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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของ

ปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของ   

บริษัท เอไอเอ จาํกดัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั 

และเพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาต่างกัน        

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research Method) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ัง

น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคเฉพาะผู้ที่ไม่เคยซ้ือและไม่มีกรมธรรม์การประกันสุขภาพ ที่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ               

เกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิ Chi – Square 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 

สาเหตุที่ไม่ตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพเพราะมีสวัสดิการประกันสุขภาพของที่ทาํงานแล้ว ไม่

ต้องการซ้ือประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตัว มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับ

ความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด พบว่า จะ

เลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์  มีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือเพราะช่ือเสียงบริษัทและ

ฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัท ซ่ึงจะเลือกซ้ือผ่านตัวแทนของบริษัท โดยจะซ้ือในจาํนวนเงิน 

5,000-10,000 บาท และมีผู้ที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือ คือ ตนเอง  
 

____________________________________________________ 


 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

74



1. บทนาํ 

ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมักมีปัญหาสขุภาพ เจบ็ป่วยง่ายขึ้น อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ  

ดังน้ี พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การเผชิญปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การถูก

เทคโนโลยีเข้าครอบงาํทาํให้เกิดภาวะความเครียด นับวันสิ่งเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนเพ่ิมสงูขึ้น ทาํให้เป็นโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ โรคออฟฟิศซิน

โดรม โรคเบาหวาน เป็นต้น ซ่ึงการเจบ็ป่วยน้ัน ในบางคร้ังกอ็าจจะหาสาเหตุการเป็นโรคไม่เจอ

ภายในคร้ังแรก การเข้ารับการตรวจและรักษาโรคต้องมีการใช้จ่ายเงินเป็นค่ารักษาในแต่ละคร้ัง    

ถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวแบบกะทันหัน ในกรณีที่เข้ารักษาพยาบาล เม่ือเกิด

ค่าใช้จ่ายที่สงู การจ่ายเงินเองอาจจะทาํให้การเงินในครอบครัวน้ันขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ 

 การทาํหลักประกันให้กับชีวิตเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส่งผลทาํให้สถานะทางการเงินของครอบครัวมีความม่ันคง และสามารถช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนในยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ซ่ึงหลักประกันที่กล่าวมาน้ันหมายถึง การประกันสุขภาพ

น่ันเอง 

 การประกันสุขภาพเป็นหน่ึงในรูปแบบการประกันภัย ที่คุ้มครองในเร่ืองสุขภาพตาม

รูปแบบกรมธรรม์ที่ได้เลือกไว้ การทาํประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้ นตาม

วงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซ่ึงประกอบด้วยค่ารักษาผู้ป่วยในในกรณีที่ ต้องพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาลและค่ารักษาผู้ป่วยนอก ในกรณทีี่ไม่ต้องรักษาพักฟ้ืนที่โรงพยาบาล 

 ทั้งน้ี การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือสาํคัญที่ยอมรับกันทั่วโลก ซ่ึงสังคมทุกสังคมต่าง

อาศัยคุณประโยชน์ของการประกนัภัยเป็นเคร่ืองมือการสร้างหลักประกนัความม่ันคงในชีวิต และ

ทรัพย์สนิให้กับสมาชิกของสังคม (สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย, ม.ป.ป., น. 1) 

 บริษัท เอไอเอ จาํกดั นับเป็นบริษัทที่ให้ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ และบริการทาง

การเงินที่ครบวงจร ทั้งยังเป็นผู้นาํในด้านการพัฒนาแบบกรมธรรม์ที่หลากหลาย ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ถอืกรมธรรม์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ดังน้ัน การทาํประกันสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้ นใน

อนาคตของผู้บริโภค ผู้บริโภคแต่ละคนต่างก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจะเลือกซ้ือ

กรมธรรม์ประกันสุขภาพแตกต่างกันไป ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพสามารถนาํข้อมูลไปกาํหนดกลยุทธ์

ทางด้านการตลาดของธุรกจิประกนัสขุภาพ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
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2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ของ

ผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

 1.3.3 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดัของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั 

 1.3.4 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความสาํคัญของปัจจัย

จิตวิทยาต่างกนั 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

 3.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั มีพฤติกรรม     

การเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.1 สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.2 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.3 สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.4 สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.5 สมมตฐิานย่อยที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

  3.1.6 สมมตฐิานย่อยที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

 3.2 สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของปัจจัย

จิตวิทยาต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการธุรกจิประกนัสขุภาพ  สามารถนาํข้อมูลไปประกอบในการ

กาํหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิจประกันสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภค 
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5. ขอบเขตของการวิจยั 

 5.1  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัประเดน็ต่อไปน้ี 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ปัจจัย

จิตวิทยา 3) พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ 

 5.2  ขอบเขตดา้นประชากร  

 ผู้บริโภคเฉพาะผู้ที่ไม่เคยซ้ือและไม่มีกรมธรรม์การประกันสุขภาพ ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงที่อยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 5.3  ขอบเขตดา้นสถานที ่

 พ้ืนที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ กรงุเทพมหานคร 

 5.4  ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ 1) ตัวแปรต้น (Independent 

Variables) และ 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีรายละเอยีด ดังน้ี 

  5.4.1  ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย  

   1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

    2) ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและ

ทศันคติ และบุคลิกภาพ 

  5.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด ได้แก่ ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ

เลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงิน

ที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ 

 5.5 ขอบเขตดา้นเวลา 

 ทาํการศึกษาประมาณ 3 เดือน  อยู่ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ ์2558  ถึงเดือน

พฤษภาคม 2558 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

โดยการศึกษาและค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร แนวคิดทฤษฏี รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรงุจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้ว รวมถงึทาํการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา จนได้แนวทาง

ในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อความครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ

ศึกษา โดยแบ่งเน้ือหาของคาํถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเกี่ยวกบั

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สาเหตุที่ไม่

ตัดสนิใจซ้ือประกนัสขุภาพ และการมีโรคประจาํตัว 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพ 

ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ และบุคลิกภาพ 

 โดยเทียบเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้าหนักตัวเลขจากคําตอบตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert) ดังน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2553, น. 75) 

 มากที่สดุ  ให้คะแนนเท่ากบั 5 

 มาก   ให้คะแนนเท่ากบั 4 

 ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากบั 3 

 น้อย   ให้คะแนนเท่ากบั 2 

 น้อยที่สดุ  ให้คะแนนเท่ากบั 1 

 นาํคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย แล้วแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

(ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2553, น. 75) 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

4.50 – 

5.00    

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากที่สดุ 

3.50 - 

4.49    

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

2.50 - 

3.49    

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 - 

2.49    

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 

1.49    

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ด้านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ

78



เลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงิน

ที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ 

 

7. ผลการวิจยั 

 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 อายุ 25 – 

35 ปี จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 สถานภาพโสด จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 

79.8 ระดับการศกึษาปริญญาตรี จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8  ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 

138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีสาเหตุที่ไม่ตัดสนิใจซ้ือประกนัสขุภาพเพราะมีสวัสดิการประกนั

สขุภาพของที่ทาํงานแล้ว ไม่ต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติม จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.7 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตัว จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8  

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือประกนัสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มี

อทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ

และทศันคติ และบุคลิกภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของ

ปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย 3.45) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเช่ือและทศันคติมีค่าเฉล่ียสงูสดุ (ค่าเฉล่ีย 

3.65) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ด้านแรงจูงใจ (ค่าเฉล่ีย 3.47) ด้าน

การเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) และด้านการรับรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามลาํดับ 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

 - ด้านแรงจูงใจ พบว่า ข้อคําถามที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านจะซ้ือประกันสุขภาพ 

เน่ืองจากไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนใหญ่เอง ในการรักษาพยาบาล  

 - ด้านการรับรู้ พบว่า ข้อคาํถามที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ท่านเลือกรับรู้ ข้อมูลกรมธรรม์

ประกนัสขุภาพในส่วนที่มีเน้ือหาสอดคล้องกบัความเช่ือและความต้องการของตนเอง 

 - ด้านการเรียนรู้ พบว่า ข้อคาํถามที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ จากประสบการณผู้์อื่น ทาํให้

ท่านจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพเพราะคุ้มค่าคุ้มราคา 

 - ด้านความเช่ือและทศันคติ พบว่า ข้อคาํถามที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ท่านจะพิจารณา

ซ้ือประกนัสขุภาพจากทุนประกนัการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

 - ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ข้อคาํถามที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ท่านเป็นผู้มีเหตุผล มักจะ

ศึกษาข้อมูลและประโยชน์ของผลิตภัณฑก่์อนตัดสนิใจซ้ือ 
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสุขภาพของบริษทั          

เอไอเอ จํากดั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือรปูแบบกรมธรรม์ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ประเภทสะสมทรัพย์ จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 มีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั เพราะช่ือเสยีงบริษัทและฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัท จาํนวน 

103 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 25.8 เท่ากนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอ

ไอเอ จํากัด ผ่านตัวแทนของบริษัท จํานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0โดยจะซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ในจาํนวนเงิน 5,000-10,000 บาท จาํนวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.5 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้ที่มีอทิธิพลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ

ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั คือ ตนเอง จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3  

 

 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรต่์างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จํากดั ต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ 

เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือ

ประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ต่างกนั  

 สมมติฐานย่อยที ่1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกันสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือก

ซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจจะเลือก

ซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั  

 ทั้งน้ี ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัท     

เอไอเอ จาํกดั ที่จะเลือกซ้ือไม่ต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่1.3 ผู้บริโภคที่ มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกนั มีประเภทรปูแบบกรมธรรม์ประกนัสขุภาพที่จะเลือกซ้ือ 

เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือ
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ประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ

เลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงิน

ที่จะใช้ซ้ือประกันสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท 

เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ 

เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือ

ประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยที ่1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า 

 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ 

เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือ

ประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ต่างกนั 

 

สมมติฐานที ่2 ผูบ้ริโภคทีมี่ความคิดเห็นเกีย่วกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัจิตวิทยาต่างกนั 

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จํากดั ต่างกนั 

 พบว่า ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาต่างกัน 

มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ 

สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธพิลใน

การตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

 

8. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสขุภาพ ของ

บริษัท  เอไอเอ  จาํกดั  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลโดยแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
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 1. ข้อมูลปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับ

ความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความเช่ือและทัศนคติ อาจเน่ืองจาก 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพเป็นสิ่งที่ยังไม่เกดิขึ้น และผู้บริโภคยังไม่คิดที่จะซ้ือประกนั

สขุภาพ ณ ตอนน้ี จึงอาศัยประสบการณ์  ความเช่ือและทศันคติในการคาดการณ์เป็นลาํดับต้นๆ 

ว่าแต่ละประเดน็ควรเป็นอย่างที่ตนเองเช่ือได้ว่าเป็นอย่างน้ันจริงๆ  

 2.  ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือรูปแบบกรมธรรม์

ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ประเภทสะสมทรัพย์ มีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกัน

สขุภาพของบริษัท     เอไอเอ จาํกดั เพราะช่ือเสยีงบริษัทและฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัท ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด ผ่านตัวแทนของบริษัท โดยจะซ้ือ

ประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ในจาํนวนเงิน 5,000-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีผู้ที่มีอทิธิพลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั คือ 

ตนเอง  

 3.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มี

ประเภทรปูแบบกรมธรรม์ประกนัสขุภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่

ในการจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั   

 4.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกนั มีเหตุผล

ที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกนั

สุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกัด 

ต่างกนั    

 5.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกนั มีพฤติกรรม

การเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกนั 

มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ 

สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และผู้ที่มีอทิธพิลใน

การตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

 6.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือ
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ประกนัสขุภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกนัสขุภาพ และ

ผู้ที่มีอทิธพิลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั  

 7.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มี

ประเภทรปูแบบกรมธรรม์ประกนัสขุภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่

ในการจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั   

 8.  จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกนั มีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มี

ประเภทรปูแบบกรมธรรม์ประกนัสขุภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ สถานที่

ในการจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกันสุขภาพ และผู้ที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั  

 9.  จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ

ความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยาต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความสาํคัญของปัจจัยจิตวิทยา

ต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซ้ือ เหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกัน

สุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ จาํนวนเงินที่จะใช้ซ้ือประกันสุขภาพ และผู้ที่มี

อทิธพิลในการตัดสนิใจจะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพ ของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ต่างกนั 

   

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกันสุขภาพ ของบริษัท           

เอไอเอ จาํกดั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นประโยชน์จากการนาํผลการศึกษาไป

ใช้ ดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัระดับความสาํคัญของ

ปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัสขุภาพด้านความเช่ือและทศันคติอยู่

ในลาํดับแรก ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพควรให้ความสาํคัญในการสร้างความเช่ือ

และทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภคในประเด็นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลประกันสุขภาพและข้อมูล

องค์กรของผู้ประกอบการแต่ละราย 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท      

เอไอเอ จํากัด ผ่านตัวแทนของบริษัท ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพควรให้

ความสาํคัญกบัตัวแทนที่นาํเสนอกรมธรรม์ประกนัสขุภาพ มีการอบรมให้ตัวแทนบริษัทแต่ละราย

เข้าใจรายละเอียดกรมธรรม์สุขภาพให้ถ่องแท้ ซ่ึงตัวแทนของบริษัทจะได้ไปนําเสนอให้แก่

ผู้บริโภคได้เข้าใจรายละเอยีดข้อมูลกรมธรรม์สขุภาพได้ชัดเจนและถูกต้อง 
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 3. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกันสุขภาพ

ของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพราะช่ือเสียงบริษัทมากที่สุด และเพศหญิงมีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือ

ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกัด เพราะฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัทมากที่สุด ดังน้ัน

ผู้ประกอบการธุรกจิประกนัสขุภาพ ควรมีการนาํเสนอภาพลักษณ์ออกสู่สงัคม เช่น ทาํ CSR ให้

บริษัทเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ให้ผู้บริโภคจดจาํช่ือบริษัทให้ได้มากกว่าบริษัทอื่น ๆ และต้องมีการ

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลรายงานประจาํปีให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงสถานะการเงินว่ามีสดัส่วนรายได้

และกาํไรแต่ละปีเป็นจาํนวนเงินเท่าไหร่ เพ่ือผู้บริโภคจะได้ม่ันใจและมีการซ้ือประกันสุขภาพ 

ต่อเน่ืองตลอดไป 

 4. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด จะซ้ือประกันสขุภาพของ

บริษัท เอไอเอ จาํกดั ในจาํนวนเงิน 5,000-10,000 บาท มากที่สดุ สถานภาพแต่งงานและอยู่

ด้วยกนั จะซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ จาํกดั ในจาํนวนเงิน 10,001-20,000 บาท 

มากที่สดุ และสถานภาพหม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกนัอยู่ จะซ้ือประกนัสขุภาพของบริษัท เอไอเอ 

จาํกดั ในจาํนวนเงิน 20,001-30,000 บาท มากที่สดุ ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกจิประกนัสขุภาพ

ควรมีการนําเสนอ กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีค่าเบี้ ยประกันให้เหมาะกับกลุ่มสถานภาพการ

สมรสของแต่ละบุคคล 

 5. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา มีเหตุผลที่จะเลือกซ้ือประกัน

สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพราะอัตราเบี้ ยประกันมีความเหมาะสมมากที่สุด ดังน้ัน

ผู้ประกอบการธุรกจิประกนัสขุภาพควรมีการนาํเสนอกรมธรรม์ประกนัสขุภาพที่อตัราเบี้ยประกนั

มีความเหมาะสมตามกาํลังทรัพย์ของกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 

  งานวิจัยฉบับน้ีสาํเรจ็ลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนาํอย่างดีย่ิงในการ

ให้คาํปรึกษาจาก ผศ.ดร.นันทสารี  สขุโต อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลที่กรุณา

แนะนาํ เสนอแนะ ตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสาํเรจ็เรียบร้อย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความ

กรณุา ความเอื้ออาทร และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจาํหลักสตูรและการสอนทุกท่านที่ได้ประสทิธิ์ประสาท

ความรู้  ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์ต่าง ๆ อันมีคุณค่าแก่ผู้วิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้นาํมา

ประยุกต์ใช้ในการทาํวิจัย 

  ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ญาติพ่ีน้องทุก ๆ คน และเพ่ือนบัณฑติศึกษาทุกท่าน ที่

ได้สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นขวัญและกาํลังใจอย่างดีย่ิงตั้งแต่ต้นจนสาํเรจ็การศึกษา 

  คุณความดีและประโยชน์อันพึงมีจากการงานวิจัยฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่ผู้มี

พระคุณทุกท่านที่มีส่วนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี 

  

84



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

 

จิดาภา เทวฤทธิ์. (2550). ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัประกนัชวีติของผูเ้อา

ประกนัในกรุงเทพมหานคร (การศึกษาค้นคว้าอสิระ ปริญญาบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ). สพุรรณบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: ซีเอด็ยูเคช่ัน. 

ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ. (2545). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: เอก็ซเปอร์เนท็.  

ทชัชา เอื้องไพโรจน์. (2554). พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ในการซ้ือประกนั

สขุภาพ (การค้นคว้าแบบอสิระ ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ). เชียงใหม่:  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ทวิา พงษ์ธนไพบูลย์ และคณะ. (2544). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: พัฒนาวิชาการ 

(2535). 

ธานินทร์  ศิลป์จาร.ุ (2553). การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ย SPSS  (พิมพ์คร้ังที่ 11).  

 กรงุเทพฯ: บสิซิเนสอาร์แอนดด์ี.  

ธงชัย สนัติวงษ์. (2546). พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการตลาด. กรงุเทพฯ: ประชุมช่าง. 

นิภา เหลืองสภุาพรกุล. (2552). ปัจจยัทีมี่ผลต่อความจงรกัภกัดีในตราสินคา้ “SEALECT” 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ). กรงุเทพฯ: \ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปณศิา ลัญชานนท.์ (2548). หลกัการตลาด. กรงุเทพฯ: ไดมอนอนิบิสเินสเวิลด.์ 

ปริญ ลักษิตานนท.์ (2544). จติวทิยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค. (พิมพ์คร้ังที่ 3). กรงุเทพฯ:  

 เหรียญบุญการพิมพ์. 

ปรมะ สตะเวทนิ. (2546). การสือ่สารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. (พิมพ์คร้ังที่ 3). 

กรงุเทพฯ: ภาพพิมพ์. 

ยุทธ ไกยวรรณ.์ (2552). วธีิวจิยัทางธุรกิจ. กรงุเทพฯ: พิมพ์ดี. 

วิริทธิ์พล ประพัทธม์งคล. (2548). ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์

ประกนัชวีติ บมจ. อยุธยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชวีติ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธบ์ริหารธุรกจิมหาบัณฑติ). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรงุเทพฯ: ธรรมสาร. 

สริิรักษ์ ปานศรี. (2553). ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัสขุภาพของผูบ้ริโภคใน

 เขตกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอสิระ ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ). 

 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 

85



สรุชัย ธรรมร่มดี. (2553). ปัจจยัทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมเ์พ่ิมของผูเ้อาประกนับริษทั  

 ไทยประกนัชวีติ จาํกดั สาขาศาลาแดง (การศึกษาค้นคว้าอสิระ ปริญญาบริหารธุรกจิ 

 มหาบัณฑติ). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: ธรีะฟิล์มและไซเทก็ซ์. 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.). (ม.ป.ป). 

 แผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2553-2557). กรงุเทพฯ: ผู้แต่ง. 

สาํนักวิจัยและสถติิ บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน). (2555).  การเขา้ถึงประกนั

 สขุภาพของคนไทย. สบืค้น 28 กุมภาพันธ ์2558, จาก 

 http://www.thaire.co.th/thaire_backend/ 

 upload/ourservices/publict_20140326182346.pdf 

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2542). หลกัการตลาด. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

______________. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

86


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 93
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 94
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 95
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 96
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 97
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 98
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 99
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 100
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 101
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 102
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 103
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 104
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 105

