง 
เ จ ตคติ ต อ ก า รป ร ะกั น ชี วิ ต 
หมายถึง ความโนมเอียงของ
จิตใจ หรือทาทีที่แสดงออกใน
ทิ ศ ท า ง บ ว ก  ห รื อ ล บ ข อ ง
พยาบาลตอการทําประกันชีวิต 
ในดานผลตอบแทน การบริการ
ของตัวแทน และความมั่นคงของ
บริษัทประกันชีวิต 

เจตคติตอผลตอบแทน 
1. การประกันชีวิตชวยใหสมาชิกในครอบครัวมี
ความอบอุนใจ 
2. บริษัทประกันชีวิตไดใหความคุมครองสิทธิ
ประโยชนแกผูเอาประกันอยางเต็มที่ 
3. ประกันชีวิตสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
เพียงเล็กนอย 
4. การประกันชีวิตเปนการแชงตนเอง 
5. การประกันชีวิตใหประโยชนไมคุมกับเบี้ย
ประกันที่ตองจาย 
6. การประกันชีวิต คือ หลักประกันสําคัญที่
คุมครองรายไดใหครอบครัว 
เจตคติตอการบริการของตัวแทน 
1. บริษัทประกันชีวิตมีการใหบริการลูกคาอยาง
ดี 
2.  ตั วแทนประกันชี วิต เปน เพื่ อนที่ ดี ของ
ประชาชน 
3. ตัวแทนประกันชีวิตเปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือ 
เจตคติตอความมั่นคงของบริษัท 
1. บริษัทประกันชีวิตทําการโฆษณาเกินความ
จําเปน 
2. กฎหมายประกันชีวิตในปจจุบันควบคุมบริษัท
ประกันชีวิตใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เมื่อทําประกันชีวิตแลว การที่จะไดรับเงินคา
สินไหมจากบริษัทเปนเรื่องที่ยุงยากมาก 

 
บวก 

 
บวก 

 
ลบ 
 

ลบ 
ลบ 
 

บวก 
 
 

บวก 
บวก 

 
ลบ 
 

ลบ 
 

บวก 
 

ลบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่ 4  แบบสอบถามความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิต   

วัตถุประสงคเพื่อวัดแนวโนมของความคาดหวังที่จะทําประกันชีวิตในอนาคตของพยาบาล โดย
ใชแบบประเมินคา(rating scale) จํานวนทั้งหมด 6 ขอ จําแนกออกเปน 5 ระดับ  
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  เกณฑการใหคะแนนในขอคําถาม 
   มากที่สุด = 5  คะแนน 
   มาก  = 4  คะแนน 
   ปานกลาง = 3 คะแนน 
   นอย  = 2 คะแนน 
   นอยที่สุด = 1 คะแนน 
 

 จําแนกระดับความตั้งใจที่จะทาํประกันชีวิตโดยใชวิธีอิงเกณฑ ดังนี้ 
  คะแนน  6-13 คะแนน หมายถึง มีความตั้งใจที่จะทาํประกันชีวิตต่ํา 
  คะแนน  14-21  คะแนน  หมายถึง มีความตั้งใจที่จะทาํประกันชีวิตปานกลาง 
  คะแนน  22-30  คะแนน  หมายถึง มีความตั้งใจที่จะทําประกนัชีวิตสูง 
 
โดยมีรายละเอียดของโครงรางแบบสอบถามดังนี้ 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดขอคําถาม 
ความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิต หมายถึง แนวโนม
ของความคาดหวังที่จะทําประกันชีวิตในอนาคต
ของพยาบาล โดยพิจารณาถึงความตั้งใจที่จะทํา
ประกันชีวิตในดานความคุมครองที่จะไดรับ การ
ออมทรัพย และสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษี 

ดานความคุมครองที่จะไดรับ 
1. เพื่อสรางความมั่นคงใหกับตนเอง และเปน
หลักประกันใหครอบครัว 
2. สามารถซื้อผลประโยชนเพิ่มเติมเพื่อใหความ
คุมครองในดานการเบิกคารักษาพยาบาล 
3. สามารถซ้ือผลประโยชนเพิ่มเติม เพื่อใหความ
คุมครองเมื่อยามทุพพลภาพ 
ดานการออมทรัพย 
1. เปนการออมทรัพยอยางหน่ึง 
2. เพื่อมีเงินไวใชจายในยามชรา 
ดานสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษี 
1. ตองการนําเบี้ยประกันไปหักลดหยอนภาษี 

 
 


