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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลในการ

ประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกการ
เปรียบเทียบตาม เพศ อายุ และภูมิล าเนา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 -79 
ปี ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 405 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ  0.984  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม  
 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัยของ

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.78 , S.D.= 0.86) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ด้านที่ 5 การ
บอกล้าง อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.52 , S.D.= 1.05) รองลงมาด้านที่ 4 ผลของการไม่เปิดเผยข้อความ
จริง  อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.59 , S.D.= 1.00) และ ด้านที่ 3 เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง อยู่
ในระดับปานกลาง ( X  = 2.82 , S.D.= 0.93)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 2 ข้อความที่จะต้อง
เปิดเผยข้อความที่จะต้องเปิดเผย อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.01 , S.D.= 0.89) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
การรับรู้หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในการท าสัญญาประกันชีวิต จ าแนกตามเพศ (ชาย หญิง) และอายุ ( 50-59 
ปี 60-69 ปี และ70-79 ปี) พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่เมื่อจ าแนกตาม
ภูมิล าเนา  (เทศบาลนคร เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้ง 5 ด้าน จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ในส่วนของแนวทางในการ
ส่งเสริมการรับรู้หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในการประกันชีวิตของผู้สูงอายุตามกฎหมายประกันภัย ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่จะมีแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้หน้าที่ 
โดยการให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนต้องอธิบายและชี้แจงการท าสัญญาประกันชีวิตให้ละเอียด ทั้ง 5 ด้าน 
เนื่องจากกรมธรรม์เป็นภาษากฎหมายซึ่งเข้าใจยาก ประกอบกับผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาในการอ่านหนังสือ 
และควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับตัวแทนประกันชีวิต นอกจากนี้บริษัทผู้รับประกันภัยควรมีส่วนร่วม
โดยการตั้งเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ให้ตัวแทนมีหน้าที่ต้องชี้แจงเงื่อนไขการประกันชีวิตแก่ลูกค้าทุกครั้ง 
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Abstract 
 This research work aimed to study and compare the perception of data disclosure 
duty in life insurance under the insurance law for the elderly in Amphoe Mueang Nakhon 
Ratchasima which was classified by gender, age and domicile. The sample group in the study 
consisted of 405 individuals aged 50-75 years old who domiciled in Amphoe Mueang Nakhon 
Ratchasima. The samples were drawn by multi-stage sampling method. Data were collected 
by 5 level rating scale questionnaire (Coefficient of Alpha Cronbach = 0.984) and then 
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way 
ANOVA. If there was a difference in the mean between the groups, it would be tested in 
pairs by Scheffe's method. 
 The findings revealed that the overall perception of data disclosure duty in life 
insurance under the insurance law for the elderly in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima 

was at a medium level ( X  = 2.78 , S.D.= 0.86). Considering each dimension, it was found 
that 5 dimensions were at the medium level. The dimension with the lowest mean was 

Dimension 5 “the information required to be disclosed” ( X  = 2.52, S.D. = 1.05), followed by 

Dimension 4 “the duty of disclosing factual information) ( X = 2.59, S.D. = 1.00) and 

Dimension 3 “the necessary time to disclose factual information” ( X  = 2.82, S.D. = 0.93). 
According to the comparison of the mean of perception of data disclosure duty in life 
insurance classified by gender (male and female) and age (50-59 years old, 60-69 years old 
and 70-79 years old), it was found that there was no significant difference at the statistical 
level of .05. However, when classified by domicile, there was significant difference at the 



statistical level of .001 in five dimensions. Therefore, the results were tested in pairs with 
Scheffe's method.  
 
 Guidelines for promoting the perception of data disclosure duty in life insurance 
under the insurance law for the elderly in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima. Both in 
overall and each dimension, there is a way to promote the perception of duty. By providing 
the duty of the agent must explain and explain the contract of life insurance in 5 
dimensions. Because the policy is a legal language, which is difficult. Some older people 
have trouble reading. Ethics should be instilled into the insurance agent. To have a 
professional ethics. Insurers should be involved by setting the rules. The agent must always 
explain. In addition, insurers should be involved by setting the rules. Agents are obliged to 
clarify the terms of life insurance for every customer. 
 


