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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “โอกาสและช่องทางการจดัจาํหน่ายธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว  
(นครหลวงเวยีงจนัทน์)” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สมัภาษณ์ (Interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตใน สปป. ลาว ตวัแทนประกนัชีวิตใน 
ประเทศไทย ในจงัหวดัหนองคาย และอุดรธานี และกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํธุรกิจ 
ประกนัชีวิตใน สปป. ลาว และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวิธี Content Analysis และผูว้ิจยั 
ไดผ้ลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี  
 1.  ศึกษาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว  
  2.  ศึกษาช่องทางการจดัจาํหน่ายธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว 
 

สรุปผลการวจิยั 
 1.  ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกนัชีวิตท่ีเหมาะสม และผูบ้ริโภคใน สปป. ลาว  
ใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด สรุปไดด้งัน้ี  
 คือ “ช่องทางตวัแทน” เพราะตวัแทนประกนัชีวิตใหก้ารบริการดว้ยความจริงใจ  
ดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามเป็นกนัเอง ใหก้ารช่วยเหลือเสมอตน้เสมอปลาย ใหค้วามใกลชิ้ดสนิทสนม  
ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต หรือในเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้เม่ือลูกคา้ขอ 
ความช่วยเหลือ ตั้งแต่ลูกคา้ ญาติพี่นอ้ง เพือ่น และคนรู้จกัของลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ อยา่งไม่มี
เง่ือนไข จึงเป็นช่องทางท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะอุปนิสยัของคน สปป. ลาว ได ้ 
เพราะดว้ยลกัษณะอุปนิสยัของคน สปป. ลาว เป็นคนอ่อนนอ้ม เกรงใจ มีความจริงใจ ใหค้วาม 
เช่ือใจ ชอบความเป็นกนัเอง ใหค้วามสนิทสนมกนัเสมือนพี่นอ้ง ชอบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
ไม่ชอบพิธีรีตอง เม่ือไดรั้บการดูแลจากตวัแทน จึงทาํใหลู้กคา้ใน สปป. ลาว เกิดความประทบัใจ  
ใหค้วามไวใ้จ และเกิดการยอมรับในตวัแทน จึงแนะนาํและบอกต่อกนัแบบปากต่อปากใหก้บั 
คนอ่ืน ๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ และคนรู้จกั ท่ีตอ้งการซ้ือประกนัชีวิตกบัตวัแทน ทาํให้
ตวัแทนไดจ้าํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนโดยไม่ตอ้งออกไปหาลูกคา้ดว้ยตวัเอง 
 2.  การติดต่อบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการขายประกนัชีวติใน สปป. ลาว  
สรุปไดด้งัน้ี 
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  2.1  กรณีตอ้งการสมคัรเป็นตวัแทนใหติ้ดต่อบริษทัประกนัภยั ปัจจุบนัใน สปป. ลาว 
มีเพียง 1 บริษทั คือ บริษทั อลิอนัซ์ประกนัภยัลาว จาํกดั ท่ีใหบ้ริการจาํหน่ายประกนัชีวิต 
ประกนัสุขภาพใหก้บัประชาชนใน สปป. ลาว (สาํหรับตวัแทนประกนัชีวิตคน สปป. ลาว ) 
  2.2  กรณีขายประกนัชีวิตใหป้ระชาชนทัว่ไปใน สปป. ลาว ใหติ้ดต่อกบัลูกคา้
โดยตรง อาจจะเป็นท่ีบา้นของลูกคา้ใน สปป. ลาว หรือในฝ่ังไทยตามสถานท่ีนดัหมาย เช่น  
ในร้านอาหารในจงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี เวลานดัหมายส่วนใหญ่จะเป็นช่วงสาย ๆ ไปจนถึง
ช่วงบ่าย (ประมาณ 11.00 น.-16.00 น.) เพราะดว้ยความเช่ือของคน สปป. ลาว จะไม่นิยมจ่ายเงิน
ตอนเชา้เพราะเช่ือวา่จะทาํใหเ้สียเงินทั้งวนั (สาํหรับตวัแทนประกนัชีวิตทั้งคน สปป. ลาว และ
ตวัแทนประกนัชีวิตในเขตหนองคายหรืออุดรธานี) 
  2.3  กรณีขายประกนัชีวิตใหก้บัองคก์ร หา้งร้าน บริษทั ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีดูแล 
สวสัดิการของพนกังาน และผูบ้ริหาร เพื่อขอนดัหมายในการนาํเสนอแบบประกนั (สาํหรับตวัแทน
ประกนัชีวิตทั้งคน สปป. ลาว และตวัแทนประกนัชีวติในเขตหนองคายหรืออุดรธานี)        
   เม่ือลูกคา้ตกลงซ้ือประกนัชีวิตแลว้ ในการทาํสญัญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.3.1  ถา้เป็นตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีมีสาํนกังานสาขาใน สปป. ลาว  
ใหท้าํสญัญากบัลูกคา้ ณ สาํนกังานขาย สาขานครหลวงเวียงจนัทน ์
   2.3.2  ถา้เป็นตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีไม่มีสาํนกังานสาขาใน สปป. ลาว  
ใหพ้าลูกคา้เขา้มาทาํสญัญา ณ สาํนกังานขายสาขา จงัหวดัหนองคายหรืออุดรธานี 
 3.  วิธีการขายประกนัชีวิตใหก้บัผูบ้ริโภคใน สปป. ลาว สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  กรณีขายประกนัชีวิตใหก้บับุคคลธรรมดาทัว่ไป 
        3.1.1  เร่ิมตน้จากการขายประกนัชีวิตใหก้บัคนรู้จกั เพื่อน หรือญาติ  
ในประเทศไทย ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัติดเขตชายแดน โดยเฉพาะในจงัหวดัหนองคายและอุดรธานี 
   3.1.2   ตวัแทนจะไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จกัผูต้อ้งการซ้ือประกนัชีวติใน สปป.  ลาว   
จากบุคคล (ตามขอ้  3.1)  ซ่ึงการแนะนาํมี 2 วิธี คือ  
    3.1.2.1  ผูแ้นะนาํจะใหเ้บอร์ของตวัแทนกบัผูต้อ้งการซ้ือประกนัใน สปป. ลาว  
หรือใหเ้บอร์ผูต้อ้งการซ้ือประกนัใน สปป. ลาว กบัตวัแทนเพ่ือใหติ้ดต่อกนัเอง 
    3.1.2.2  ผูแ้นะนาํเป็นผูด้าํเนินการติดต่อระหวา่งตวัแทนกบัผูต้อ้งการซ้ือ
ประกนัใน สปป. ลาว ใหรู้้จกักนั โดยจะเป็นผูพ้าตวัแทนเขา้ไปพบผูต้อ้งการซ้ือประกนัท่ีบา้น 
ใน สปป. ลาว หรือใหผู้ต้อ้งการซ้ือประกนัมาพบตวัแทนในประเทศไทย  
   3.1.3   การนดัหมาย และกาํหนดสถานท่ีนาํเสนอแบบประกนัชีวิต สามารถ
ดาํเนินการไดด้งัน้ี 
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       3.1.3.1  กรณีนดัหมายใน สปป. ลาว (บา้นของผูต้อ้งการซ้ือประกนั) ดาํเนินการ
ดงัน้ี  
     3.1.3.1.1  ตวัแทนติดต่อผูต้อ้งการซ้ือประกนัทางโทรศพัทแ์นะนาํตวัเอง  
ทาํความรู้จกักบัผูต้อ้งการซ้ือประกนัเบ้ืองตน้ จากนั้นใหก้าํหนดวนัเวลาท่ีนดัหมายใหช้ดัเจน 
เพื่อผูต้อ้งการซ้ือประกนัจะมารับตวัแทนท่ีด่านฝ่ัง สปป. ลาว 
      3.1.3.1.2   ตวัแทนจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตหรือ 
แบบประกนัใหค้รบถว้น 
      3.1.3.1.3  ตวัแทนจดัเตรียมเอกสารในการเดินทาง เพราะเกณฑร์ะยะเวลา
การขา้มไปฝ่ัง สปป. ลาว มี 2 ประเภท คือ (1) กรณีขา้มไปมากวา่ 1 วนั ตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง 
เพราะเจา้หนา้ท่ี ณ จุดผา่นแดนจะทาํการตรวจหนงัสือเดินทางและใหก้รอกเอกสารเขา้ – ออก 
ประเทศ พร้อมใหร้ะบุวนักลบั (2) กรณีขา้มไปภายใน 1 วนั ไม่ตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง แต่ตอ้ง 
ไปติดต่อขอเอกสารขา้มแดน ณ ท่ีวา่การอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย   
        3.1.3.1.4  ตวัแทนนัง่รถโดยสารประจาํทางสายหนองคาย-เวียงจนัทน์  
ท่ีสถานีขนส่งจงัหวดัหนองคาย ค่าโดยสารประมาณ 55 บาท ถึงหนา้ด่านผา่นแดนเขต สปป. ลาว  
     3.1.3.1.5  ผูต้อ้งการซ้ือประกนัมารับท่ีหนา้ด่านเขต สปป. ลาว ไปท่ีบา้น 
และสร้างมนุษยส์มัพนัธ์กบัคนในครอบครัว ญาติ หรือเพือ่นบา้นของผูต้อ้งการซ้ือประกนั  
เพื่อต่อยอดการขายประกนัในคร้ังต่อไป จากนั้นสอบถามขอ้มูลผูต้อ้งการซ้ือประกนั เช่น  
จาํนวนเบ้ียชาํระต่อปี ทุนประกนัท่ีตอ้งการ ค่าการรักษา ค่าหอ้ง ค่าชดเชยรายได ้กรณีซ้ือประกนั
สุขภาพพว่ง เม่ือไดข้อ้มูลใหพ้ิจารณาแบบประกนัท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ เม่ือตกลง
ซ้ือใหท้าํสญัญาซ้ือประกนั ในการทาํสญัญาซ้ือประกนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ถา้เป็น
ตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีมีสาํนกังานสาขาใน สปป. ลาว ใหต้วัแทนพาผูซ้ื้อไปทาํสญัญา 
ท่ีสาํนกังานขาย สาขานครหลวงเวยีงจนัทน์ ใหผู้ซ้ื้อเตรียมเอกสารดงัน้ี คือ สาํเนาบตัรประจาํตวั 
ผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั และสาํเนาสาํมะโนครัวผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั และใหผู้ซ้ื้อชาํระเบ้ียประกนั 
ผา่นธนาคารท่ีบริษทัประกนักาํหนดไว ้ดว้ยเงินบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตวัแทนถ่ายสาํเนา
เอกสารชาํระเบ้ียใหผู้ซ้ื้อเกบ็ไว ้ 1 ฉบบั เอกสารตวัจริงแนบสญัญาซ้ือประกนัเพื่อนาํส่งสาํนกังาน
สาขา จงัหวดัหนองคาย ต่อไป (2) ถา้เป็นตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีไม่มีสาํนกังานสาขาใน  
สปป. ลาว ใหต้วัแทนพาผูซ้ื้อไปทาํสญัญาท่ีสาํนกังานขาย สาขาจงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี  
ใหผู้ซ้ื้อเตรียมเอกสารดงัน้ี คือ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั สาํเนาสาํมะโนครัวผูซ้ื้อ 
จาํนวน 1 ฉบบั และสาํเนาหนงัสือเดินทางผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั และใหผู้ซ้ื้อชาํระเบ้ียประกนั 
ผา่นธนาคารท่ีบริษทัประกนักาํหนดไวด้ว้ยเงินบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตวัแทนถ่ายสาํเนา 
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เอกสารชาํระเบ้ียใหผู้ซ้ื้อเกบ็ไว ้ 1 ฉบบั เอกสารตวัจริงแนบสญัญาซ้ือประกนัส่งสญัญาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ในสาํนกังานสาขา จงัหวดัหนองคาย ต่อไป 
     3.1.3.1.6  ติดตามกรมธรรมพ์ร้อมนาํส่งใหผู้ซ้ื้อท่ีบา้นดว้ยตวัเอง และ 
ควรอธิบายรายละเอียดในกรมธรรมใ์หผู้ซ้ื้อเขา้ใจ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาไดภ้ายหลงั ทั้งน้ี 
ควรมีของฝากเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จากเมืองไทย ไปเยีย่มลูกคา้บา้ง เพื่อแสดงนํ้าใจ และใหลู้กคา้ 
เกิดความประทบัใจ 
     3.1.3.1.7  สร้างภาพลกัษณ์หรือจุดขายในการเป็นตวัแทนท่ีดี มีจรรยาบรรณ 
บริการดว้ยความจริงใจ ใส่ใจ เสมอตน้เสมอปลาย ซ่ือสตัย ์ใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ีปรึกษาในการทาํ
ประกนัชีวิตใหลู้กคา้ดว้ยความจริงใจ จาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนโดยไม่ตอ้งหาลูกคา้เอง จากการ
แนะนาํใหรู้้จกัของผูซ้ื้อรายเก่า เพราะเกิดความประทบัในการบริการของตวัแทน ทาํการสานต่อ 
การขายประกนัใหก้บัคนรอบขา้งของลูกคา้ต่อ ๆ ไป  
    3.1.3.2  กรณีนดัหมายในประเทศไทย จงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี  
ใหด้าํเนินการดงัน้ี  
     3.1.3.2.1  นดัหมายวนัและเวลา ท่ีผูต้อ้งการซ้ือประกนัเดินทางเขา้มาใน
จงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี เพื่อตวัแทนจะไปรับท่ีหนา้ด่านเขตประเทศไทย 
     3.1.3.2.2  แจง้ใหผู้ต้อ้งการซ้ือประกนัจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานในการทาํ
ประกนัชีวิตดงัน้ี (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั (2) สาํเนาสาํมะโนครัวผูซ้ื้อ จาํนวน 
1 ฉบบั และ (3) สาํเนาหนงัสือเดินทางผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ฉบบั 
     3.1.3.2.3  เตรียมเอกสารเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตหรือแบบประกนั 
ใหค้รบถว้น กรณีตอ้งการซ้ือประกนัสุขภาพพว่ง ตวัแทนตอ้งเตรียมเอกสารในการตรวจสุขภาพ 
แลว้พาผูต้อ้งการซ้ือประกนัไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล เพราะกฎเกณฑข์องบริษทัประกนั 
ผูซ้ื้อประกนัจาก สปป. ลาว ตอ้งตรวจสุขภาพทุกคร้ังก่อนซ้ือประกนัสุขภาพ  
      3.1.3.2.4  รับผูต้อ้งการซ้ือประกนัจาก สปป. ลาว ไปสาํนกังานสาขา
หนองคาย หรืออุดรธานี เพือ่ใหรู้้จกัสถานท่ีตั้งสาํนกังาน และเพื่อเป็นสถานท่ีนาํเสนอแบบประกนั
ในเฉพาะวนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. หากเป็นวนัอาทิตยใ์หพ้าไปยงัสถานท่ีเหมาะสม
ในการนาํเสนอ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บริเวณลอ๊บบ้ีโรงแรม เป็นตน้ 
     3.1.3.2.5  สอบถามขอ้มูลผูต้อ้งการซ้ือประกนั เช่น จาํนวนเบ้ียชาํระต่อปี 
ทุนประกนัท่ีตอ้งการ ค่าการรักษา ค่าหอ้ง ค่าชดเชยรายได ้กรณีซ้ือประกนัสุขภาพ เม่ือไดข้อ้มูล
พิจารณาแบบประกนัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ เม่ือตกลงซ้ือประกนัชีวติ ใหท้าํสญัญา
ซ้ือและใหช้าํระค่าเบ้ียประกนัผา่นธนาคาร (ถา้เป็นวนัเสาร์ หรืออาทิตย ์ใหใ้ชบ้ริการธนาคาร 
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ในหา้งสรรพสินคา้) ถ่ายสาํเนาเอกสารชาํระค่าเบ้ียใหผู้ซ้ื้อประกนัเกบ็ไว ้1 ชุด เอกสารตวัจริง 
แนบสญัญาซ้ือประกนัเพื่อนาํส่งเจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังานสาขา จงัหวดัหนองคาย ต่อไป  
     3.1.3.2.6  ดูแล และบริการอาํนวยความสะดวกใหผู้ซ้ื้อเกิดความประทบัใจ
ตวัแทน เช่น พาไปทานขา้ว พาเท่ียวในจงัหวดัหนองคายหรือจงัหวดัใกลเ้คียง แนะนาํสถานท่ี
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นกพ็าลูกคา้ไปส่งท่ีหนา้ด่านฝ่ังไทยเพ่ือกลบัไป สปป. ลาว  
     3.1.3.2.7  ติดตามกรมธรรมพ์ร้อมนาํส่งใหผู้ซ้ื้อท่ีบา้นดว้ยตวัเอง และ 
ควรอธิบายรายละเอียดในกรมธรรมใ์หผู้ซ้ื้อเขา้ใจ เพื่อป้องกนัไม่เกิดปัญหาไดภ้ายหลงั ทั้งน้ี 
ควรมีของฝากเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จากเมืองไทยไปเยีย่มลูกคา้บา้งเพื่อแสดงนํ้าใจ และใหลู้กคา้เกิดความ
ประทบัใจ 
     3.1.3.2.8  สร้างภาพลกัษณ์หรือจุดขายในการเป็นตวัแทนท่ีดี มีจรรยาบรรณ 
บริการดว้ยความจริงใจ ใส่ใจ เสมอตน้เสมอปลาย ซ่ือสตัย ์ใหค้าํแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาการทาํ
ประกนัชีวิตใหลู้กคา้ดว้ยความจริงใจ ทาํใหมี้จาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิม่ข้ึนโดยไม่ตอ้งหาลูกคา้เอง 
จากการแนะนาํใหรู้้จกัของผูซ้ื้อรายเก่า เพราะเกิดความประทบัในการบริการของตวัแทน  
    3.2  กรณีขายประกนัชีวิตใหก้บันิติบุคล (บริษทั หา้งร้าน องคก์รต่าง ๆ) 
   3.2.1  เร่ิมตน้จากการขายประกนัชีวิตใหก้บัผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการร้านคา้ใน
จงัหวดัติดเขตชายแดนโดยเฉพาะจงัหวดัหนองคาย และอุดรธานี  
    3.2.2   ไดรั้บการแนะนาํ บริษทั หา้งร้าน องคก์ร ใน สปป. ลาว  จากบุคคล   
(ตามขอ้ 3.2.1)   
    3.2.3  ดาํเนินการคน้หาบริษทั องคก์ร หา้งร้านต่าง ๆ ใน สปป. ลาว ดว้ยตวัเอง 
    3.2.4  ตวัแทนติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลสวสัดิการของพนกังานหรือผูบ้ริหาร 
เพื่อขอนดัหมายนาํเสนอแบบประกนัใหพ้จิารณา 
    3.2.5  นาํเสนอแบบประกนั และเม่ือมีการตกลงซ้ือ ตวัแทนแจง้ใหลู้กคา้จดัเตรียม
เอกสารในการทาํสญัญาดงัน้ี (1) สาํเนาใบจดทะเบียนกรมการคา้ จาํนวน 1 ฉบบั ผูมี้อาํนาจลงนาม
เซ็นสาํเนาถูกตอ้ง (2) หนงัสือรับรอง จาํนวน 1 ฉบบั ผูมี้อาํนาจลงนามเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง  
พร้อมประทบัตราบริษทั (3) สาํเนาสาํมะโนครัวของพนกังานบริษทัท่ีตอ้งการทาํประกนัคนละ  
1 ฉบบั (4) สาํเนาบตัรประจาํตวั ของพนกังานบริษทัท่ีตอ้งการทาํประกนัคนละ 1 ฉบบั ตวัแทน
ดาํเนินการทาํสญัญากบัลูกคา้ อาจจะเป็นสถานท่ีทาํงานลูกคา้ หรือสาํนกังานบริษทัประกนั 
สาขานครหลวงเวียงจนัทน์   
       3.2.6  ติดตามกรมธรรมใ์หลู้กคา้พร้อมนาํส่งดว้ยตนเอง ควรอธิบายเง่ือนไข 
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ในกรมธรรม ์ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในบริษทัไดรั้บทราบ 
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พร้อม ๆ กนั  
        3.2.7  ดูแล และบริการ ติดตามลูกคา้สมํ่าเสมอ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัแทน
เพื่อเป็นการบอกต่อใหก้บัลูกคา้รายใหม่ต่อไป 
 4.  ขอ้กฎหมายหรือขอ้จาํกดัท่ีนกัลงทุนต่างประเทศควรศึกษาและควรตระหนกั 
ในการทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1  ควรศึกษาขอ้กฎหมายการประกนัชีวติ ซ่ึงอยูใ่นบทกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยั 
ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 ในหวัขอ้รูปแบบประกนั กฎระเบียบ ขอบเขต ประเภท เง่ือนไข ขอ้หา้ม
ต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษสาํหรับธุรกิจประกนัชีวิต 
      4.2  ควรศึกษาบทกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2552 ในหวัขอ้รูปแบบ 
การลงทุน ประเภทการลงทุน กฎเกณฑ ์กฎระเบียบ  เง่ือนไข  ต่าง ๆ  รวมถึงขั้นตอนในการขอจดทะเบียน
อนุญาตลงทุนในธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน ระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจเก่ียวกบัการลงทุน  
เพราะใบทะเบียนวิสาหกิจ เป็นเอกสารรับรองการข้ึนทะเบียนเพ่ือดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
และยงัรวมการอนุญาตลงทุน นโยบายส่งเสริม ทะเบียนอากร และอนุญาตดาํเนินกิจการของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บใบทะเบียนวิสาหกิจแลว้ผูล้งทุนสามารถดาํเนินธุรกิจไดท้นัที 
 5.  ขอ้กฎหมายอตัราส่วนการร่วมทุนธุรกิจประกนัชีวิตของ สปป. ลาว มีผลต่อ 
การตดัสินใจของนกัลงทุนต่างประเทศหรือไม่ สรุปไดด้งัน้ี  
 คือไม่มีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน เพราะอตัราส่วนการร่วมทุนในธุรกิจประกนั
ชีวิตของ สปป. ลาว จะข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของผูร่้วมทุนทั้ง 2 ฝ่าย มากกวา่กรณีเป็นบริษทัจาํกดั  
ตอ้งมีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป กรณีเป็นบริษทัมหาชน ตอ้งมีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป  
แต่ส่วนใหญ่สดัส่วนการร่วมทุนใน สปป. ลาว คือ 49 :51 (49% สาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศ, 51% 
สาํหรับผูร่้วมทุนใน สปป. ลาว) หรือสดัส่วน 50 : 50 (สดัส่วนเท่ากนั) แต่ถา้นกัลงทุนต่างประเทศ
ตอ้งการสดัส่วนมากกวา่ผูร่้วมทุนใน สปป. ลาว กฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งตํ่าใหม้ากกวา่ 10%  
ของหุน้ผูร่้วมทุนของ สปป. ลาว ทั้งน้ีสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นบทกฎหมายวิสาหกิจ 
ปี พ.ศ. 2548  ปัจจุบนัการร่วมทุนใน สปป. ลาว มี 3 แบบ คือ 
  5.1  นกัลงทุนต่างประเทศท่ีตอ้งการถือหุน้ 100% ตอ้งมีเงินคํ้าประกนักบัธนาคาร 
ของ สปป. ลาว (ตามแต่ธุรกิจนั้น ๆ จะกาํหนด) 
  5.2  นกัลงทุนต่างประเทศร่วมทุนกบับุคคลของ สปป. ลาว  
   5.3  นกัลงทุนต่างประเทศร่วมทุนกบันิติบุคคลของ สปป. ลาว 
  6.  วิธีการขอดาํเนินการลงทุนธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว สาํหรับนกัลงทุน
ต่างประเทศ สรุปไดด้งัน้ี  



 150 

   6.1  ดาํเนินการยืน่ขอใบอนุญาตลงทุนท่ีกระทรวงแผนการและการลงทุน 
   6.2  ดาํเนินการขอใบอนุญาตลงทุนธุรกิจดา้นการประกนัภยัท่ีกระทรวงการเงิน  
   6.3  ดาํเนินการขอจดทะเบียนการคา้ท่ีกระทรวงการคา้ 
      6.4  ดาํเนินการขอจดทะเบียนอากรท่ีกระทรวงการเงิน 
 7.  เร่ืองอุปสรรค และโอกาส ในการทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว สรุปไดด้งัน้ี 
  7.1  อุปสรรค 
   7.1.1  การประกนัชีวิตยงัเป็นส่ิงใหม่สาํหรับประชาชน สปป. ลาว 
       7.1.2  ประชาชน สปป. ลาว ยงัขาดการรับรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัชีวิต 
      7.1.3  รายไดข้องประชาชนใน สปป. ลาว 
       7.1.4  ค่านิยมการทาํประกนัชีวิตของประชาชน สปป. ลาว 
      7.1.5  ขาดการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ใหป้ระชาชนรู้จกัการประกนัชีวิต 
      7.1.6  ประสบการณ์ของลูกคา้ใน สปป. ลาว ท่ีเคยถูกตวัแทนฉอ้โกง้ หรือหลอกลวง 
      7.1.7  ประชาชน สปป. ลาว ใหค้วามสาํคญัการทาํประกนัภยัรถ มากกวา่การทาํ
ประกนัชีวิต ดว้ยนโยบายของภาครัฐใหย้านพาหนะท่ีมีเคร่ืองจกัรตอ้งมีประกนัภยัทุกคนั 
      7.1.8  ตลาดธุรกิจประกนัชีวิตยงัไม่เปิดกวา้ง 
  7.2  โอกาส  
   7.2.1  เพิ่มการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ สร้างการรับรู้และความเขา้ใจในการประกนั
ชีวิตใหป้ระชาชนใน สปป. ลาว ใหม้ากท่ีสุด 
      7.2.2  การสนบัสนุนและเปิดกวา้งทางการตลาดในธุรกิจประกนัชีวิตจากภาครัฐ 
      7.2.3  สร้างจุดแขง็และภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัแทนประกนัชีวิต 
      7.2.4  การเปิดการคา้เสรีของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)  
      7.2.5  การพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเงินของ สปป. ลาว 
      7.2.6  การแข่งขนัในธุรกิจประกนัชีวิตยงัไม่สูง 
      7.2.7  ความสมัพนัธ์และความผกูพนัระหวา่งไทย-ลาว ทาํใหไ้ทยมีโอกาส 
ในการทาํธุรกิจใน สปป. ลาว สูงกวา่ชาติอ่ืน 
      7.2.8  การสนบัสนุนจากภาครัฐในการเพ่ิมนโยบายการทาํประกนัชีวติ 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 โอกาสและช่องทางการจดัจาํหน่ายธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว ตั้งแต่ (1) ช่องทาง
จาํหน่ายท่ีเหมาะสม และผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด (2) การติดต่อบุคลากรหรือหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการขายประกนัชีวติ (3) วิธีการขายประกนัชีวิต (4) ขอ้กฎหมายหรือขอ้จาํกดัท่ี 
นกัลงทุนต่างประเทศควรศึกษาและตระหนกัถึงในการทาํธุรกิจประกนัชีวิต (5) ขอ้กฎหมาย
อตัราส่วนการร่วมทุนธุรกิจประกนัชีวิตมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนต่างประเทศ (6) วิธีการ
ขอดาํเนินการลงทุนธุรกิจประกนัชีวิตสาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศ (7) อุปสรรคและโอกาสในการ
ทาํธุรกิจประกนัชีวิต ทาํใหส้ามารถเห็นถึงแนวทางการจดัจาํหน่ายธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว 
เขตนครหลวงเวียงจนัทน์ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษาวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมและ 
ผูบ้ริโภคใน สปป. ลาว ใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด คือ “ช่องทางตวัแทน” เพราะตวัแทนประกนัชีวิต 
ใหก้ารบริการดว้ยความจริงใจ ดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามเป็นกนัเอง ใหก้ารช่วยเหลือเสมอตน้ 
เสมอปลาย ใหค้วามใกลชิ้ดสนิทสนม ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิต หรือ 
ในเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้เม่ือลูกคา้ขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่ลูกคา้ ญาติพี่นอ้ง เพื่อน และคนรู้จกัของลูกคา้
ดว้ยความเตม็ใจอยา่งไม่มีเง่ือนไข จึงเป็นช่องทางท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในลกัษณะ
อุปนิสยัของคน สปป. ลาว ได ้เพราะดว้ยลกัษณะอุปนิสยัของคน สปป. ลาว เป็นคนอ่อนนอ้ม 
เกรงใจ มีความจริงใจ ใหค้วามเช่ือใจ ชอบความเป็นกนัเอง ใหค้วามสนิทสนมกนัเสมือนพี่นอ้ง 
ชอบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ชอบพิธีรีตอง เม่ือไดรั้บการดูแลจากตวัแทนจึงทาํใหลู้กคา้ใน  
สปป. ลาว เกิดความประทบัใจ ใหค้วามไวใ้จและเกิดการยอมรับในตวัแทน จึงแนะนาํและบอกต่อ
กนัแบบปากต่อปากใหก้บัคนอ่ืน ๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ และคนรู้จกั ท่ีตอ้งการซ้ือ
ประกนัชีวิต ทาํใหต้วัแทนไดจ้าํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนโดยไม่ตอ้งออกไปหาลูกคา้ดว้ยตวัเอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธิชยั มาศมะลิวลัย� (2547) ไดศึ้กษาตวัแทนประกนัชีวิตในอุดม
คติของประชาชน: ศึกษากรณีบริษทัไทยประกนัชีวิต จาํกดั จงัหวดัชลบุรี ศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว
�า คุณสมบติัตวัแทนประกนัชีวิตท่ีดี จรรยาบรรณของตวัแทนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด บุคลิกภาพ ต�
องตา  
มีวาจา ต�องใจ อธัยาศยัดีเยีย่ม เป�นผ�ูมีความรู� ในเร่ืองประกนัชีวิต เข�าสู�อาชีพน้ีด�
วยใจรักและยดึมัน่ 
ท่ีจะทาํเป็นอาชีพประจาํ รู�จกัวเิคราะห์ผ�◌ู�มุ�งหวงั ส�วนป�ญหาทางด�านภาพ
ลกัษณ์ด��านลบของตวัแทนประกนัชีวติ คือ การต้ือลูกค�าในการให�ซ้ือประกนัและ
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ประเดน็สาํคญัในกรมธรรม�ไม�ตรงตามความต�องการของลูกค�า ขาดความรู�ในเร่ือง
การประกนชีวติท่ีแท�จริง หวงัเพียงผลตอบแทนจาก 
การขายเท�านั้น ด�านการศึกษา พบว�าขั้นตน้น่าจะมีการศึกษาในระดบั ปวส. หรือ ปวท. แต
�ถ�าเป�น 
ระดบัปริญญาตรีจะดีมาก เพราะจะมีความพร�อมในด�านองค�ความรู� ต�องเข�ารับการ
อบรมพฒันา 
ตนเองอย�ูเสมอ ข�อเสนอแนะอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเป�นอาชีพท่ีมีความยติุธรรมในเร่ือง
รายได�  
มีอิสระในการทาํงานความก�าวหนา้เกิดจากผลงานท่ีแท�้จริงตามเกณฑ�ท่ีกาํหนด ให�
ความสาํคญักบัการนดัหมาย รักษาภาพลกัษณ�ของบริษทให�เป�นท่ีติดตา ผ�ูซ้ือสามารถ
แนะนาํหรือบอกต�อ 
อย�่างมัน่ใจในตวัแทนท่ีตนตดัสินเป�นลูกค�า ต�องเสนอแบบประกนัท่ีมีความคุม้ครองท่ี
เหมาะสมกบัรายไดข้องลูกค�าด�วยความจริงใจโดยตระหนกัผลประโยชน�ลูกคา้เป�
นสาํคญั 
 จากการศึกษาวจิยัการติดต่อบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการขายประกนัชีวิต 
ใน สปป. ลาว ผูว้ิจยัพบวา่ มีวิธีการติดต่อดงัน้ี                            
 กรณีตอ้งการสมคัรเป็นตวัแทนประกนัชีวติสาํหรับคน สปป. ลาว ใหติ้ดต่อบริษทั 
ประกนัภยั กรณีตอ้งการขายประกนัชีวิตใหก้บัประชาชนทัว่ไปใน สปป. ลาว ถา้เป็นตวัแทน
ประกนัใน สปป. ลาว ใหติ้ดต่อกบัลูกคา้โดยตรงอาจจะเป็นท่ีบา้นของลูกคา้ แต่ถา้เป็นตวัแทน 
ของไทยท่ีอยูจ่งัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี ท่ีสาํนกังานสาขาของบริษทัประกนั ในจงัหวดั
หนองคาย หรืออุดรธานี ส่วนกรณีขายประกนัชีวิตใหก้บัองคก์ร หา้งร้าน บริษทั ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ี
ดูแลสวสัดิการของพนกังาน และผูบ้ริหาร เพื่อขอนดัหมายในการนาํเสนอแบบประกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคู่มือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกของฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
(2555) ไดจ้ดัทาํคู่มือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ในหวัขอ้เทคนิคการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเกิดความเขา้ใจ 
ท่ีตรงกนั กบัหน่วยงานภายนอก เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการสนบัสนุนระหวา่งการดาํเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
 กรณีเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมขอ้มูลใหถู้กตอ้งและครบถว้น กล่าวแนะนาํตนเองทุกคร้ัง 
เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัผูใ้หข้อ้มูล การใชน้ํ้ าเสียงสุภาพไพเราะ เหมาะสม กล่าวคาํขอบคุณกบั
ผูใ้หข้อ้มูล  
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 กรณีเป็นผูรั้บการประสานงาน การใชน้ํ้ าเสียงสุภาพ ไพเราะ เหมาะสม มีความ
กระตือรือร้น พยายามใหค้วามร่วมมือเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัผูรั้บขอ้มูล การซกัถามขอ้สงสยั 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสามารถใหบ้ริการไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผูรั้บ และสอดคลอ้ง
กบักฎเกณฑข์องฝ่ายวิชาการประกนัชีวิต สถาบนัประกนัภยัไทยอาคารมโนรม กรุงเทพมหานคร 
(2555) ไดก้าํหนดเกณฑไ์วด้งัน้ี 
 1.  การรับสมคัร  
  1.1  สมคัรดว้ยตนเองท่ีสถาบนัประกนัภยัไทย (วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.  
  1.2  สมคัรทางโทรสาร (Fax): ติดต่อท่ีเบอร์โทรศพัท ์02-671-7427, 02- 671-7421  
 2.  เอกสารการสมคัร   
  2.1  ใบสมคัรเขา้รับการอบรม 
  2.2  รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. จาํนวน 1 รูป (รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก  
ไม่สวมแวน่ตาดาํ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
  2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง)  
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี)  
 3.  ค่าธรรมเนียม  
  3.1  ค่าธรรมเนียมสมคัรสอบ 200 บาท  
  3.2  ค่าธรรมเนียมเขา้รับการอบรม 1,100 บาท 
  3.3  ค่าหนงัสือประกอบการอบรม 250 บาท  
 4.  วิธีการชาํระเงิน   
 4.1  เงินสด ณ สถาบนัประกนัภยัไทย ภายในวนัก่อนการปิดรับสมคัรของแต่ละรอบ  
 4.2  โอนเงินผา่นทางบญัชีช่ือ “บริษทั ที.ไอ.ไอ.จาํกดั” ธนาคารไทยพาณิชย ์  
สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 096-2-17109-4  
 5.  รูปแบบการอบรม 
  5.1  เวลาการอบรม 2 วนั  
  5.2  สอบวดัความรู้หลงัจากจบการอบรมวนัท่ีสอง รวมทุกวชิาจาํนวน 50 ขอ้  
ในคร้ังเดียวกนั ไดแ้ก่  
   5.2.1  วิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตวัแทนประกนัชีวิต 10 ขอ้   
   5.2.2  วิชาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัชีวิต 20 ขอ้  
   5.2.3  วิชาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั 10 ขอ้  
   5.2.4  วิชาพระราชบญัญติัประกนัชีวิต 10 ขอ้  
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 6.  วิชาท่ีอบรม 
   6.1  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ละพระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั ประกนัชีวิต ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551)  

 6.2  ภาพรวมของธุรกิจประกนัชีวิตและสรุปสาระสาํคญัของการประกนัชีวิต  
 6.3  แนวทางปฏิบติัในการขาย การรู้จกัลูกคา้และการใหค้าํแนะนาํดา้นการ 
ประกนัชีวิต  

6.4  จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการใหบ้ริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา 
 7.  เกณฑใ์นการประเมินผล (ตามเกณฑ ์คปภ.)  
 7.1  เวลาในการอบรมครบตามเกณฑท่ี์กาํหนด (ขาดอบรมไดไ้ม่เกิน 30 นาที)  
 7.2  ผูเ้ขา้อบรมและสอบตอ้งเขา้สอบครบทั้ง 3 วิชา  
 7.3  ผูเ้ขา้อบรมตอ้งทาํขอ้สอบวิชา จรรยาบรรณ ใหผ้า่นอยา่งนอ้ย 70% ข้ึนไป  
วิชาความรู้ทัว่ไป ฯ  วิชากฎหมาย และ พ.ร.บ. รวมกนัใหผ้า่นอยา่งนอ้ย 60% ข้ึนไป  
     จากการศึกษาวิจยัวิธีการขายประกนัชีวิตใหก้บัผูบ้ริโภคใน สปป. ลาว ผูว้ิจยัพบวา่  
 มีวิธีการขายประกนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
 1.  กรณีขายประกนัใหป้ระชาชนทัว่ไป เร่ิมจากขายประกนัชีวิตใหก้บัคนรู้จกั เพื่อน  
หรือญาติ ในประเทศไทย ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัติดเขตชายแดน โดยเฉพาะในจงัหวดัหนองคายและ
อุดรธานี หลงัจากบุคคลดงักล่าว กจ็ะแนะนาํผูต้อ้งการซ้ือประกนัชีวิตใน สปป. ลาว ใหต้วัแทน 
ไดรู้้จกั จากนั้นกน็ดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี เพื่อนาํเสนอแบบประกนั อาจจะเป็นท่ีบา้นของ 
ผูต้อ้งการซ้ือประกนัใน สปป. ลาว หรือสาํนกังานสาขา บริษทัประกนั ร้านอาหาร ลอ๊บบ้ีโรงแรม 
ในจงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี ตวัแทนสอบถามขอ้มูลผูต้อ้งการซ้ือประกนั เช่น ชาํระเบ้ียต่อปี 
จาํนวนทุนประกนั กรณีซ้ือประกนัสุขภาพพว่ง ใหส้อบถามค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง ค่าชดเชย
รายไดท่ี้ตอ้งการ และใหไ้ปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล ตวัแทนพิจารณาพร้อมนาํเสนอแบบประกนั
ท่ีเหมาะสมกบัผูต้อ้งการซ้ือประกนั เม่ือตกลงซ้ือประกนัใหท้าํสญัญาซ้ือประกนั ใหผู้ซ้ื้อเตรียม
สาํเนาสาํมะโนครัว 1 ฉบบั สาํเนาบตัรประจาํตวั 1 ฉบบั สาํเนาหนงัสือเดินทาง 1 ฉบบั (ถา้เป็น
ตวัแทนบริษทัประกนัท่ีมีสาขาในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ใหท้าํสญัญาท่ีสาํนกังานขาย แต่ถา้เป็น
ตวัแทนบริษทัประกนัท่ียงัไม่มีสาํนกังานสาขานครหลวงเวียงจนัทน์ กใ็หพ้าไปทาํสญัญาท่ี
สาํนกังานสาขาในจงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี และใหผู้ซ้ื้อชาํระเบ้ียประกนัผา่นธนาคาร 
ท่ีบริษทัประกนักาํหนดดว้ยเงินบาท หรือดอลลาร์สหรัฐ ฯ ตวัแทนติดตามกรมธรรมพ์ร้อมนาํส่ง
และใหอ้ธิบายรายละเอียดในกรมธรรมใ์หผู้ซ้ื้อประกนัเขา้ใจเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาข้ึนภายหลงั 
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ติดตามดูแลใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยความจริงใจเพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
เกิดการซ้ือซํ้า หรือบอกต่อ ตวัแทนมีจาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ีนโดยไม่ตอ้งคน้หาดว้ยตวัเอง  
 2.  กรณีขายประกนั บริษทั หา้งร้าน องคก์รต่าง ๆ เร่ิมจากการขายประกนัชีวิตใหเ้จา้ของ
บริษทั กิจการร้านคา้ในจงัหวดัหนองคาย และอุดรธานี บุคคลเหล่าน้ีแนะนาํใหรู้้จกัเจา้ของบริษทั 
ร้านคา้ใน สปป. ลาว หรือตวัแทนคน้หา บริษทั องคก์ร หา้งร้านต่าง ๆ ใน สปป. ลาว ดว้ยตวัเอง 
จากนั้นกท็าํการติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับดูแลสวสัดิการของพนกังานและผูบ้ริหารเพื่อนดัหมายในการ
นาํเสนอแบบปะกนักลุ่มใหพ้ิจารณา เม่ือมีการตกลงซ้ือประกนั ตวัแทนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี 
เตรียมเอกสารหลกัฐานในการทาํสญัญาซ้ือประกนัดงัน้ี สาํเนาใบจดทะเบียนกรมการคา้ จาํนวน  
1 ฉบบั (ผูมี้อาํนาจลงนามเซ็นสาํเนาถูกตอ้ง) หนงัสือรับรองจาํนวน 1 ฉบบั (ผูมี้อาํนาจลงนาม 
เซ็นสาํเนาถูกตอ้ง ประทบัตราบริษทั) สาํเนาสาํมะโนครัวของพนกังานบริษทัท่ีตอ้งการทาํประกนั 
คนละ 1 ฉบบั สาํเนาบตัรประจาํตวั ของพนกังานบริษทัท่ีตอ้งการทาํประกนัคนละ 1 ฉบบั ตวัแทน
เขา้ทาํสญัญาตามเวลานดัหมาย นาํส่งสญัญาท่ีสาํนกังานขายสาขานครหลวงเวียงจนัทน์ และ 
ใหช้าํระเบ้ียผา่นธนาคารท่ีบริษทัประกนักาํหนด ติดตามกรมธรรมใ์หลู้กคา้พร้อมนาํส่งดว้ยตนเอง 
และอธิบายเง่ือนไข หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ในกรมธรรม ์ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
ในบริษทัไดรั้บทราบพร้อม ๆ กนั ดูแลบริการหลงัการสมํ่าเสมอ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัแทน
เพื่อเป็นการบอกต่อใหก้บัลูกคา้รายใหม่ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปนดัดา คุรุกิจกาํจร 
(2543) ไดศึ้กษา คุณลกัษณะของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพ ผลการศึกษา
พบวา่ (1) ตวัแทนประกนัชีวติท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพท่ีมีอายตุ่างกนั มีคุณลกัษณะดา้นการ
พฒันาตนในดา้นการทาํงาน ดา้นวจิารณญาณ ดา้นส่ือสารใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตาม และดา้นเช่ือมัน่ 
ในตนเอง ไม่แตกต่างกนั (2) ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพท่ี มีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีคุณลกัษณะดา้นการส่ือสารใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามแตกต่างกนั (3) ตวัแทนประกนัชีวิตท่ี 
ประสบความสาํเร็จในอาชีพท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีคุณลกัษณะดา้นการพฒันาตนในดา้น 
การทาํงาน ดา้นวิจารณญาณ ดา้นส่ือสารใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามและดา้นเช่ือมัน่ในตนเองไม่แตกต่างกนั
(4) ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพท่ีมีประสบการณ์ดา้นการขายประกนัชีวิต
ต่างกนั มีคุณลกัษณะดา้นการพฒันาตนในดา้นการทาํงานแตกต่างกนั และเพื่อใหท้ราบ 
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะดา้นการพฒันาตนในดา้นการทาํงาน และตวัแทน
ประกนัชีวิตท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพท่ีมีประสบการณ์ดา้นการขายประกนัชีวิตตํ่ากวา่ 3 ปี 
และ 6 ปีข้ึนไป มีคุณลกัษณะดา้นการพฒันาตนในดา้นการทาํงานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
บทความของ บอล โฮม ออฟฟิต แอน อินชวัรัน (2550) ขั้นตอนการขายอยา่งมืออาชีพ การเตรียม
ตวัก่อนการเขา้พบ: เตรียมการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี กริยาท่ีพอเหมาะพอควรเตรียมส่ิง
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สาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี (1) การเตรียมตวัภายนอก ไดแ้ก่ การแต่งกายใหเ้ขา้กบักาลเทศะ บุคลิกของ
ตวัแทนตอ้งดูดี ไม่จาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ราคาแพงแต่ใหดู้ดี สะอาดตา (2) การเตรียมตวัภายใน เตรียม
จิตใจ มีจิตใจท่ีสงบไม่มีความกงัวล บอกกบัตวัเองตลอดเวลาวา่เรากาํลงัเป็นผูใ้ห ้(3) การเตรียม
เอกสาร ไดแ้ก่ ขอ้เสนอ ใบร่าง ใบสมคัรทาํประกนัชีวิต ส่วนขั้นตอนการขาย  (1) การนดัหมาย 
โทรศพัทไ์ปนดัหมาย เป็นการนดัหมายปกติสั้น ๆ กระชบั ประมาณ 2-3 นาที ไม่ควรขายประกนั
ทางโทรศพัท ์(2) การเขา้พบและทาํใหช้อบเรา พดูคุยเร่ืองของลูกคา้มากกวา่ เร่ืองของเรา 
(ครอบครัว ความสาํเร็จหนา้ท่ีการงาน เร่ืองท่ีเขาชอบ ฯลฯ) ความจริงใจ ชมดว้ยความพอดี หรือ 
คุยถึงเร่ืองความสมัพนัธ์เก่า ๆ ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที (3) การพดูใหลู้กคา้ฟัง ลูกคา้จะซ้ือ
ต่อเม่ือเขาสนใจ เขาจะสนใจต่อเม่ือเขาฟัง เขาจะฟังกต่็อเม่ือเขาสบายใจ และเขาจะสบายใจ 
กต่็อเม่ือเราไม่ผกูมดัเขา (4) ทาํใหส้นใจฟังโดยการอธิบายแบบประกนัตามใบขอ้เสนอดว้ยความ 
กระตือรือร้น ชดัเจนชา้ ๆ ทีละหวัขอ้ เม่ืออธิบายจบแลว้ใหท้บทวนผลประโยชน์อยา่งคร่าว ๆ อีกคร้ัง 
(5) ทาํใหต้ดัสินใจ ช่วยลูกคา้ในการตดัสินใจ เม่ืออธิบายแบบประกนัจบและสรุปแลว้ใหพ้ดูวา่  
“ท่ีเราอธิบายโครงการทั้งหมดมีประโยชนก์บัคุณลูกคา้อยา่งไร” ขอบตัรประชาชน กรอกใบร่าง  
ใหเ้ซ็นช่ือ เขียนใบเสร็จ เกบ็เงิน เขียนเช็ค นดัตรวจสุขภาพ (6) ขอรายช่ือลูกคา้ ไม่วา่จะขายได้
หรือไม่กต็าม ใหข้อต่อรายช่ือจากลูกคา้ทุกคร้ังอยา่งนอ้ย 3 รายช่ือ เพราะรายช่ือลูกคา้เป็นส่ิงสาํคญั
ท่ีตวัแทนตอ้งมีไวใ้น Stock รายช่ือของตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 จากการศึกษาวจิยัผูว้ิจยัพบวา่ ขอ้กฎหมายหรือขอ้จาํกดัท่ีนกัลงทุนต่างประเทศควรศึกษา 
และควรตระหนกัในการทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว คือ ขอ้กฎหมายการประกนัชีวติ ซ่ึงอยู่
ในบทกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยั ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 ในหวัขอ้รูปแบบประกนั กฎระเบียบ 
ขอบเขต ประเภท เง่ือนไข ขอ้หา้มต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษสาํหรับธุรกิจประกนัชีวิต และบทกฎหมาย
วา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2552 ในหวัขอ้ รูปแบบการลงทุน ประเภทการลงทุน กฎเกณฑ ์
กฎระเบียบ  เง่ือนไข  ต่าง ๆ  รวมถึงขั้นตอนการในการขอจดทะเบียนอนุญาตลงทุนในธุรกิจท่ีตอ้งการ
ลงทุน ระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจเก่ียวกบัการลงทุน เพราะใบทะเบียนวิสาหกิจ เป็นเอกสาร
รับรองการข้ึนทะเบียนเพ่ือดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และยงัรวมการอนุญาตลงทุน นโยบาย
ส่งเสริม ทะเบียนอากร และอนุญาตดาํเนินกิจการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บใบทะเบียนวิสาหกิจ
แลว้ผูล้งทุนสามารถดาํเนินธุรกิจไดท้นัที ควรศึกษาใหเ้ขา้ใจ และควรตระหนกัทั้ง 2 บทกฎหมาย   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) (กระทรวงการคลงั, 2551) กฎกระทรวง 
ไดป้ระกาศในราชกิจ ในมาตรา 7 การประกอบธุรกิจประกนัชีวิต จะกระทาํไดเ้ม่ือไดจ้ดัตั้งข้ึน 
ในรูปบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว�าด�วยบริษทัมหาชน จาํกดั และโดยได�รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี การขอรับใบอนุญาต
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ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามวรรคหน่ึง ใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งงบบริษทัดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
มหาชน จาํกดั “บริษทั” หมายความว�า บริษทัมหาชน จาํกดั ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกนัชีวิตตามพระราชบญัญติั และหมายความรวมถึงสาขาของบริษทัประกนัชีวติต�างประเทศ
ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตในราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญติันิติบุคคลทุน
จดทะเบียนในประเทศไทย มีลกัษณะดงัน้ี (1) บุคคลธรรมดาถือหุน้อยูเ่กินร้อยละหา้สิบของจาํนวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (2) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถือหุน้อยูเ่กินร้อยละ
หา้สิบ 
ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการ 
อาจอนุญาตให�บุคคลซ่ึงไม�มีสญัชาติไทยถือห�◌ุนได�ถึงร�อยละส่ิสิบเก�าของ
จาํนวนห�◌ุนท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงและจาํหน�ายได�แล�วทั้งหมด และให�มีกรรมการเป็นบุคคลซ่ึงไม่มี�สญัชาติ
ไทยถือหุน้ 
ไดถึ้งร้อยละส่ีสิบเกา้ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และใหก้รรมการ 
เป็นบุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยเกินกวา่หน่ึงในส่ีแต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
 จากการศึกษาวจิยัขอ้กฎหมายอตัราส่วนการร่วมทุนธุรกิจประกนัชีวิตของ สปป. ลาว  
มีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนต่างประเทศหรือไม่ ผูว้ิจยัพบวา่ ขอ้กฏหมายอตัราส่วน 
การร่วมทุนไม่มีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน เพราะอตัราส่วนการร่วมทุนในธุรกิจประกนัชีวิต
ของ สปป. ลาว จะข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของผูร่้วมทุนทั้ง 2 ฝ่าย มากกวา่กรณีเป็นบริษทั จาํกดั ตอ้งมี 
ผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป กรณีเป็นบริษทัมหาชน ตอ้งมีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป แต่ส่วนใหญ่
สดัส่วนการร่วมทุนใน สปป. ลาว คือ 49 : 51 (49% สาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศ, 51% สาํหรับ 
ผูร่้วมทุนใน สปป. ลาว) หรือสดัส่วน 50 : 50 (สดัส่วนเท่ากนั) แต่ถา้นกัลงทุนต่างประเทศตอ้งการ
สดัส่วนมากกวา่ผูร่้วมทุนใน สปป. ลาว กฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งตํ่าใหม้ากกวา่ 10% ของหุน้ 
ผูร่้วมทุนของ สปป. ลาว ทั้งน้ีสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นบทกฎหมายวิสาหกิจปี พ.ศ. 2548 
เพราะปัจจุบนัการร่วมทุนใน สปป. ลาว มี 3 แบบ คือ (1) นกัลงทุนต่างประเทศท่ีตอ้งการถือหุน้ 
100% ตอ้งมีเงินคํ้าประกนักบัธนาคารของ สปป. ลาว (2) นกัลงทุนต่างประเทศร่วมทุนกบับุคคล
ของ สปป. ลาว (3) นกัลงทุนต่างประเทศร่วมทุนกบันิติบุคคลของ สปป. ลาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกฤษฎา สงัขมณี (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจร่วมทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั เป็นการทาํวจิยัในพ้ืนที 4 อาํเภอ  คือ ชะอาํ หวัหิน ปราณบุรี และ 
สามร้อยยอด ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ เพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีใช้
ตดัสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน เพื่อศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน
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วา่จะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วมทุน และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในการตดัสินใจเลือก
รูปแบบการลงทุนวา่จะลงทุนเองทั้งหมดหรือจะร่วมทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั ในเขตชะอาํ 
หวัหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารท่ีพกัในพื้นท่ีจาํนวน 220 ราย 
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยวิธีจบัฉลากจากรายช่ือสถานประกอบการท่ีพกัทั้ง 4 อาํเภอ  
ตามสดัส่วนตวัอยา่งต่อประชากร จากนั้นจะทาํการสุ่มเลือกตวัอยา่งจากทุกประเภทของท่ีพกั 
แบบแบ่งชั้นภูมิอีกคร้ังหน่ึง และทาํการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อยนืยนัผลการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช ้
ประกอบดว้ย แบบสอบถาม และแบบบนัทึกการสมัภาษณ์เจาะลึก โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ และไคสแควร์ 
 จากการศึกษาวจิยัผูว้ิจยัพบวา่ วิธีการขอดาํเนินการลงทุนธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว 
สาํหรับนกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนควรดาํเนินการดงัน้ี (1) ยืน่ขอใบอนุญาตลงทุนท่ีกระทรวง
แผนการและการลงทุน (2) ยืน่ขอใบอนุญาตลงทุนธุรกิจดา้นการประกนัภยัท่ีกระทรวงการเงิน  
(3) ดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบียนการคา้ท่ีกระทรวงการคา้ (4) ดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบียนอากร 
ท่ีกระทรวงการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลวรรณ จิรวศิิษฎ ์และคณะ (2553) จากการศึกษา
มาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงของประเทศ ท่ีเป็นกรณีศึกษา อาทิ ประเทศเวยีดนาม สิงคโปร์ 
และอินเดียนั้น พบวา่ มีกรอบมาตรการเชิงกลยทุธ์ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจทางภาษี (Tax 
Incentives) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก (Infrastructure) การเสริมสร้าง
ทกัษะแรงงาน (Skill Development) การพฒันาดา้นระเบียบ/ กฎเกณฑก์ารลงทุน (Regulatory 
Environment) และการจดัตั้งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน (Promotion Agency Establishment) 
นอกจากน้ีตวัแปรสาํคญัท่ีส่งผลต่อนกัลงทุนขา้มชาติวา่เป็นประเทศท่ีน่าลงทุนนั้น จะพิจารณา
โครงสร้างเฉพาะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
ต่อกาํลงัซ้ือของประชาชนในแต่ละประเทศ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีมีการกาํหนดนโยบาย
ท่ีชดัเจน และระบบกฎหมายท่ีตอ้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม ในมาตรฐานระดบัสากล รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีดี อีกทั้งมีสภาพแวดลอ้มในทางธุรกิจท่ีดี เอ้ือต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยกเ็หมือนประเทศอ่ืน ๆ ส่วนมากการก่อตั้งกิจการจะมี  
3 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา หา้งหุน้ส่วน และบริษทัจาํกดั โดยบริษทัจาํกดัเป็นรูปแบบการจดัตั้งท่ี
นกัลงทุนต่างชาตินิยมมากท่ีสุด ในการจดัตั้งบริษทัจาํกดัตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป  
เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิ ประชุม และจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั รวมทั้งขอมีบตัร
ประจาํตวัผูเ้สียภาษีเงินได ้และมีการจดัทาํบญัชีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ประมวล
รัษฎากร และพระราชบญัญติัการบญัชีดว้ย นอกจากนั้น กิจการตอ้งมีการจดัทาํบญัชีงบดุลอยา่งนอ้ย
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ปีละ 1 คร้ัง ยืน่ต่อกรมสรรพากรและกรมทะเบียนการคา้และตอ้งมีการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย สาํหรับ
เงินเดือนของพนกังานปกติทุกคน 
 จากการศึกษาวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่ อุปสรรคและโอกาสในการทาํธุรกิจประกนัชีวิต 
ใน สปป. ลาว มีดงัน้ี 
 1.  ดา้นอุปสรรค คือ 
  1.1  การประกนัชีวิตยงัเป็นส่ิงใหม่สาํหรับประชาชน สปป. ลาว  
  1.2  ประชาชน สปป. ลาว ยงัขาดการรับรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัชีวิต  
  1.3  รายไดข้องประชาชนใน สปป. ลาว  
  1.4  ค่านิยมการทาํประกนัชีวติของประชาชน สปป. ลาว  
  1.5  ขาดการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ใหป้ระชาชนรู้จกัการประกนัชีวิต  
  1.6  ประสบการณ์ของลูกคา้ใน สปป. ลาว ท่ีเคยถูกตวัแทนฉอ้โกง้ หรือหลอกลวง  
  1.7  ประชาชน สปป. ลาว ใหค้วามสาํคญัการทาํประกนัภยัรถมากกวา่การทาํ 
ประกนัชีวิต ดว้ยนโยบายของภาครัฐใหย้านพาหนะท่ีมีเคร่ืองจกัร ตอ้งมีประกนัภยัทุกคนั  
  1.8  ตลาดธุรกิจประกนัชีวิต ยงัไม่เปิดกวา้ง  
 2.  ดา้นโอกาส คือ  
  2.1  เพิ่มการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สร้างการรับรู้และความเขา้ใจในการประกนัชีวิต
ใหป้ระชาชนใน สปป. ลาวใหม้ากท่ีสุด 
  2.2  การสนบัสนุนและเปิดกวา้งทางการตลาดในธุรกิจประกนัชีวิตจากภาครัฐ  
  2.3  สร้างจุดแขง็และภาพลกัษณ์ท่ีดีของตวัแทนประกนัชีวิต  
  2.4  การเปิดการคา้เสรีของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)  
  2.5  การพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเงินของ สปป. ลาว  
  2.6  การแข่งขนัในธุรกิจประกนัชีวิตยงัไม่สูง  
  2.7  ความสมัพนัธ์และความผกูพนัระหวา่งไทย-ลาว ทาํใหไ้ทยมีโอกาสในการทาํธุรกิจ
ใน สปป. ลาว สูงกวา่ชาติอ่ืน  
  2.8  การสนบัสนุนจากภาครัฐในการเพ่ิมนโยบายการทาํประกนัชีวิต  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมควร วีระอาชากลุ (2551) การศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของตวัแทนประกนัชีวิต: กรณีศึกษาบริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั  
ภาคตะวนัออก ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมมีระดบัปัญหาและอุปสรรคมาก โดยในดา้นการขาย
ประกนัชีวิต พบวา่ มีระดบัปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอนัดบัแรก เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
ดา้นเสนอขายประกนัชีวิตในเร่ืองตวัแทนขายประกนัชีวติ ตอ้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ือง 
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การขายประกนัชีวิตดว้ยตนเอง มีระดบัปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอนัดบัแรก ดา้นการทาํสญัญา
ประกนัชีวิตในเร่ืองเน้ือหา การฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัตวัแทนประกนัชีวิตตามหลกัสูตรท่ีบริษทั
กาํหนดข้ึน ในดา้นการทาํสญัญาประกนัชีวิตไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีระดบัปัญหา
และอุปสรรคมากเป็นอนัดบัแรก ดา้นการบริการหลงัการขายในเร่ืองความไม่สะดวกในเร่ือง 
การขอรับเงินสินไหมชดเชยรายวนั กรณีเขา้รับการรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน มีระดบัปัญหาและ
อุปสรรคมากเป็นอนัดบัแรก เม่ือเปรียบเทียบระดบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
ของตวัแทนประกนัชีวิต จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ 
ลกัษณะงาน และรายได ้พบวา่ ดา้นรายไดมี้ระดบัปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอนัดบัแรก เห็นควร
ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั และเพิ่มช่องทาง 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองใหก้บัตวัแทนประกนัชีวิต ทั้งในดา้นทกัษะการขายประกนัชีวิต ดา้นการทาํ
สญัญาประกนัชีวิต และควรปรับเปล่ียนวิธีการจ่ายเงินชดเชยรายวนัใหส้ะดวกต่อไป 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ในรูปแบบตวัแทนประกนัชีวิต ขั้นตอนในการเขา้ไป 
ขายประกนัใน สปป. ลาว มีดงัน้ี 
  1.1  เบ้ืองตน้ควรขายประกนัชีวิตใหก้บัคนท่ีอยูร่อบขา้งตวัแทน เช่น คนรู้จกั เพื่อน 
หรือญาติ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจงัหวดัติดเขตชายแดน เช่น หนองคายและอุดรธานี 
  1.2   ตวัแทนจะไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จกัผูต้อ้งการซ้ือประกนัชีวิตใน สปป. ลาว 
จากบุคคล (ในขอ้ 1.1) โดยทัว่ไปมีวิธีการแนะนาํ 2 วิธี คือ  
   1.2.1  บุคคล (ในขอ้ 1.1) ใหห้มายเลขโทรศทัพต์วัแทนกบัผูต้อ้งการซ้ือประกนั 
ใน สปป. ลาว หรือใหห้มายเลขโทรศพัทผ์ูต้อ้งการซ้ือประกนัใน สปป. ลาว กบัตวัแทน เพื่อให้
ติดต่อกนัเอง  ตวัแทนทาํการติดต่อผูต้อ้งการซ้ือประกนัทางโทรศพัท ์แนะนาํตวัเอง ทาํความรู้จกักนั 
เพื่อนดัหมายนาํเสนอแบบประกนั ส่วนใหญ่ตวัแทนจะนิยมนดัหมายกนัท่ีบา้นของผูต้อ้งการ 
ซ้ือประกนัเพือ่ตอ้งการเขา้ไปทาํความรู้จกัและต่อยอดการขายประกนัใหก้บัคนรอบขา้ง 
ของผูต้อ้งการซ้ือประกนั 
      1.2.2  บุคคล (ในขอ้ 1.1) เป็นผูด้าํเนินการติดต่อระหวา่งตวัแทนกบัผูต้อ้งการ 
ซ้ือประกนัใน สปป. ลาว ใหรู้้จกักนั โดยจะเป็นผูพ้าตวัแทนเขา้ไปพบผูต้อ้งการซ้ือประกนัท่ีบา้น 
ใน สปป. ลาว หรือพาผูต้อ้งการซ้ือประกนัมาพบตวัแทนในประเทศไทย 
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   2.  กรณีนดัหมายเสนอแบบประกนัท่ีบา้นของผูต้อ้งการซ้ือประกนัใน สปป. ลาว 
ตวัแทนควรดาํเนินการดงัน้ี  
  2.1  นดัหมายวนัและเวลา กบัผูต้อ้งการซ้ือประกนัใหช้ดัเจน ส่วนใหญ่ผูต้อ้งการ 
ซ้ือประกนัจะมารับตวัแทนท่ีหนา้ด่านฝ่ัง สปป. ลาว 
  2.2  จดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัการทาํประกนัชีวิตหรือแบบประกนัใหค้รบถว้น 
  2.3  จดัเตรียมหนงัสือเดินทาง เพราะเกณฑร์ะยะเวลาการขา้มไปฝ่ัง สปป. ลาว  
มี 2 แบบ คือ 
   2.3.1  กรณีขา้มไปมากวา่ 1 วนั ตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง เพราะเจา้หนา้ท่ี  
ณ จุดผา่นแดน จะทาํการตรวจหนงัสือเดินทางและใหก้รอกเอกสารเขา้ประเทศและออกประเทศ 
พร้อมใหร้ะบุวนักลบั  
   2.3.2  กรณีขา้มไปภายใน 1 วนั ไม่มีตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง แต่ใหไ้ปติดต่อ 
ขอเอกสารขา้มแดน ณ ท่ีวา่การอาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย   
  2.4  นัง่รถโดยสารประจาํทางสายหนองคาย-เวียงจนัทน์ ท่ีสถานีขนส่งจงัหวดั
หนองคาย ค่าโดยสารประมาณ 55 บาท ถึงหนา้ด่านผา่นแดน สปป. ลาว เจา้หนา้ท่ีฝ่ัง สปป. ลาว  
ทาํการตรวจหนงัสือเดินทางหรือเอกสารขอขา้มแดน จากนั้นติดต่อหาผูต้อ้งการซ้ือประกนัมารับ 
เพื่อเดินทางไปนาํเสนอแบบประกนัท่ีบา้นของผูต้อ้งการซ้ือประกนั (ขอ้แนะนาํ กรณีไปคร้ังแรก
ควรมีเพื่อนเดินทางไปดว้ย) เม่ือถึงบา้นผูต้อ้งการซ้ือประกนักท็าํความรู้จกัคนในครอบครัว ญาติ 
หรือเพื่อนบา้น เพื่อต่อยอดการขายประกนัในคร้ังต่อไป จากนั้นสอบถามขอ้มูลกบัผูต้อ้งการ 
ซ้ือประกนั เช่น ความตอ้งการท่ีจะชาํระเบ้ียประกนัรายปี ทุนประกนัท่ีตอ้งการ ค่าการรักษา ค่าหอ้ง 
ค่าชดเชยรายได ้กรณีซ้ือประกนัสุขภาพ เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ใหพ้ิจารณา เพื่อนาํเสนอแบบประกนั 
ท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ เม่ือตกลงซ้ือประกนัชีวิตแลว้  
   ในการทาํสญัญาซ้ือประกนัชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
   2.4.1  ถา้เป็นตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีมีสาํนกังานสาขาใน สปป. ลาว  
ใหพ้าผูซ้ื้อไปทาํสญัญาซ้ือประกนัชีวิต ณ สาํนกังานขายสาขานครหลวงเวียงจนัทน์ โดยให ้
ผูซ้ื้อประกนัเตรียมเอกสารดงัน้ี คือ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ใบ และสาํเนาทะเบียนบา้น
ระบุท่ีอยูข่องผูซ้ื้อประกนั จาํนวน 1 ใบ และใหผู้ซ้ื้อประกนัทาํการชาํระค่าเบ้ียประกนัผา่นธนาคาร
ท่ีทางบริษทัประกนักาํหนดไวด้ว้ยเงินบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ ถ่ายสาํเนาเอกสารชาํระค่า 
เบ้ียประกนัใหผู้ซ้ื้อประกนัเกบ็ไว ้เอกสารตวัจริง แนบสญัญาซ้ือประกนั เพื่อนาํส่งสาํนกังานสาขา 
จงัหวดัหนองคาย ต่อไป 
   2.4.2  ถา้เป็นตวัแทนของบริษทัประกนัท่ีไม่มีสาํนกังานสาขาใน สปป. ลาว  
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ใหพ้าผูซ้ื้อประกนัเขา้มาทาํสญัญา ณ สาํนกังานขาย สาขาจงัหวดัหนองคาย หรืออุดรธานี โดยให ้
ผูซ้ื้อประกนัเตรียมเอกสารดงัน้ี คือ สาํเนาบตัรประจาํตวัผูซ้ื้อ จาํนวน 1 ใบ สาํเนาทะเบียนบา้น 
ระบุท่ีอยูข่องผูซ้ื้อประกนั จาํนวน 1 ใบ และสาํเนาหนงัสือเดินทาง จาํนวน 1 ใบ พร้อมนาํเงิน 
มาชาํระค่าเบ้ียประกนัผา่นธนาคารในจงัหวดัหนองคาย ดว้ยเงินบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ กไ็ด ้ 
ถ่ายสาํเนาเอกสารชาํระค่าเบ้ียใหผู้ซ้ื้อประกนัเกบ็ไว ้1 ชุด เอกสารตวัจริงแนบสญัญาซ้ือประกนั 
เพื่อนาํส่งเจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังานสาขา จงัหวดัหนองคาย ต่อไป 
  2.5  ดูแล และใหบ้ริการอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ เช่น พาไปทานขา้ว พาเท่ียว 
ในจงัหวดัหนองคาย หรือจงัหวดัใกลเ้คียงตามความตอ้งการของลูกคา้ แนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว 
หลงัจากนั้นพาลูกคา้ไปส่งท่ีหนา้ด่านฝ่ังไทยเพ่ือกลบัไป สปป. ลาว 
  2.6  ติดตามกรมธรรมข์องลูกคา้เพื่อนาํส่งใหก้บัลูกคา้ใน สปป. ลาว ดว้ยตวัเองและ 
ใหอ้ธิบายรายละเอียดในกรมธรรมใ์หลู้กคา้เขา้ใจเพื่อป้องกนัไม่เกิดปัญหาไดภ้ายหลงั ทั้งน้ี ควรมี 
ของฝากเลก็ ๆ นอ้ย จากเมืองไทยไปเยีย่มลูกคา้บา้งเพื่อแสดงนํ้าใจ และใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
  2.7  สร้างภาพลกัษณ์หรือจุดขายในการเป็นตวัแทนท่ีดี มีจรรยาบรรณ บริการ 
ดว้ยความจริงใจ ใส่ใจ เสมอตน้เสมอปลาย ซ่ือสตัย ์ใหค้าํแนะนาํ และเป็นท่ีปรึกษาการทาํ 
ประกนัชีวิตใหลู้กคา้ดว้ยความจริงใจ 
  2.8  จาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึนโดยไม่ตอ้งหาเอง จากการแนะนาํใหรู้้จกั 
ของผูซ้ื้อรายเก่า เพราะเกิดความประทบัในการบริการของตวัแทน ทาํการสานต่อการขายประกนั 
ใหก้บัคนรอบขา้งของลูกคา้ต่อ ๆ ไป  
 3.  กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษทั ขั้นตอนในการเขา้ไปทาํธุรกิจประกนัชีวิต 
ใน สปป. ลาว   
  3.1  ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ สปป. ลาว เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
ลกัษณะอุปนิสยัของคน สปป. ลาว ระบบเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเงินของ สปป. ลาว  
  3.2  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจประกนัภยัของ สปป. ลาว จาํนวนบริษทัคู่แข่ง  
สภาพการแข่งขนั โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ การขยายงานทางธุรกิจ นโยบายสนบัสนุน 
ทางธุรกิจจากภาครัฐ 
   3.3  ศึกษาขอ้กฎหมายประกนัชีวิตในบทกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยั  
ฉบบั พ.ศ. 2554 นกัลงทุนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอียดชดัเจน เช่น รูปแบบ ขอบเขต ขอ้หา้ม 
และบทลงโทษ ต่าง ๆ สาํหรับธุรกิจประกนัชีวิต เพราะบทกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยั 
ฉบบั พ.ศ. 2554 ดงักล่าว ไดร้วมขอ้กฎหมายการประกนัชีวิตกบัขอ้กฎหมายประกนัภยัไวด้ว้ยกนั  
ฉะนั้นนกัลงทุนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจในทุกมาตราท่ีระบุไวใ้นบทกฎหมาย สามารถหาขอ้มูล 
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บทกฎหมายดงักล่าวเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซต ์www. an.gov.lao หรือ หาไดจ้ากหนงัสือ 
รวมบทกฎหมายของ สปป. ลาว ตามร้านจาํหน่ายหนงัสือทัว่ไปในนครหลวงเวยีงจนัทน ์
   3.4  ศึกษาบทกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนฉบบัปี พ.ศ. 2552 นกัลงทุน 
ควรศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอียดในบทกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนฉบบัปี พ.ศ. 2552 เช่น
กฎระเบียบ ขั้นตอน ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัการลงทุนใน สปป. ลาว แลว้ทาํการประเมินวา่ นกัลงทุน
สามารถยอมรับในบทกฎหมายนั้นไดห้รือไม่ การเขา้ไปทาํธุรกิจใน สปป. ลาว แนะนาํใหน้กัลงทุน
ติดต่อขอขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการทราบใน สปป. ลาว   
เช่น เศรษฐกิจปัจจุบนั สภาวะการแข่งขนั ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงโอกาส ไดจ้ากสาํนกังาน
ทูตพาณิชยไ์ทย ประจาํนครหลวงเวียงจนัทน์ เพื่อนกัลงทุนจะไดน้าํขอ้มูลหรือแนวทางประกอบการ
การตดัสินใจในการลงทุนต่อไป โดยใหจ้ดัทาํหนงัสือขอขอ้มูลหรือหนงัสือขอนดัพบคุณพิมล  
ปงกองแกว้ อคัรราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย ์ประเทศไทย ประจาํประเทศลาว ณ สาํนกังาน 
ทูตพาณิชยไ์ทย ประจาํนครหลวงเวียงจนัทน์ ตั้งอยูต่รงขา้มกบัสาํนกังานสถานทูตไทย ฯ)   
 ปัจจุบนั สปป. ลาว ไดเ้ตรียมตวัเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ในตน้ปี  
พ.ศ. 2556 และทางองคก์ารการคา้โลกไดม้อบมาตรฐานการประกนัภยัใหก้บั สปป. ลาว ซ่ึงภาครัฐ
ไดเ้ตรียมปรับปรุงบทกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล เพื่อใหน้กัลงทุน
ต่างประเทศเกิดความมัน่ใจและเขา้มาลงทุนธุรกิจประกนัใน สปป. ลาว ใหม้ากข้ึน อีกทั้งภาครัฐ 
กพ็ร้อมท่ีจะสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัลงทุน เม่ือเขา้มาลงทุนใน สปป. ลาว  
เพราะเป็นการพฒันาและส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจของ สปป. ลาว เจริญเติบโตยิง่ข้ึนในภูมิภาคน้ี  
อยา่งไรกต็าม นกัธุรกิจท่ีจะลงทุนทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว ควรพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ 
ดว้ย โดยเฉพาะค่าครองชีพในนครหลวงเวยีงจนัทน์ กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชากร 
ใน สปป. ลาว เพื่อเป็นฐานขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจ เพราะปัจจุบนัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
ของประชากรใน สปป. ลาว เท่ากบั 4,000 บาทต่อเดือน ขณะท่ีค่าครองชีพในนครหลวงเวยีงจนัทน์
ค่อนขา้งสูงมาก เพราะการทาํประกนัชีวิตนั้นถือวา่ เป็นการออม และเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึง  
ซ่ึงในแต่ละแบบประกนันั้น ค่าเบ้ียค่อนสูง อยา่งนอ้ยตอ้งเร่ิมตน้ท่ี 10,000 บาทข้ึนไป ดงันั้น 
นกัธุรกิจจึงควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจน้ีใหถ่ี้ถว้น ปัจจุบนัใน สปป. ลาว ยงัไม่มี
บริษทัประกนัชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัประกนัภยัท่ีมาจากต่างประเทศ คือ มาเลเซีย เวยีดนาม 
และไทย เป็นตน้ คือ การประกนัภยัรถยนต ์จกัรยานยนต ์อุบติัเหตุ และสุขภาพ เพราะ 
ค่าเบ้ียประกนัภยัไม่สูง ประชาชนสามารถทาํประกนัภยัดงักล่าวได ้และดว้ยนโยบายของภาครัฐ 
ท่ีบงัคบัใหร้ถทุกคนับนทอ้งถนนตอ้งมีประกนัภยั จึงทาํใหป้ระชาชนตระหนกัและเห็นความสาํคญั
ของประกนัภยัมากกวา่การประกนัชีวิต  
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 จากภาพรวมเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ส่วนใหญ่ ข้ึนอยูก่บัการคา้ขายกบัประเทศ 
เพื่อนบา้น เช่น ไทย เวียดนาม และจีนตอนใต ้ดงัจะเห็นไดจ้าก ท่ีปากเซเป็นตวัอยา่งของ
ความสาํเร็จในการคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้นนั้นกคื็อ ประเทศไทย อีกทั้งคร่ึงหน่ึงของ GDP ลาว
มาจากภาคการเกษตร และธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงธุรกิจท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตไปอยา่งรวดเร็วมาก 
และคาดวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของลาวจะเพิ่มเป็น 250-300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในปี  
พ.ศ. 2563 น้ี ซ่ึงภาครัฐมีความมัน่ใจวา่อีก 7 ปีขา้งหนา้ สปป. ลาว จะมีอตัราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ความมัน่คงทางการเงิน และรายไดป้ระชาติต่อหวัจะเพิ่มข้ึนตามลาํดบั จึงได้
กาํหนดเป้าหมายท่ีจะปลด สปป. ลาว ออกจาก 10 อนัดบัประเทศท่ียากจนท่ีสุดในเอเชีย (สปป. ลาว 
อยูใ่นอนัดบัท่ี 8) และออกจากการเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันาจากเอเชีย ดงันั้นอาจเป็นสญัญาณท่ีดี
สาํหรับนกัลงทุนท่ีคิดจะลงทุนทาํธุรกิจประกนัชีวิตใน สปป. ลาว เพราะอีก 7 ปีขา้งหนา้ ประชากร 
สปป. ลาว จะมีรายไดต่้อเดือนเพิ่มข้ึนมากกวา่ในปัจจุบนัน้ี อาจทาํใหป้ระชาชนตระหนกัและ 
เห็นถึงความสาํคญัของการทาํประกนัชีวิตมากข้ึน ค่านิยมในการทาํประกนัชีวิตกอ็าจเพิ่มข้ึน  
ส่งผลทาํใหธุ้รกิจประกนัชีวติใน สปป. ลาว มีการพฒันาและเติบโตข้ึนตามลาํดบัต่อไป  
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