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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยตอ่      3-3 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1 
ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของการประกนัภัยต่อ 
   
  

การประกันภัยต่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจประกันชีวิตควรเข้าใจถึงการบริหารความเส่ียงนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต 

 
1. ความหมายของการประกนัภัยต่อ 

ค าจ ากัดความของการประกันภัยต่อจากผู้เขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้ 
1) การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเอาประกันภัยส าหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้รับประกันภัย (Insurer) ในฐานะที่เป็นบริษัทเอาประกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
โดยบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อทีได้ท าไว้นั้น ในทางกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) ให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
ส าหรับความเสี่ยงในส่วนที่บริษัทไม่สามารถเก็บไว้เองหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง 

2) การประกนัภัยต่อ เป็นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
เอาประกันภัยต่อ (ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย) ได้รับประกันภัยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพันโดยตรงต่อผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนส าหรับการตกลงที่จะ
ชดใช้ค่าสินไหมบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับภัยที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยต่อเป็นสัญญาระหว่างบริษัทรับประกันภัยต่อกับบริษัทเอาประกันภัยต่อเท่านั้น บริษัท
รับประกันภัยต่อไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายกับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
สามารถจะเอาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยได้เช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตสามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
หรือทั้งหมดที่ได้รับประกันภัยไว้ไปยังบริษัทรับประกันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อจะช่วยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป 
นอกจากนี้การประกันภัยต่อจะช่วยลดความสูญเสียของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดหรือจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
จึงพยายามที่จะลดความเสี่ยงในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบโดยสามารถที่จะเอาประกันภัยต่อบางส่วนไปยังผู้ รับ
ประกันภัยต่อรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ดังในภาพที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 
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บทที ่4 การให้บริการทีด่แีก่ลูกค้า                    ตช.2 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

4.1 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
4.2 กระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
4.3 การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 

 
แนวคดิ 

1. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ต้องเริ่มต้นที่การปรับทัศนคติส่วนตน ให้เข้าใจว่าธุรกิจประกันชีวิต  เป็น
ธุรกิจแห่งการให้ เน้นสร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ให้มากขึ้น ผสมผสาน
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ งานสัมมนา กิจกรรมเพื่อสังคมและความบันเทิง เพื่อท าให้คนที่ไม่
รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก และประยุกต์ใช้ Social Network ให้เข้ากับกลุ่มคนแต่ละยุคสมัย 

2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านประกันชีวิต เพื่อสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว 
ธุรกิจ ให้เข้ากับวิถีการเงินในวงจรชีวิต ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกัน กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ คือ 1) พิจารณารวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
3) การคัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

3. การแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าท าได้โดยการค านวณจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิต ด้วยกฎ 10 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระ
ทางการเงินต่าง ๆ ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ต่อปี จ านวนเงินเอาประกันชีวิตแบบ
ชดเชยอัตราเงินเฟ้อ การค านวณทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ หาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและความจ าเป็นที่อาจเกิดในอนาคต มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยจนครบสัญญา 

 
วตัถุประสงค์  
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 

1. อธิบายเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ 
2. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ 
3. ให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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สามารถท าได้ ทัศนคติเหล่านี้จะท าให้ตัวแทนประกันชีวิตเกิดความกล้าที่จะออกไปพบและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน 
และบอกเล่าเร่ืองราวของการประกันชีวิตได้ 

ทัศนคติเป็นเร่ืองส าคัญมากในธุรกิจประกันชีวิต เป็นกิจกรรมที่ต้องถูกตอกย้ าอย่างสม่ าเสมอจนท าให้ทัศนคติ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพนัธ์แบบไม่รู้ตวั 

นอร์แมน จี. เลอวีน ปรมาจารย์ด้านประกันชีวิตของโลกได้ให้เทคนิคนี้ในเวที MDRT (สโมสรล้านเหรียญ  
โต๊ะกลม เป็นสโมสรของยอดนักขายประกันชีวิตทั่วโลก) ไว้ว่า โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักชอบเล่าให้คนอ่ืนฟังถึงตัวเขา 
อาจจะเป็นเร่ืองครอบครัว ความส าเร็จในชีวิต เรื่องลูกของเขา หรืออ่ืนใด การที่จะได้ความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว คือ
การฟังเรื่องราวของเหล่านั้นอย่างตั้งใจจริง และมีความรู้สึกร่วม นอกจากการฟังแล้ว ต้องเริ่มถามค าถามประกอบ    
ไปด้วย จุดส าคัญคือ ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตจะท าการคัดเลือกผู้มุ่งหวังด้วยการหาค าตอบของค าถาม 4 ข้อนี้ 
คือ 

1) คนคนนั้น ใช่หรือไม่ที่จะเป็นผู้มุ่งหวังที่ดีส าหรับเรา มีน้ าใจ เข้ากับเราได้ไหม อยู่ใกล้แล้วไม่อึดอัด 
2) คนคนนั้น มีปัญหาอะไรที่เราจะช่วยได้ไหม วิเคราะห์ข้อมูลจากที่เขาให้เรามาในระหว่างสนทนา ดูว่าเขามี

คุณสมบัติพอที่จะซื้อสินค้าไหม 
3) คนคนนั้น เหมาะกับสินค้าที่ เราจะขายหรือไม่ ปกป้องครอบครัว เกษียณอายุ ค่ารักษาพยาบาล          

โรคร้ายแรงได้หรือไม่ 
4) เรามีคุณสมบัติพอที่จะท าเร่ืองนี้ด้วยตนเองหรือไม่ เร่ืองบางเร่ืองเราไม่เก่งก็หาคนเก่ง ๆ ไปช่วยน าเสนอ 
เมื่อได้ค าตอบทั้ง 4 ข้อแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะรู้ว่าใครเหมาะสม จึงท าการนัดหมายเพื่อเข้าพบและท า

กิจกรรมการขายขั้นต่อไป ส่วนคนที่ไม่ได้เลือกในใจ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดี เพียงแต่ไม่ได้มีธุรกิจร่วมกันเท่านั้น  
 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพนัธ์ 

เป็นเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ประหยัดและทรงประสิทธิภาพสูง โดยสร้างจากลูกค้าปัจจุบันไปสู่            
ผู้มุ่งหวังรายอ่ืนผ่านเครือข่ายอาชีพ ญาติ คนรู้จัก ตัวแทนประกันชีวิตต้องสร้างความไว้วางใจอย่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการขายจนถึงการบริการ ให้ลูกค้าตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพ จนลูกค้ายินดีและเต็มใจให้รายชื่อผู้มุ่งหวัง
รายใหม่และคาดหวังว่าตัวแทนจะให้บริการอย่างเต็มที่ดังเช่นที่ลูกค้าได้รับ 

เครือข่ายความสัมพันธ์เปรียบเหมือนใยแมงมุมที่ต้องมีจุดศูนย์กลางและขยายไปยังขอบข่าย โดยตัวแทน
ประกันชีวิตต้องพยายามหาว่าใครมีอิทธิพลกับใคร เช่น ลูกค้าท าอาชีพผู้รับเหมา คนในเครือข่ายความสัมพันธ์จะมี
อาชีพผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างประปา วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น เมื่อได้รายชื่อเหล่านั้นแล้ว ควรสอบถาม
ข้อมูลของผู้มุ่งหวังเบื้องต้นว่าเป็นใคร มีความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างไรก่อนที่จะเข้าพบตามกระบวนการขาย  

หัวใจส าคัญของเทคนิคนี้คือ เมื่อได้รายชื่อแล้วต้องรีบท าการเข้าพบ ยิ่งเร็วยิ่งดี  การขอต่อรายชื่อจาก
เครือข่ายนี้ สามารถท าได้ทุกช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่จ าเป็นต้องรอถึงขั้นตอนส่งมอบกรมธรรม์ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ประกันชีวิตจะให้บริการอย่างเต็มที่ดังเช่นที่ลูกค้าได้รับ
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ภาพที ่3.1 แสดงการกระจายความเส่ียงของบริษัทประกนัภัย 

โดยสรุปแล้ว การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอ่ืน บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอ่ืน เรียกว่า บริษัทเอาประกันภัยต่อ  (Insurer or 
Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อและการประกันภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย 
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Ceding Company) บริษัทประกันภัยที่รับการประกันภัยต่อไว้ เรียกว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ  (Reinsurer)  และ
การที่บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองคือ การรับเสี่ยงภัยไว้ (Retention) ในบางกรณีผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปยังบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกล่าว เรียกว่า การประกันภัยต่อช่วง (Retrocession) ซึ่งบริษัท
ที่รับประกันภัยต่อที่รับประกันภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถท าประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
ความเสี่ยงต่อให้กับบริษัทรับประกันภัยต่ออ่ืนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของความเสี่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงของบริษัทรับประกันภัยต่อแต่ละแห่ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
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การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า   4-5 
 

4. การจดังานสัมมนา 
การจัดงานสัมมนามุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง อาจจะเป็น

ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
นั้นมีองค์ประกอบหลักคือ กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฟัง เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบ วิธีการในการจัดให้ตรงกับ
อายุและวุฒิภาวะของผู้ฟัง 

การจัดงานสัมมนาที่มีมาตรฐาน เนื้อหาได้ประโยชน์จริงต่อผู้เข้าฟัง สถานที่จัดงานเหมาะสม ต้องผ่านการ
วางแผนอย่างดีของผู้จัดงาน เพราะนั่นคือการสร้างความน่าเชือถือต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้เชิญ  

ส่วนการจัดงานในธุรกิจประกันชวีิตปัจจุบันอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จัดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จริงของตัวแทนประกันชีวิตเอง ท าเอง บรรยายเอง เพราะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นการเฉพาะ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัด
สัมมนาแบบนี้เป็นปกติ โดยการขายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี การวางแผนการเงินครอบครัว 
เป็นต้น  

ซึ่งแต่ละงานสัมมนานั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาผู้มุ่งหวังให้เหมาะกับงานสัมมนานั้น ๆ ถ้าสามารถสร้าง
เนื้อหาสัมมนาที่ดี เหมาะกับกลุ่มคนฟัง แล้วเชิญผู้มุ่งหวังตรงกลุ่ม มีการออกบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ การรับสมัคร 
ลงทะเบียน พร้อมการต้อนรับอย่างดีในงานสัมมนานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในงาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญ
และอ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว หาก              
ผู้มุ่งหวังประทับใจงานสัมมนาก็จะง่ายต่อการท ากิจกรรมการขายขั้นต่อไป เทคนิคส าคัญที่ผู้จัดงานสัมมนาพบคือ 
บางครั้งการก าหนดราคาบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานให้ผู้ถูกเชิญรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรก 

การรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นนั้น เป็นเรื่องที่ต้ องตระหนัก 
เพราะหากด าเนินการผิดจังหวะ สิ่งที่ท ามาและลงทุนมาจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 

 
5. การจดักจิกรรม 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมล่องเรือ 
หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากการท าความรู้จักแบบ  
ไม่เป็นทางการแล้ว กิจกรรมแบบนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้รวดเร็วและความไว้วางใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้ทั้งผู้มุ่งหวังที่ไม่รู้จักและผู้มุ่งหวังที่รู้จักได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมและการวางแผนงานที่ดีของกิจกรรมนั้น  
 
6. การให้ก่อนรับ 

เป็นสุดยอดเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ โดยเราเป็นผู้เริ่มกระท า โดยการให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น 
ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน เป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เด็ก ๆ เรื่องการเก็บออม เป็นวิทยากรอาสา ให้
แนวคิดผ่านวิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเริ่มรู้จักเรา เปิดใจยอมรับเราว่าเป็นผู้ชอบให้บริการ ซึ่งกิจกรรมใน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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4. การจดังานสัมมนา 
การจัดงานสัมมนามุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง อาจจะเป็น

ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
นั้นมีองค์ประกอบหลักคือ กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฟัง เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบ วิธีการในการจัดให้ตรงกับ
อายุและวุฒิภาวะของผู้ฟัง 

การจัดงานสัมมนาที่มีมาตรฐาน เนื้อหาได้ประโยชน์จริงต่อผู้เข้าฟัง สถานที่จัดงานเหมาะสม ต้องผ่านการ
วางแผนอย่างดีของผู้จัดงาน เพราะนั่นคือการสร้างความน่าเชือถือต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้เชิญ  

ส่วนการจัดงานในธุรกิจประกันชวีิตปัจจุบันอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จัดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จริงของตัวแทนประกันชีวิตเอง ท าเอง บรรยายเอง เพราะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นการเฉพาะ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัด
สัมมนาแบบนี้เป็นปกติ โดยการขายความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี การวางแผนการเงินครอบครัว 
เป็นต้น  

ซึ่งแต่ละงานสัมมนานั้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาผู้มุ่งหวังให้เหมาะกับงานสัมมนานั้น ๆ ถ้าสามารถสร้าง
เนื้อหาสัมมนาที่ดี เหมาะกับกลุ่มคนฟัง แล้วเชิญผู้มุ่งหวังตรงกลุ่ม มีการออกบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ การรับสมัคร 
ลงทะเบียน พร้อมการต้อนรับอย่างดีในงานสัมมนานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในงาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญ
และอ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมงาน เทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว หาก              
ผู้มุ่งหวังประทับใจงานสัมมนาก็จะง่ายต่อการท ากิจกรรมการขายขั้นต่อไป เทคนิคส าคัญที่ผู้จัดงานสัมมนาพบคือ 
บางครั้งการก าหนดราคาบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานให้ผู้ถูกเชิญรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรก 

การรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นนั้น เป็นเรื่องที่ต้ องตระหนัก 
เพราะหากด าเนินการผิดจังหวะ สิ่งที่ท ามาและลงทุนมาจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 

 
5. การจดักจิกรรม 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมล่องเรือ 
หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากการท าความรู้จักแบบ  
ไม่เป็นทางการแล้ว กิจกรรมแบบนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้รวดเร็วและความไว้วางใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมสามารถท าได้ทั้งผู้มุ่งหวังที่ไม่รู้จักและผู้มุ่งหวังที่รู้จักได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมและการวางแผนงานที่ดีของกิจกรรมนั้น  
 
6. การให้ก่อนรับ 

เป็นสุดยอดเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ โดยเราเป็นผู้เริ่มกระท า โดยการให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น 
ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน เป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เด็ก ๆ เรื่องการเก็บออม เป็นวิทยากรอาสา ให้
แนวคิดผ่านวิทยุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเริ่มรู้จักเรา เปิดใจยอมรับเราว่าเป็นผู้ชอบให้บริการ ซึ่งกิจกรรมใน

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เทคนิคนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand) ให้คนจดจ า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ตามมา 
 
7. การใช้ Social Network 

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) คือกระบวนการสื่อสารทั้งรูป ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีโปรแกรมให้ใช้งานที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น ทั้งยังช่วยใน
การสร้างการรับรู้ ปฏิสัมพันธ์กับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก การพัฒนาของผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคม สามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อให้เราเข้าใจเครือข่าย
ทางสังคมดังกล่าวมากขึ้น ควรท าความเข้าใจโครงสร้างของสังคมที่ประกอบไปด้วยคนในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีพฤติกรรม 
ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป  อาจจะมีวิถีชีวิต 
ความเชื่อ การยอมรับ ทัศนคติที่แตกต่าง วีธีการสื่อสาร การใช้ภาษา ความคิดและการกระท าของคนรุ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เร่ืองที่ตัวแทนประกันชีวิตควรท าความเข้าใจ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที ่4.1 โครงสร้างสังคมของคนในแต่ละยุคสมยั 

 
 Generation 

Baby Boom Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 

พื้นเพ เกิดหลังสงคราม เห็น
ความสญูเสยี เคยเผชิญ 
กับความยากล าบาก 

เกิดมาเห็นพ่อแม่ท างาน
หนัก ไม่อยากตรากตร า
เหมือนพ่อแม ่

เติบโตมาด้วยคอมพิวเตอร์ 
เชื่อว่าทุกอย่างใช้เงินซื้อได้ 

เติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก
มากมาย 

ลักษณะนสิัย 
(ส่วนตัว) 

มีความอดทนสูง ทุ่มเท-
สร้างฐานะ 

ให้ความส าคญักับความ
สมดลุระหว่างการท างาน
และชีวิตส่วนตัว เช่ือใน
เรื่อง Work Life Balance 

ใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย 
ชอบส่งข้อความทาง
Twitter, Facebook 
มากกว่าการพบกันซึ่งหน้า 

เป็นตัวของตัวเองมาก 
ก้าวร้าวกว่าสมยัก่อน 
กล้าพูด กล้าขอ เป็น
มนุษย์สถิติ ชอบความ
รวดเร็ว  

 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 Generation 

Baby Boom 
Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 
ลักษณะนสิัย 
(การท างาน) 

เชื่อว่าความก้าวหน้าต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป ท างาน
อย่างมีขั้นตอน สามารถ 
รอคอยความส าเรจ็ ทุ่มเท
ให้งานเต็มที่ จงรักภักดี   
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย 

ชอบการท างานท่ีไม่
เป็นทางการ ขยัน- 
เรียน รู้ ชอบการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ ใจกว้าง
รับฟังความเห็น 

ไม่อดทน ต้องการเห็น
ความส าเร็จในระยะ
สั้นให้ความส าคัญกับ
เงินเดือนและโบนัส
ปัจจุบัน 

ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มี
ความอิสระในตัวเอง
ค่อนข้างสูง มีแนวทาง
เป็นของตัวเองชัดเจน   
ไม่เหมือนใคร และไม่
อยากให้ใครเหมือน 

ความก้าวหน้า รอได้ ค่อยเป็นค่อยไป พยายามไขว่คว้า อยากได้ต้องเปลี่ยน
องค์กรใหม่ 

อยากเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่        
หรือเล็กกไ็ด ้

เทคโนโลย ี ไม่เข้าใจ ไม่จ าเป็น คุ้นเคยแตไ่ม่เสพตดิ ส าคัญทีสุ่ด ขาดไมไ่ด้ 
อยากรู้อยากได้อะไรก็
หาได้ในอินเทอรเ์น็ต 

โทรศัพทม์ือถือเป็น
อวัยวะ เข้าใจ
เทคโนโลยีด ี

 
จากข้อมูลข้างต้น ตัวแทนประกันชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในภาวะที่หลากหลาย

ซับซ้อนของสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างกลุ่มคนที่รู้ จักใหม่ 
การสร้างสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อดีคือการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย แต่ระดับความสัมพันธ์จะไม่แนบแน่น เปราะบาง 
สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย จึงต้องใช้ความถี่และความต่อเนื่องในการรู้จักกลุ่มคนใหม่  ๆ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียมีมาก
เช่นกัน หากเกิดความไม่พอใจ และมีการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายทางสังคม จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมก่อนจะใช้งาน 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 Generation 

Baby Boom 
Generation X Generation Y Generation Z 

ปีเกดิ พ.ศ. 2489-2507 พ.ศ. 2508-2522 พ.ศ. 2523-2543 พ.ศ. 2540 ขึน้ไป 
ลักษณะนสิัย 
(การท างาน) 

เชื่อว่าความก้าวหน้าต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป ท างาน
อย่างมีขั้นตอน สามารถ 
รอคอยความส าเรจ็ ทุ่มเท
ให้งานเต็มที่ จงรักภักดี   
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย 

ชอบการท างานท่ีไม่
เป็นทางการ ขยัน- 
เรียน รู้ ชอบการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ ใจกว้าง
รับฟังความเห็น 

ไม่อดทน ต้องการเห็น
ความส าเร็จในระยะ
สั้นให้ความส าคัญกับ
เงินเดือนและโบนัส
ปัจจุบัน 

ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มี
ความอิสระในตัวเอง
ค่อนข้างสูง มีแนวทาง
เป็นของตัวเองชัดเจน   
ไม่เหมือนใคร และไม่
อยากให้ใครเหมือน 

ความก้าวหน้า รอได้ ค่อยเป็นค่อยไป พยายามไขว่คว้า อยากได้ต้องเปลี่ยน
องค์กรใหม่ 

อยากเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่        
หรือเล็กกไ็ด ้

เทคโนโลย ี ไม่เข้าใจ ไม่จ าเป็น คุ้นเคยแตไ่ม่เสพตดิ ส าคัญทีสุ่ด ขาดไมไ่ด้ 
อยากรู้อยากได้อะไรก็
หาได้ในอินเทอรเ์น็ต 

โทรศัพทม์ือถือเป็น
อวัยวะ เข้าใจ
เทคโนโลยีด ี

 
จากข้อมูลข้างต้น ตัวแทนประกันชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในภาวะที่หลากหลาย

ซับซ้อนของสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างกลุ่มคนที่รู้ จักใหม่ 
การสร้างสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อดีคือการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย แต่ระดับความสัมพันธ์จะไม่แนบแน่น เปราะบาง 
สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย จึงต้องใช้ความถี่และความต่อเนื่องในการรู้จักกลุ่มคนใหม่  ๆ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียมีมาก
เช่นกัน หากเกิดความไม่พอใจ และมีการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายทางสังคม จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมก่อนจะใช้งาน 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.2  
กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
  
 
 การประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน คือการแนะน าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับลูกค้า มิใช่เพียงแค่ขายได้
ในปีแรกและลูกค้าไม่ช าระเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และยังต้องเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วย เพราะ
ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว  

จากการค้นคว้าและศึกษาประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตอาวุโสในรุ่นต่าง ๆ พบว่า การขายไม่ใช่ทักษะ
ส าคัญที่สุด ซึ่งน่าประหลาดใจไม่น้อย เพราะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีประสบการณ์ท างานในอาชีพมาระยะเวลาหนึ่ง 
โดยส่วนใหญ่จะมีทักษะการขายเก่งขึ้น ความรู้ในสินค้ามีมากข้ึน แต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปชักชวนใคร จะไปขายใคร ท าให้
หลายคนออกไปจากอาชีพ แนวคิดข้างต้นจึงสรุปเป็นความรู้ได้ว่า ความมั่นคงในธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว ทักษะ
ส าคัญที่ต้องเชี่ยวชาญ คือ 1) การแสวงหาผู้มุ่งหวังและขยายตลาด (Prospecting and Expanding the Markets) 
และ 2) ทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding)  
 ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านั่นเอง 

ซึ่งทักษะที่ส าคัญทั้ง 2 ประการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 10 ข้ันตอนกิจกรรมการขาย ประกอบด้วย 
1. แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) 
2. ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching) 
3. สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) 
4. ชี้ให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems) 
5. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา (Creating the Solution) 
6. การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Presenting the Solution) 
7. การตอบข้อโต้แย้ง (Handling Objections) 
8. ปิดการขาย (Closing the Sell) 
9. บริการหลังการขาย (After Sale Service) 
10. ขยายตลาด (Expanding the Markets) 

 
ขั้นตอนกิจกรรมการขายดังกล่าวเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ส าคัญในอาชีพนี้ที่ต้องได้รับการทบทวน ฝึกฝน  

ซ้ าแล้ว ซ้ าเล่า ซึ่งหากไม่สามารถแสวงหาผู้มุ่งหวังได้ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหลือจะไม่เกิดขึ้น เมื่อได้พบผู้มุ่งหวังแล้วทักษะ
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นล าดับต่อมาที่จะท าให้เราวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา รวมทั้งเสนอวิธีการ
แก้ไขของปัญหานั้น ๆ จนปิดการขายได้ในที่สุด 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความรู้และเหตุผลในการปฏิบัติมี 3 ข้ันตอน คือ  

1. พิจารณารวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. คัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

 
  โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1. พจิารณารวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) โดยยึดหลักพิจารณาความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) เป็นช่วงที่ เด็กต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าการศึกษา ค่าใช้จ่าย หรือค่า
รักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของ
บุตร  
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว ทุนประกันสูง
ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้างหลักประกันที่เก็บไว้
ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บออมผ่านประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุส าหรับ
ตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
หรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันชีวิต
แบบบ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
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 ท ั ้งค ่าการศึกษา ค่าใช ้จ ่าย หร ือ

ค่ารักษาพยาบาล
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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กระบวนการในการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
 หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความรู้และเหตุผลในการปฏิบัติมี 3 ข้ันตอน คือ  

1. พิจารณารวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. คัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม 

 
  โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1. พจิารณารวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) โดยยึดหลักพิจารณาความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต ่ากว่า 20 ปี) เป็นช่วงที่ เด็กต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าการศึกษา ค่าใช้จ่าย หรือค่า
รักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของ
บุตร  
 1.2 ช่วงเร่ิมท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีรายได้ เน้นการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อาย ุ31-45 ปี) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว ทุนประกันสูง
ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้างหลักประกันที่เก็บไว้
ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บออมผ่านประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุส าหรับ
ตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุนให้
งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
หรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกันชีวิต
แบบบ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
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2. วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อดูว่าผู้มุ่งหวังมีความต้องการประเภทใด เป็นความต้องการส่วนตัว ความ
ต้องการด้านครอบครัว หรือความต้องการด้านธุรกิจ  

2.1 ความต้องการส่วนตัว การใช้ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลจะพบกับเหตุการณ์ ความไม่แน่นอนหลาย
ประการแตกต่างกันไปตามอาชีพ อายุ เพศ พื้นที่ ดังนั้น ความต้องการส่วนตัวในการท าประกันชีวิตจึงอาจแตกต่างกัน
ไป ดังนี้ 
  1) ความต้องการเงินทุนส ารองฉุกเฉินจากการประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือโรคร้ายแรง ไปจนถึงขั้น
ทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  2) การสูญเสียบุคคลหลักในการหารายได้ของคู่สมรส 
  3) ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ด้วยลูกหนี้ถึงแก่กรรม หรือประสบอุบัติเหตุจนท าให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
  4) ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะขาดรายได้หลังเกษียณ หรือรายได้จากเงินประจ าไม่เพี ยงพอต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
  5) ไม่มีเงินมากพอที่จะท าให้ความต้องการและความใฝ่ฝันของตนเองเป็นจริงได้ เช่น  การเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงบั้นปลายชีวิต 

2.2 ความต้องการด้านครอบครัว การสูญเสียสมาชิกในครอบครัว นอกจากจะเสียใจแล้ว อาจน าปัญหา
ทางการเงินมาสู่ครอบครัวได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ดังนั้น ความต้องการทางด้านครอบครัว 
ที่อาจเกิดขึ้นจึงมีดังนี้ 
  1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ ค่าจัดการงานศพ เป็นต้น 
  2) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพื่อการด ารงชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินเลี้ยงดูผู้อยู่ใน
อุปการะ ค่าอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) หากครอบครัวนั้นมีบุตร ต้องเตรียมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร หรือต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาใน
ระดับสูงเพียงใดก็ยิ่งจ าเป็นต้องเตรียมเงินทุนส ารองไว้มากเพียงนั้น 

2.3 ความต้องการด้านธุรกิจ การสูญเสียบุคคลส าคัญของธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของธุรกิจ
นั้น ๆ และส่งผลต่อไปยังความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ความต้องการทางด้านธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้ 
  1) การที่บริษัทสูญเสียผู้ถือหุ้นจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารธุรกิจได้
ต่อเนื่อง หากผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนมาถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเพราะไม่เข้าใจธุรกิจหรือเหตุผล    
อ่ืน ๆ จึงต้องหาเงินมาซื้อหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว และมอบให้ทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป 
  2) เกิดปัญหาด้านหนี้สิน ลูกหนี้ถือโอกาสไม่ช าระหนี้ หรือประวิงเวลา หรืออาจประสบปัญหาจากการที่
บุคคลนั้นไปค้ าประกันหนี้ให้บุคคลอื่น หรือมีเครดิตต่อธนาคาร 
  3) เมื่อผู้บริหารที่มีความส าคัญเกิดการเสียชีวิต ทุพพลภาพ ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานของบริษัท 
หากบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการหารายได้เข้าธุรกิจแล้วด้วย การที่จะหาบุคคลที่มีความสามารถทัดเทียมกันมา
ทดแทน ย่อมท าได้ยากในระยะเวลาอันสั้น ประเด็นของเงินทุนและระยะเวลาในการสรรหาคนใหม่เข้ามาบริหาร จึง
จ าเป็นต้องหากระแสเงินสดมาใช้จ่ายในธุรกิจนั้น ๆ 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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3. คดัเลอืกแบบประกนั ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ระยะเวลาความ
คุ้มครอง รายได้ของลูกค้าในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต อัตราเงินเฟ้อที่ท าให้อ านาจซื้อลดลง และ
ผลประโยชน์ทางภาษี 
 เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว จะน าไปสู่การน าเสนอแบบประกัน พร้อมทั้ง
เหตุผลในการน าเสนอแบบประกันชีวิตนั้น ๆ เช่น 
 1) แบบชั่วระยะเวลา เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2) แบบตลอดชีพ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงและได้เงินเมื่อเสียชีวิต สร้างมรดกให้กับ
ลูกหลาน หรือเงินก้อนให้คู่สมรส 
 3) แบบสะสมทรัพย์ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย 
 4) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจ ายามเกษียณอายุ 
 ตัวแทนประกันชีวิตต้องท าหน้าที่อธิบายผลประโยชน์ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระส าคัญ หากผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยสามารถตอบข้อสงสัยและค าถามต่าง ๆ ของผู้มุ่งหวังได้ หากน าเสนอไปแล้ว ยังไม่
ตรงต่อความต้องการ แสดงว่ามีความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับ จึงต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วกลับไปวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ เพื่อน าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการต่อไป หรือหยุดการน าเสนอเพื่อยุติการขายทันทีหาก  
ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ  

 

 
 

 
ภาพที ่4.1 ตวัอย่างวถิีการเงนิในวงจรชีวติมนุษย์ท างานประจ า เมือ่เทยีบเป็นมูลค่าทางการเงนิ 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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3. คดัเลอืกแบบประกนั ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ระยะเวลาความ
คุ้มครอง รายได้ของลูกค้าในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต อัตราเงินเฟ้อที่ท าให้อ านาจซื้อลดลง และ
ผลประโยชน์ทางภาษี 
 เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว จะน าไปสู่การน าเสนอแบบประกัน พร้อมทั้ง
เหตุผลในการน าเสนอแบบประกันชีวิตนั้น ๆ เช่น 
 1) แบบชั่วระยะเวลา เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2) แบบตลอดชีพ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงและได้เงินเมื่อเสียชีวิต สร้างมรดกให้กับ
ลูกหลาน หรือเงินก้อนให้คู่สมรส 
 3) แบบสะสมทรัพย์ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย 
 4) แบบเงินได้ประจ าหรือแบบบ านาญ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจ ายามเกษียณอายุ 
 ตัวแทนประกันชีวิตต้องท าหน้าที่อธิบายผลประโยชน์ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระส าคัญ หากผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยสามารถตอบข้อสงสัยและค าถามต่าง ๆ ของผู้มุ่งหวังได้ หากน าเสนอไปแล้ว ยังไม่
ตรงต่อความต้องการ แสดงว่ามีความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับ จึงต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วกลับไปวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ เพื่อน าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการต่อไป หรือหยุดการน าเสนอเพื่อยุติการขายทันทีหาก  
ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ  

 

 
 

 
ภาพที ่4.1 ตวัอย่างวถิีการเงนิในวงจรชีวติมนุษย์ท างานประจ า เมือ่เทยีบเป็นมูลค่าทางการเงนิ 
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4-12   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 จากภาพที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของวิถีการเงินในวงจรชีวิตมนุษย์ท างานประจ า สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ในวงจรชีวิตคน ประกอบด้วย 2 ช่วงใหญ่ คือ 
(1) ช่วงหารายได้ เร่ิมจากคนโสด มีครอบครัว มีบุตร เตรียมเกษียณ  
(2) ช่วงหลังเกษียณ ใช้รายได้จากช่วงการท างานที่เตรียมไว้  
ในช่วงอายุ 25 – 65 นั้น เป็นช่วงที่ยังสามารถหารายได้ เม่ือเทียบกับระยะเวลา อายุ 25 ปีนั้นมีโอกาสในการ

แสวงหารายได้ยาวนานจนถึง อายุ 65 ปี ในช่วงนี้จึงมีทุนมนุษย์ (Human Capital) สูง คิดรายได้จากค่าจ้างที่สามารถ
ปรับสูงขึ้นได้ในอนาคต แล้วค่อยลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นจนถึงวัยที่ความสามารถในการหารายได้ลดลง ท าให้ทุนมนุษย์
(Human Capital) ลดต่ าลง  

รายได้จากค่าจ้างส่วนหนึ่งจะถูกน ามาเก็บออมหรือลงทุน ก่อให้เกิดทุนการเงิน (Financial Capital) ที่   
ค่อย ๆ สะสมตามระยะเวลาที่ผ่านไป ซึ่งจะมาทดแทนรายได้จากค่าจ้างในอนาคต หลังจากนั้นทุนการเงินก้อนนี้จะ
เป็นรายได้ประจ าที่ไว้ใช้ยามสูงอายุ 

หลังจากการเกษียณอายุแล้ว รายได้ประจ าจะถูกน าไปใช้จ่ายจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายผันแปรตามดุลพินิจ (Discretionary) เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ยังมีอยู่ ค่าใช้จ่ายที่จะค่อย ๆ 
เพิ่มข้ึนในเมื่ออายุสูงขึ้นคือค่ารักษาพยาบาล  

การให้ค าแนะน า ขึ้นกับความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์การท างาน พึงระลึกไว้เสมอว่า ประกันชีวิต
เป็นเครื่องมือด้านการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ไม่ใช่เครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเหมือน
ทรัพย์สินการลงทุนประเภทอ่ืน เช่น หุ้น กองทุนรวม จึงควรดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันชีวิตของผู้มุ่งหวัง
เป็นหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นคนโสด ไม่มีภาระทางการเงิน เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 15–20% ของรายได้ต่อปี 
(2) ถ้าเป็นบุคคลที่มีครอบครัว เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 10–15% ของรายได้ต่อปี 

 
ตวัอย่าง นายสมชาย อายุ 30 ปี ก าลังจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบันท างานรับจ้างในบริษัทเอกชน ได้

เงินเดือน 35,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน วางแผนเกษียณอายุ 60 ปี มีเงินประกันสังคมจ่ายเดือนละ 750 บาท บริษัท
ท าประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยมีความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อปี 
มีภาระหนี้สินในการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เกษียณอายุ

 
1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่4.3 แบบประเมนิความเส่ียง เพือ่วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า กรณีนายสมชาย 
 

เหตุการณ์ ผลกระทบ
ทางการเงนิ โอกาสในการเกดิ ประกนัภัยทีม่ ี แนะน าจดัการ

ความเส่ียง หมายเหตุ 

ด้านความต้องการส่วนตวั      
กรณีเสียชีวิต สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีทุพพลภาพ สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีเจ็บป่วย ต่ า ปานกลาง ประกันสังคม 

ประกันกลุม่ 
โอน  

กรณีรักษาตัวใน รพ. / 
ผ่าตัด 

ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม
ประกันกลุม่ 

โอน  

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง (มะเร็ง) 

สูง ต่ า  โอน  

อุบัติเหต ุ ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

เงินทุนคุ้มครองภาระหนี้สิน 
ระยะยาว 

สูง ต่ า  โอน  

เงินทุนเพื่อการเกษียณอาย ุ      
ด้านครอบครัว      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว 

สูง ต่ า ประกันกลุม่ โอน  

เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล 

     

ทุนการศึกษาของบุตร      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย 
ครั้งสุดท้าย 

ต่ า ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

 
การวิเคราะห์ความต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน การวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตนั้น พึงจ าไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการนั้นมี
แนวโน้มคล้ายกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมเอาไว้
ทั้งของลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต  

เห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลใน
คร้ังต่อมา พบว่านายสมชาย อายุ 30 ปี อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรง มีเป้าหมายจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินเป็นค่าสินสอด ค่าจัดงานแต่งงานจ านวนหนึ่ง มีภาระผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะ
เหลือเวลาท างานและหารายได้ 30 ปี จากปัจจุบัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ตารางที ่4.3 แบบประเมนิความเส่ียง เพือ่วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า กรณีนายสมชาย 
 

เหตุการณ์ ผลกระทบ
ทางการเงนิ โอกาสในการเกดิ ประกนัภัยทีม่ ี แนะน าจดัการ

ความเส่ียง หมายเหต ุ

ด้านความต้องการส่วนตวั      
กรณีเสียชีวิต สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีทุพพลภาพ สูง ต่ า ประกันสังคม โอน  
กรณีเจ็บป่วย ต่ า ปานกลาง ประกันสังคม 

ประกันกลุม่ 
โอน  

กรณีรักษาตัวใน รพ. / 
ผ่าตัด 

ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม
ประกันกลุม่ 

โอน  

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรค
ร้ายแรง (มะเร็ง) 

สูง ต่ า  โอน  

อุบัติเหต ุ ปานกลาง ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

เงินทุนคุ้มครองภาระหนี้สิน 
ระยะยาว 

สูง ต่ า  โอน  

เงินทุนเพื่อการเกษียณอาย ุ      
ด้านครอบครัว      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่ายใน 
ครอบครัว 

สูง ต่ า ประกันกลุม่ โอน  

เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล 

     

ทุนการศึกษาของบุตร      
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย 
ครั้งสุดท้าย 

ต่ า ต่ า ประกันสังคม 
ประกันกลุม่ 

โอน  

 
การวิเคราะห์ความต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน การวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตนั้น พึงจ าไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการนั้นมี
แนวโน้มคล้ายกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสมเอาไว้
ทั้งของลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต  

เห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลใน
คร้ังต่อมา พบว่านายสมชาย อายุ 30 ปี อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรง มีเป้าหมายจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินเป็นค่าสินสอด ค่าจัดงานแต่งงานจ านวนหนึ่ง มีภาระผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะ
เหลือเวลาท างานและหารายได้ 30 ปี จากปัจจุบัน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-14   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  รายได้ต่อปี  (35,000 x 12) + (35,000 x 3) = 525,000 บาท 
  รายจ่ายประกันสังคมปีละ 750 x 12    =    9,000 บาท 
 ข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาเพิ่ม 

1. งบประมาณในการแต่งงาน ต้องใช้เงินเท่าไร จะเก็บเงินด้วยวิธีการไหน อย่างไร 
2. จ านวนเงินที่ต้องผ่อนบ้าน จ านวนเท่าไร 
3. น าเสนอข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงที่ท าไว้ โดยการสอบถามนายสมชายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านความต้องการส่วนตัว และด้านครอบครัว โดยจัดล าดับความส าคัญกับเหตุการณ์ 
4. ประมาณความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังมีวิธีการท ารายละเอียดอีกหลาย

ประการตามวิธีการของการวางแผนการเงิน แต่ในที่นี้เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน จะใช้หลักการที่ว่า ความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยที่ เหมาะสมไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อปี โดยน ารายได้ไม่หักภาระต่าง  ๆ เช่น 
ประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอ่ืน ๆ มาค านวณ 

5. ในกรณีนี้ นายสมชายไม่ควรช าระเบี้ยประกันภัยเกิน 52 ,500 ต่อปี หากนายสมชายให้ความส าคัญกับ
ภาระหนี้สินของการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะน าแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม เช่น 
  (1) แบบชั่วระยะเวลา โดยดูระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสม 
  (2) แบบตลอดชีพ ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี หรือระยะเวลาอ่ืน  ๆ ที่เหมาะสมกับนาย
สมชายเมื่อได้คัดเลือกแบบประกันที่เหมาะสมแล้ว ควรท าการเปรียบเทียบของแบบประกันที่เลือกให้นายสมชาย 
  (3) แบบประกันชั่วระยะเวลา เบี้ยประกันภัยต่ า ความคุ้มครองสูง ไม่มีมูลค่าเงินสด ไม่ถือเป็นการออม 
  (4) แบบตลอดชีพ เบี้ยสูงกว่าแบบชั่วระยะเวลา ความคุ้มครองสูง (เมื่อเทียบทุนประกันเท่ากัน) มีมูลค่า
เงินสดในอนาคต ถือเป็นการออมและการคุ้มครองไปในตัว ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีหรืออ่ืนใด แล้วแต่แบบของ
บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดอยู่ 
 
แบบประกนั จ านวน

เงนิเอา
ประกนั
ชีวติ 

เบีย้ประกนั
ชีวติต่อปี 

ระยะเวลา
คุ้มครอง 

ระยะเวลา
ช าระเบีย้ 

รวมเบีย้
ประกนั
ตลอด
สัญญา 

มูลค่าเวนคนื 
เงนิสด 

ผลประโยชน์
ทางภาษ ี

ช่ัวระยะเวลา 
คุ้มครอง  
15 ปี 

1,500,000 9,383 15 ปี 15 ปี 140,745 ไม่มมีูลค่า น าไปลดหย่อน 
ภาษีได ้

ตลอดชีพ 
(ช าระเบี้ย 20 
ปี) 

1,500,000 30,090 ถึงอายุ  
90 ปี 

20 ปี 601,800 สิ้นปีกรมธรรม์ 
ที ่20 เท่ากับ 
604,500 บาท 

น าไปลดหย่อน
ภาษีได ้
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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ความแตกต่างของเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันจะขึ้นกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตามสัญญาประกันชีวิต 
การเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบให้ตรงกันในแต่ละประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ส่วนการตัดสินใจท า
ประกันภัยนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของนายสมชาย หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
แนะน าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับนายสมชายมากที่สุด ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 

6. บางกรณี นายสมชายอาจไม่ได้ให้ความส าคัญของการผ่อนช าระค่าบ้าน เพราะคิดว่าตนเองมีความสามารถ
ในการหารายได้และไม่กลัวความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าความเสี่ยงที่
ซ่อนเร้นอยู่ หากนายสมชายยังไม่มีความต้องการในประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ควรฝืนความต้องการของนาย
สมชาย ควรตอบสนองความต้องการของนายสมชายเป็นหลัก 

7. หากนายสมชาย ต้องการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า และให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ใน
กรณีเช่นนี้สินค้าประกันชีวิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว จึงต้องไปดู
ความต้องการในล าดับอ่ืนต่อไป หรือแนะน าการเก็บออมเพื่อลงทุนแบบอ่ืนที่ตอบเป้าหมายนายสมชายได้ 

8. หากสิ่งที่นายสมชายต้องการคือแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ควรให้ข้อคิดถึงแต่ภาระการเลี้ยงดูบิดา-มารดาที่
เลี้ยงดูตนมา หากแต่งงานไป ท่านจะล าบาก การท าประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้บิดา-มารดาจึงน่าจะเป็นโอกาส
อันดีในการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของชีวิตในขณะนั้น จึงควรท าประกันชีวิตจ านวน
หนึ่ง โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันว่าจะไม่เป็นการตัดโอกาสการท าประกันชีวิตในอนาคต
ด้วย เพราะต้องตระหนักว่า รายได้ของลูกค้าจ ากัด ควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสม ให้เงินของลูกค้าเกิดผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยไม่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

9. การแนะน าสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่จะพึงมี สามารถแนะน าให้
เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของนายสมชาย โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่นายสมชายได้เป็นหลัก 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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ความแตกต่างของเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันจะขึ้นกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตามสัญญาประกันชีวิต 
การเปรียบเทียบจะต้องเปรียบเทียบให้ตรงกันในแต่ละประเด็นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ส่วนการตัดสินใจท า
ประกันภัยนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของนายสมชาย หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
แนะน าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับนายสมชายมากที่สุด ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 

6. บางกรณี นายสมชายอาจไม่ได้ให้ความส าคัญของการผ่อนช าระค่าบ้าน เพราะคิดว่าตนเองมีความสามารถ
ในการหารายได้และไม่กลัวความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรให้ค าแนะน าความเสี่ยงที่
ซ่อนเร้นอยู่ หากนายสมชายยังไม่มีความต้องการในประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ควรฝืนความต้องการของนาย
สมชาย ควรตอบสนองความต้องการของนายสมชายเป็นหลัก 

7. หากนายสมชาย ต้องการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า และให้ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ใน
กรณีเช่นนี้สินค้าประกันชีวิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว จึงต้องไปดู
ความต้องการในล าดับอ่ืนต่อไป หรือแนะน าการเก็บออมเพื่อลงทุนแบบอ่ืนที่ตอบเป้าหมายนายสมชายได้ 

8. หากสิ่งที่นายสมชายต้องการคือแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ควรให้ข้อคิดถึงแต่ภาระการเลี้ยงดูบิดา-มารดาที่
เลี้ยงดูตนมา หากแต่งงานไป ท่านจะล าบาก การท าประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้บิดา-มารดาจึงน่าจะเป็นโอกาส
อันดีในการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของชีวิตในขณะนั้น จึงควรท าประกันชีวิตจ านวน
หนึ่ง โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันว่าจะไม่เป็นการตัดโอกาสการท าประกันชีวิตในอนาคต
ด้วย เพราะต้องตระหนักว่า รายได้ของลูกค้าจ ากัด ควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสม ให้เงินของลูกค้าเกิดผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยไม่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า 

9. การแนะน าสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่จะพึงมี สามารถแนะน าให้
เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของนายสมชาย โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่นายสมชายได้เป็นหลัก 
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4-16   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่4.3  
การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกนัชีวติทีเ่หมาะสม 
กบัความต้องการของลูกค้า 
   
 
 หลังจากที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้ว หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือ  การให้
ค าแนะน าที่เหมาะสมกับลูกค้าว่า ความเสี่ยงภัยแบบใดควรใช้ประกันชีวิตแบบใดในการแก้ไขปัญหา โดยชี้แจงเหตุผล
ให้ชัดเจน การให้ค าแนะน ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแยกพิจารณาเป็นสองด้าน คือ 
1) ด้านจ านวนเงินเอาประกันชีวิต และ 2) ด้านการเกษียณอายุ ดังนี้ 
  
1. ด้านจ านวนเงนิเอาประกนัชีวติ 

ตลาดประกันชีวิตประเทศไทย การก าหนดจ านวนเงินเอาประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมาจากตัวแทนประกันชีวิต
เป็นผู้ท าการเสนอขายเป็นหลัก และถูกต่อรองโดยลูกค้า เป็นการขายแบบส าเร็จรูป ลูกค้าเพียงพิจารณาว่ามีเงิน
พอที่จะสามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้หรือไม่ในตอนที่ถูกเสนอขาย หากเพียงพอก็ตัดสินใจซื้อ โดยมิได้พิจารณาว่า
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่มีความรู้ทางด้านประกันชีวิตมากพอ และจ านวนเงินเอา
ประกันชีวิตที่ท านั้นสามารถตอบสนองความจ าเป็นทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจริงหรือไม่ เบี้ยประกันภัยที่ท า
ในปีแรกเหมาะสมหรือไม่ มีความสามารถทางการเงินในการช าระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ๆ ไปหรือไม่ ลูกค้าจ านวนหนึ่ง
ซื้อประกันภัยเพราะอยากช่วยตัวแทนประกันชีวิต ถ้ามองในด้านดี มีประกันภัยดีกว่าไม่มี แต่ถ้ามองในเชิงคุณค่าความ
เป็นมืออาชีพ อาจต้องปรับวิธีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต เพื่อช่วยกันพัฒนาตลาดประกันชีวิตให้เติบโตและ
เข้าสู่มาตรฐานสากล จึงควรแนะน าวิธีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
 วิธีที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี เพื่อให้ครอบครัวที่มีภาวะการปรับตัว คุ้มครองรายได้ หรือทุนมนุษย์              
เชิงการหารายได้ในระยะยาว เป็นการคิดแบบง่าย ผู้มุ่งหวังจะได้ท าเบี้ยประกันต่ าสุด ในอัตราอายุปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
กังวลปัญหาสุขภาพและอัตราเบี้ยประกันในอนาคต 
 วิธีที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี เพื่อให้ครอบครัวที่มีภาวะการปรับตัว คุ้มครองรายได้ เพื่อให้คนที่อยู่
สามารถปรับตัว สร้างอาชีพได้อย่างไม่กังวล 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเก็บออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี 
 วธีิที่ 5 ทุนประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบง่าย ๆ 
 วธีิที่ 6 ให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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 จากตัวอย่าง การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต : กรณีนายสมชาย 
 วธีิที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 10 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 10 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 10 x (420,000 + 105,000)  
         = 10 x 525,000 
         = 5,250,000 บาท 
 
 วธีิที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 5 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 5 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 5 x [420,000 + 105,000] 
         = 5 x 525,000 
         = 2,625,000 บาท 
 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = (5 x รายได้รวม) + ค่าผ่อนบ้าน + หนี้สิน + อื่น ๆ  
               – จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = (5 x 525,000) + 1,500,000 – 100,000  

– 40,000   
= 3,985,000 บาท 

 
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ค่าท าศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจ านวนหนึ่ง  
   ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 
 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเกบ็ออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี เป็นตัวก าหนดเบี้ยประกันภัย เพื่อหาจ านวน
เงินเอาประกันชีวิต ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดส่งเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไป 

จากตัวอย่างที่ 4.1 นายสมชาย อายุ 30 ปี มีสวัสดิการประกันชีวิตแบบกลุ่มของบริษัท จ านวน 100,000 
บาท มีรายได้จากเงินเดือน ต่อปี 420,000 บาท เมื่อรวมโบนัส 3 เดือน จะมีรายได้รวม 525,000 บาท หากใช้หลัก
ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ จะได้เบี้ยประกันภัย 525,000 x 10% = 52,500 บาท ที่นายสมชายมี
ความสามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ น าตัวเลขดังกล่าวไปค านวณหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิต สมมติให้ท าประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ ช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี สมชายอายุ 30 ปี มีอัตราเบี้ยประกัน 21.00 บาทต่อ
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ดังนี้ 
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แบบกลุ่มของบริษัทจ�านวน 100,000 บาท

มีร าย ได ้ จ าก เ ง ิ น เด ื อน
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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 จากตัวอย่าง การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิต : กรณีนายสมชาย 
 วธีิที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 10 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 10 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 10 x (420,000 + 105,000)  
         = 10 x 525,000 
         = 5,250,000 บาท 
 
 วธีิที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = 5 x รายได้รวม 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = 5 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)] 
         = 5 x [420,000 + 105,000] 
         = 5 x 525,000 
         = 2,625,000 บาท 
 
 วธีิที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิต  = (5 x รายได้รวม) + ค่าผ่อนบ้าน + หนี้สิน + อื่น ๆ  
               – จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มี 
    จ านวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย = (5 x 525,000) + 1,500,000 – 100,000  

– 40,000   
= 3,985,000 บาท 

 
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ค่าท าศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจ านวนหนึ่ง  
   ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท 
 
 วธีิที่ 4 ใช้ความสามารถในการเกบ็ออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี เป็นตัวก าหนดเบี้ยประกันภัย เพื่อหาจ านวน
เงินเอาประกันชีวิต ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดส่งเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไป 

จากตัวอย่างที่ 4.1 นายสมชาย อายุ 30 ปี มีสวัสดิการประกันชีวิตแบบกลุ่มของบริษัท จ านวน 100,000 
บาท มีรายได้จากเงินเดือน ต่อปี 420,000 บาท เมื่อรวมโบนัส 3 เดือน จะมีรายได้รวม 525,000 บาท หากใช้หลัก
ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ จะได้เบี้ยประกันภัย 525,000 x 10% = 52,500 บาท ที่นายสมชายมี
ความสามารถส่งเบี้ยประกันภัยได้ น าตัวเลขดังกล่าวไปค านวณหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิต สมมติให้ท าประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ ช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี สมชายอายุ 30 ปี มีอัตราเบี้ยประกัน 21.00 บาทต่อ
จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ดังนี้ 
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           × 1,000  =  2,500,000  บาท 
 
 ดังนั้นนายสมชายควรมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,500,000 บาท หากนายสมชายต้องการมีความคุ้มครอง
เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงในกรณีอื่น เช่นการคุ้มครองอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล จ าเป็นต้องลดทุนประกันภัยลง เพื่อให้
มีเงินเหลือไปซื้ออนุสัญญาอ่ืน ๆ ได้ 
 
 วธีิที่ 5 ทุนประกนัแบบชดเชยด้วยอตัราเงนิเฟ้อที่คาดว่าจะเกดิขึน้แบบง่าย ๆ 

สมมติว่า ในอนาคต20 ปีข้างหน้า นายสมชายต้องการจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่มีมูลค่า 1,000,000 บาท 
เทียบเท่าเงินในปัจจุบัน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในอนาคตเป็น 3%  
 จ านวนเงินเอาประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อ  

= จ านวนเงินเอาประกันชีวิต x (1 + อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย)จ านวนปีในอนาคต 
 = 1,000,000 x (1 + 3%)20  

= 1,000,000 x 1.80  
= 1,800,000 บาท 

 
 วธีิที่ 6 ให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

แนวคิดคือ จะไม่น าทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้จ่าย หากเกิดอะไรข้ึนกับผู้เอาประกันชีวิตให้น าเงินผลประโยชน์จาก
ประกันชีวิตไปลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
 
 ทรัพย์สินที่ต้องการ =  รายได้ที่ต้องการต่อปี   + 
 
  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายต้องการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะจ านวน 200,000 บาท ต่อปี โดยมี
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 11 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 200,000 + 
 

    = 200,000 +   
 
     = 200,000 + 2,500,000 
     = 2,700,000 บาท 

                    รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 200,000 
0.11-0.03 
 200,000 
   0.08 

 52,500 
  21.00 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 นายสมชายต้องมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,700,000 บาท เพื่อสร้างเป็นทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
หากนายสมชายจากไป ผู้อยู่ในอุปการะจะน าเงินจ านวนเงินเอาประกันชีวิตมาเป็นทรัพย์สิน แล้วน าไปลงทุนที่อัตรา
ผลตอบแทนคาดหวัง 11% โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละ 200,000 บาท แก่ผู้อยู่
ในอุปการะตลอดไป 
 
2. ด้านการเกษยีณอายุ 

การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ต้องอาศัยความรู้ทางการเงินอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนใน หุ้น กองทุนรวม ที่ดิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกค้าจะได้รับในอนาคต หรือ
หากเป็นข้าราชการ ต้องน าเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาชี้แจงแก่ลูกค้า เพื่อหาวิธีการที่จ ะสามารถมีเงิน
เพียงพอยามเกษียณ เพราะปัจจุบันการมีอายุยืนก็เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของมนุษย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของแผนเกษียณอายุของลูกค้า ไม่ใช่ทุกอย่างของแผนการเกษียณอายุ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life Insurance) เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันชีวิตเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ
ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะและเงื่อนไขการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเงินลงทุนที่จะน าไป
ลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดการลงทุนของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงิน
ดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินลงทุนส่วนนี้จึงไม่รับประกันผลตอบแทน  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่ต่ ากว่าผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้รับรองไว้  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแนะน าลูกค้า เพื่อเตรียมตัว เตรียมเงินให้เพียงพอในการเกษียณอายุ ต้องให้
ค าแนะน าด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้ค าแนะน า โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็นส าคัญ มีหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ไม่สนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร  เพื่อหวังจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการให้บริการ ผ่านการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 เมื่อปี 1920 จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ถูกผู้สื่อขาวถามว่า   
“คุณรวยขนาดนี้ ต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงพอ” ค าตอบที่เรียบง่ายจากปากของมหาเศรษฐีระดับ
โลก “Just a little bit more” (ขออีกนิด ก็พอแล้ว) ความพอในเร่ืองนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกมากกว่าการค านวณเป็นตัวเลขก็ได้ 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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 นายสมชายต้องมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 2,700,000 บาท เพื่อสร้างเป็นทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในอุปการะ 
หากนายสมชายจากไป ผู้อยู่ในอุปการะจะน าเงินจ านวนเงินเอาประกันชีวิตมาเป็นทรัพย์สิน แล้วน าไปลงทุนที่อัตรา
ผลตอบแทนคาดหวัง 11% โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละ 200,000 บาท แก่ผู้อยู่
ในอุปการะตลอดไป 
 
2. ด้านการเกษยีณอายุ 

การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ต้องอาศัยความรู้ทางการเงินอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนใน หุ้น กองทุนรวม ที่ดิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกค้าจะได้รับในอนาคต หรือ
หากเป็นข้าราชการ ต้องน าเงินบ านาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาชี้แจงแก่ลูกค้า เพื่อหาวิธีการที่จ ะสามารถมีเงิน
เพียงพอยามเกษียณ เพราะปัจจุบันการมีอายุยืนก็เป็นความเสี่ยงที่ส าคัญของมนุษย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของแผนเกษียณอายุของลูกค้า ไม่ใช่ทุกอย่างของแผนการเกษียณอายุ 

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life Insurance) เบี้ยประกันภัยที่บริษัท
ประกันชีวิตเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ส าหรับการ
ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะและเงื่อนไขการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเงินลงทุนที่จะน าไป
ลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจ ากัดการลงทุนของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงิน
ดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินลงทุนส่วนนี้จึงไม่รับประกันผลตอบแทน  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่ต่ ากว่าผลตอบแทนขั้นต่ าที่ได้รับรองไว้  

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแนะน าลูกค้า เพื่อเตรียมตัว เตรียมเงินให้เพียงพอในการเกษียณอายุ ต้องให้
ค าแนะน าด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้ค าแนะน า โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็นส าคัญ มีหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสาร
หลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ ไม่สนับสนุนให้ผู้เอาประกันภัยซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน บ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร  เพื่อหวังจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากการให้บริการ ผ่านการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 เมื่อปี 1920 จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ถูกผู้สื่อขาวถามว่า   
“คุณรวยขนาดนี้ ต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงพอ” ค าตอบที่เรียบง่ายจากปากของมหาเศรษฐีระดับ
โลก “Just a little bit more” (ขออีกนิด ก็พอแล้ว) ความพอในเร่ืองนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกมากกว่าการค านวณเป็นตัวเลขก็ได ้
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 แต่ในทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลข เพื่ออธิบายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจถึง
ความจ าเป็นและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสายเกินไป 
 การให้ค าแนะน าด้านการเกษียณอายุ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 

1) ก าหนดเป้าหมายและอายุที่ต้องการเกษียณ 
2) ค านวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ 
3) ค านวณเงินออมที่มีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวัยเกษียณ 
4) ค านวณเงินที่ต้องการเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ 
5) ก าหนดแนวทางการออม การลงทุน 
6) ทบทวนและปรับปรุงแผนการเกษียณอย่างสม่ าเสมอ  
 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุนั้น จะเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น ประกัน

ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ 
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละอย่างท าหน้าที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ต่างกัน ความเสี่ยง
ต่างกัน เพื่อสร้างผลก าไรให้มากพอจนท าให้แผนเกษียณอายุเป็นจริงขึ้นมาได้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนเกษียณอายุเป็นเร่ืองที่มีขั้นตอนหลายประการ และต้องมีการทบทวนแผนการ
ที่วางนั้นไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะเวลาเป็นปัจจัยส าคัญ ยิ่งมีระยะเวลายาวนาน ความเสี่ยงจากการลงทุนยิ่งมี
แนวโน้มลดลง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ย่อมงอกงามไปตามระยะเวลาที่ผ่านไป  

 
ตารางที ่4.4 จ านวนเงนิทีต้่องใช้หลงัเกษียณ 

 
ค่าใช้จ่ายต่อเดอืน 

(บาท) 
จ านวนปีทีค่าดว่าจะมชีีวติอยู่หลงัเกษียณ (ปี) 

10 15 20 25 
  10,000   1,383,921   2,254,053   3,264,812   4,438,928 
  20,000   2,767,841   4,508,105   6,529,625   8,877,856 
  30,000   4,151,762   6,762,158   9,794,437 13,316,784 
  40,000   5,535,683   9,016,210 13,059,250 17,755,712 
  50,000   6,919,603 11,270,263 16,324,062 22,194,640 
  60,000   8,303,524 13,524,315 19,588,875 26,633,568 
  70,000   9,687,445 15,778,368 22,853,687 31,072,496 
  80,000 11,071,365 18,032,421 26,118,499 35,511,424 
  90,000 12,455,286 20,286,473 29,383,312 39,950,352 
100,000 13,839,207 22,540,526 32,648,124 44,389,280 

หมายเหตุ: จ านวนเงินท่ีค านวณได้ มีการปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี 
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1-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตวัแทนประกันชวีิต 
 

 

 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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                 รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 360,000 
   0.07 

เพื่อให้ง่ายต่อการแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใช้ตารางจ านวนเงินท่ีต้องใช้หลังเกษียณเป็นกรอบใน
การให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้มุ่งหวังได้ ดังนี้ 
 1. สอบถามผู้มุ่งหวังถึงเป้าหมาย และอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ  
 2. สอบถามจ านวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่อเดือน 
 3. ค้นหาแบบประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทนุ และประเมินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัยต่อปีของผู้มุ่งหวังเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
 5. ตอบข้อซักถามเมื่อผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ 
 จากขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการแนะน าอย่างง่าย แต่สามารถท าให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพความต้องการทางการ
เงิน และความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่เกิดขึ้นจริง จึงต้องมีการทบทวนและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ หรือแนะน าช่องทางให้กับผู้มุ่งหวังได้รับทราบ เพื่อท าให้แผนการเกษียณอายุมีความ
สมบูรณ์และตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการในระยะยาว  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายคาดว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก 20 ปี โดยจะเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 
80 ปี หากหลังอายุ 60 ปี นายสมชายอยากมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท จากตารางที่ 4.4 ในทาง
ทฤษฎี นายสมชายควรมีทรัพย์สิน 9,794,437 บาท เตรียมไว้ใช้ชีวิตยามหลังเกษียณโดยไม่จ าเป็นต้องหารายได้ และ
เมื่อนายสมชายเสียชีวิต ขณะที่มีอายุ 80 ปี เงินที่นายสมชายเก็บสะสมไว้ก็จะหมดลง ไม่มีมรดกส่งทอดไปยังทายาท  
 ถ้าเราใช้สมมติฐานให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

  
 ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ทีต่้องการต่อปี +   
 
 
 จากตัวอย่าง หากนายสมชาย ต้องการมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท หรือ 360,000 บาท 
ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 360,000  +  
      
     = 360,000 +   
     
     = 360,000 + 5,142,857 
     = 5,502,857 บาท 
 

 360,000 
0.10-0.03 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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                 รายได้ที่ต้องการต่อปี 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ – อัตราเงินเฟ้อ 

 360,000 
   0.07 

เพื่อให้ง่ายต่อการแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใช้ตารางจ านวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณเป็นกรอบใน
การให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้มุ่งหวังได้ ดังนี้ 
 1. สอบถามผู้มุ่งหวังถึงเป้าหมาย และอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ  
 2. สอบถามจ านวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่อเดือน 
 3. ค้นหาแบบประกันชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบบ านาญ หรือ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทนุ และประเมินความสามารถใน
การช าระเบี้ยประกันภัยต่อปีของผู้มุ่งหวังเพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
 5. ตอบข้อซักถามเมื่อผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ 
 จากขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการแนะน าอย่างง่าย แต่สามารถท าให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพความต้องการทางการ
เงิน และความจ าเป็นในอนาคต ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่เกิดขึ้นจริง จึงต้องมีการทบทวนและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ หรือแนะน าช่องทางให้กับผู้มุ่งหวังได้รับทราบ เพื่อท าให้แผนการเกษียณอายุมีความ
สมบูรณ์และตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก ท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการในระยะยาว  
 จากตัวอย่าง หากนายสมชายคาดว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก 20 ปี โดยจะเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 
80 ปี หากหลังอายุ 60 ปี นายสมชายอยากมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท จากตารางที่ 4.4 ในทาง
ทฤษฎี นายสมชายควรมีทรัพย์สิน 9,794,437 บาท เตรียมไว้ใช้ชีวิตยามหลังเกษียณโดยไม่จ าเป็นต้องหารายได้ และ
เมื่อนายสมชายเสียชีวิต ขณะที่มีอายุ 80 ปี เงินที่นายสมชายเก็บสะสมไว้ก็จะหมดลง ไม่มีมรดกส่งทอดไปยังทายาท  
 ถ้าเราใช้สมมติฐานให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach) 

  
 ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ทีต่้องการต่อปี +   
 
 
 จากตัวอย่าง หากนายสมชาย ต้องการมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท หรือ 360,000 บาท 
ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 
 

ทรัพย์สินที่ต้องการ  = 360,000  +  
      
     = 360,000 +   
     
     = 360,000 + 5,142,857 
     = 5,502,857 บาท 
 

 360,000 
0.10-0.03 
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ปัญหาของสมมติฐานนี้คือ นายสมชายต้องมีความสามารถในการหาทางลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ 10 
ต่อปีทุกปี ในช่วงเวลาที่นายสมชายมีอายุ 60-70 ปี สภาพร่างกายนายสมชายอาจจะยังคงสามารถจัดการบริหารได้ แต่
ช่วงอายุ 70-80 ปี นายสมชายจะยังคงสามารถหรือไม่สามารถท าได้ วิธีการนี้นายสมชายจะยังคงมีมรดกให้กับทายาท
เป็นจ านวน 5,502,857 บาท ตัวแทนประกันชีวิตจึงจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับฐานะของ
ลูกค้า และสามารถรองรับภาระทางการเงินในอนาคตของลูกค้าด้วย 
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 2.1  จ านวนบริษทัประกนัภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 แสดงดังตารางที่ 1.1 
  

ตารางที ่1.1 จ านวนบริษัทประกนัภัยในปัจจุบัน 
 

บริษัททีป่ระกอบธุรกจิ จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 22 1 23 
ประกันวินาศภยั 51 5 56 
ประกันสุขภาพ  4 -   4 
ประกันภัยต่อ    

- ประกันชีวิต 
- ประกันวินาศภยั 

 1 -   1 
 1 -   1 

รวม 79 6 85 
    

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  
  2.2  รายช่ือบริษทัประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ านวนบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 24 
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อ 1 บริษัท มีรายชื่อเป็นอักษรย่อ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2 
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เร่ืองที ่4.1  
เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัลูกค้า 
   
 
 ในจุดเริ่มต้นวงจรการขาย ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก       
ผู้มุ่งหวังตามรายชื่อเหล่านั้น มีหลายวิธีในการแสวงหารายชื่อ แต่ควรท าความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อแปลงผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้าให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ที่ไว้ใจ จนถึงขั้นเป็นศูนย์อิทธิพลแนะน ารายชื่อผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้ต่อไป  
 เทคนิคการส่งจดหมายแนะน าตัวไปยังผู้มุ่งหวังที่แปลกหน้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้ค าแนะน า ว่า
เป็นเร่ืองที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน ์เพราะโดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่ 
สิ่งเดียวที่ได้ประโยชน์ก็คือ ตัวแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังก าลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการเข้าถึงผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
การสร้างความสัมพันธ์ดังนี้ 

1. การปรับทัศนคติ 
2. การขายแบบไม่ขาย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว 
3. การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ 
4. การจัดงานสัมมนา 
5. การจัดกิจกรรม 
6. การให้ก่อนรับ 
7. การใช้ Social Network 
 

1. การปรับทศันคต ิ
การสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณท ามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ

ท ามันหรือไม่ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกันชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
มากกว่าที่ผู้มุ่งหวังจะช่วยซื้อสินค้าจากเรา หากไม่สามารถท าลายก าแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร  

หลายครั้งที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ตนเองจากโลกส่วนตัวไปสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ได้ ไม่ควรเร่ิมต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจควรเป็น
ความคิดว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ของผู้คนที่คนกลุ่มหนึ่งช าระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
เกิดแก่สมาชิก สมาชิกผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด
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