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แบบสอบถามเรื่อง 
ความตั้งใจและปจจัยท่ีสัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช 
............................................................................................................ 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจยัที่ไดในครั้งนี้จะนําไปสูการกําหนดแนวทางและนโยบายในการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพราะการทําประกันชีวิตเปนการสรางระบบความมั่นคง
พื้นฐานใหแกตนเองและครอบครัว รวมทั้งยังเปนแหลงระดมเงินออมระยะยาวที่สําคัญของประเทศ 
ขอมูลดังกลาวจะไมกอใหเกดิผลเสียหายอยางไรตอผูกรอกแบบสอบถาม ขอใหทานตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ตามความคิดเห็นและตรงตามความเปนจริงมากทีสุ่ด ขอมูลที่ตอบจะเปน
ความลับที่สุด โดยจะนําผลไปวิเคราะหเปนภาพรวมจะไมเปดเผยขอมลูเปนรายบุคคลตอผูใด ผูวิจัย
ใครขอความกรุณาจากทานใหชวยตอบแบบสอบถามและขอใหตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
ตามความเหน็ของทาน 
 แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 6 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีขอคําถามทั้งหมด 8 ขอ 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกบัการประกันชีวิต มีขอคําถาม 9 ขอ 
  สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูสภาวะความเสี่ยงของสภาพสังคมที่เปนอยู มีขอ 

 คําถาม 9 ขอ 
  สวนที่ 4 แบบสอบถามดานเจตคติที่มีตอการประกันชวีิต มีขอคําถาม 12 ขอ 
  สวนที่  5 แบบสอบถามวัดการคลอยตามกลุมอางอิง มีขอคําถาม 9 ขอ 
  สวนที่ 6 แบบสอบถามวัดความตั้งใจที่จะทําประกันชวีติ มีขอคําถาม 6 ขอ 
 
   ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมอืในครั้งนี ้
 
        ................................. 
           
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรศกึษา 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบสอบถาม 
ความตั้งใจและปจจัยท่ีสัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
คําชี้แจง  กรุณาเติมคําในชองวาง หรือ เครื่องหมาย ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

   ของทานมากที่สุด 
 
1. ปจจุบันทานอายุ.............................ป(อายุเต็ม) 
2. ทานมีรายไดรวม (จากเงนิเดือนและหรอืรายไดพิเศษอื่นๆ) ตอเดือนหลังหักคาใชจายตางๆแลว  
เฉลี่ยประมาณ................................... บาท 
3. จากรายไดประจําและรายไดพเิศษอื่นๆโดยเฉลี่ยตอเดอืน ทานคิดวามีความเพยีงพอกับรายจาย
หรือไม 
 (   )  1. เพยีงพอ 
 (   )  2. ไมเพยีงพอ เพราะ............................................................................. 
 4. ในปจจุบนัทานมีภาระหนี้สินหรือไม 
 (   )  1. ไมมหีนี้สิน 
 (   )  2. มีหนี้สิน โดยคิดเปนจํานวนเงิน และหรือมูลคาของสิ่งของที่ตีคาเปนตัวเงิน 

 ประมาณ.................................... บาท 
5. ทานมีคนในครอบครัวที่ตองเล้ียงดูเพราะไมมีรายได หรือไมสามารถชวยเหลืองานหรือไม 
 (   )  1. ไมม ี
 (   )  2. มี   จํานวน................................. คน 
6. ...... 
7. ...... 
8. ...... 
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สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับการประกันชีวิต 
คําชี้แจง ใหทานอานขอความแตละขอ และพิจารณาวาขอใดมีความถูกตองตรงกับความรูความ 

  เขาใจของทานมากที่สุด แลวใสเครื่องหมาย ( ) ลงในชองคําตอบนั้น 
 

ขอความ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1. การประกันชีวิตเปนการสรางความมั่นคงใหกับตนเอง และ
เปนหลักประกันใหกับครอบครัว 

   

2. การชําระเบีย้ประกนัสามารถชําระเงินเปนรายงวด 1, 3, 6, 12 
เดือนได 

   

3. การประกันชีวิตเปนการออมทรัพยอยางหนึ่ง    
4. การประกันชีวิตสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายที่ไมคาดคิด 
เชน คารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวย หรือ อุบัติเหต ุ

   

5. เมื่อถึงกําหนดชําระเบีย้ประกันแลว หากทานยังไมชําระเบี้ย
ประกันดงักลาว กรมธรรมของทานจะขาดผลบังคับทันที 

   

6. แมวาสัญญาประกันชวีิตจะมีผลสมบูรณแลว ทานสามารถเปน
ฝายบอกเลิกสญัญาไดเสมอ 

   

7. ผูที่ทําประกนัชีวิตไวกับบริษัทหนึ่งแลว จะทําประกันชีวิตเพิ่ม
กับบริษัทอื่นอกีไมได 

   

8. ตัวแทนประกันชวีิตที่มีใบอนุญาต สามารถรับเบี้ยประกันใน
นามบริษัทได 

   

9. การทําประกันชีวิตสามารถนําเบี้ยประกนัไปหกัลดหยอนภาษี
ได 

   

 
 
สวนท่ี 3 ...... 
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สวนท่ี 4 เจตคติตอการประกันชีวิต 
คําชี้แจง ใหทานอานขอความดังตอไปนี้ และเลือกทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองวางทางขวามือ 

  ที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด 
   

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 

1. การประกันชีวิตชวยใหสมาชิกในครอบครัวมี
ความอบอุนใจ 

    

2. บริษัทประกันชีวิตไดใหความคุมครองสิทธิ
ประโยชนแกผูเอาประกันอยางเต็มที ่

    

3. บริษัทประกันชีวิตทาํการโฆษณาเกนิความเปน
จริง 

    

4. บริษัทประกันชีวิตมกีารใหบริการลูกคาเปนอยาง
ดี 

    

5. ประกันชวีิตสามารถนําไปลดหยอนภาษไีดเพยีง
เล็กนอย 

    

6. การประกันชีวิต คือ หลักประกันสําคัญที่คุมครอง
รายไดใหครอบครัว 

    

7. การประกันชีวิตใหประโยชนไมคุมกับเบี้ยประกนั
ที่ตองจาย 

    

8. ตัวแทนประกันชวีิตเปนเพื่อนที่ดีของประชาชน     
9. ตัวแทนประกันชวีิตเปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือ     
10. การประกนัชีวิตเปนการแชงตนเอง     
11. กฎหมายประกันชวีิตในปจจุบันควบคุมบริษัท
ประกันชวีิตใหดําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพ 

    

12. เมื่อทําประกันชวีิตแลว การที่จะไดรับเงินคา
สินไหมทดแทนจากบริษัทเปนเรื่องที่ยุงยากมาก 

    

  
 
สวนท่ี 5 ...... 
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สวนท่ี 6 ความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิต 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนีแ้ลวเขียนเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความ 

  คิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
ทานมีความตัง้ใจที่จะทําประกันชีวิตเนื่องจาก   

ขอความ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. เพื่อสรางความมั่นคงใหกบัตนเอง และ
เปนหลักประกันใหครอบครัว 

     

2. เปนการออมทรัพยอยางหนึ่ง      
3. ตองการนําเบี้ยประกนัไปหักลดหยอนภาษี      
4. ทําใหสามารถซื้อผลประโยชนเพิ่มเติม 
เพื่อใหความคุมครองในดานเบิกคา
รักษาพยาบาล 

     

5. เพื่อมีเงินไวใชจายในยามชรา      
6. สามารถซื้อผลประโยชนเพิ่มเติม เพื่อให
ความคุมครองเมื่อยามทุพพลภาพ 

     

  
 


