ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อประกันสุขภาพ ของบริษทั
เอไอเอ จํ ากัด
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชุติญา จิ รกฤตยากุล*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ
ปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อประกั น สุ ข ภาพของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของ
บริษัท เอไอเอ จํากัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัยจิตวิทยาต่ างกัน
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้ง
นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคเฉพาะผู้ ท่ีไ ม่ เ คยซื้ อและไม่ มี ก รมธรรม์ ก ารประกั น สุ ข ภาพ ที่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่ างทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใ ช้ ในการวิจัย ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi – Square
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท
สาเหตุ ท่ีไม่ ตัดสินใจซื้ อประกัน สุขภาพเพราะมี สวัสดิ การประกันสุขภาพของที่ทาํ งานแล้ ว ไม่
ต้ องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด พบว่า จะ
เลือกซื้อรูปแบบกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ มีเหตุผลที่จะเลือกซื้อเพราะชื่อเสียงบริษัทและ
ฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริ ษัท ซึ่งจะเลือกซื้อผ่ านตัวแทนของบริษัท โดยจะซื้อในจํานวนเงิน
5,000-10,000 บาท และมีผ้ ูท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อ คือ ตนเอง
____________________________________________________


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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1. บทนํา
ในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมักมีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่ วยง่ายขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังนี้ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่ เหมาะสม การเผชิญ ปั ญหามลพิ ษสิ่งแวดล้ อม การถู ก
เทคโนโลยีเข้ าครอบงําทําให้ เกิดภาวะความเครียด นับวันสิ่งเหล่ านี้ได้ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพ
ประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ทําให้ เป็ นโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคออฟฟิ ศซิน
โดรม โรคเบาหวาน เป็ นต้ น ซึ่งการเจ็บป่ วยนั้น ในบางครั้งก็อาจจะหาสาเหตุการเป็ นโรคไม่เจอ
ภายในครั้งแรก การเข้ ารับการตรวจและรักษาโรคต้ องมีการใช้ จ่ายเงินเป็ นค่ารักษาในแต่ละครั้ง
ถื อ ว่ า เป็ นภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของครอบครั ว แบบกะทัน หั น ในกรณีท่ีเ ข้ า รั ก ษาพยาบาล เมื่ อ เกิด
ค่าใช้ จ่ายที่สงู การจ่ายเงินเองอาจจะทําให้ การเงินในครอบครัวนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
การทํา หลั ก ประกัน ให้ กับ ชี วิต เป็ นอีกทางเลื อ กหนึ่ งที่สามารสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี
ส่ ง ผลทํา ให้ ส ถานะทางการเงิ น ของครอบครั ว มี ค วามมั่ น คง และสามารถช่ ว ยบรรเทาความ
เดือดร้ อนในยามฉุกเฉินได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งหลักประกันที่กล่าวมานั้นหมายถึง การประกันสุขภาพ
นั่นเอง
การประกันสุขภาพเป็ นหนึ่งในรูปแบบการประกันภัย ที่ค้ ุมครองในเรื่องสุขภาพตาม
รูปแบบกรมธรรม์ท่ีได้ เลือกไว้ การทําประกันสุขภาพจะช่ วยแบ่ งเบาค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้นตาม
วงเงิ น ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นกรมธรรม์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค่ า รั ก ษาผู้ ป่ วยในในกรณี ท่ีต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว ที่
โรงพยาบาลและค่ารักษาผู้ป่วยนอก ในกรณีท่ไี ม่ต้องรักษาพักฟื้ นที่โรงพยาบาล
ทั้งนี้ การประกันภัยเป็ นเครื่องมือสําคัญที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งสังคมทุกสังคมต่ าง
อาศัยคุณประโยชน์ของการประกันภัยเป็ นเครื่องมือการสร้ างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ให้ กับสมาชิกของสังคม (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, ม.ป.ป., น. 1)
บริษัท เอไอเอ จํากัด นับเป็ นบริษัทที่ให้ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการทาง
การเงินที่ครบวงจร ทั้งยังเป็ นผู้นาํ ในด้ านการพัฒนาแบบกรมธรรม์ท่หี ลากหลาย ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ถอื กรมธรรม์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การทําประกันสุขภาพเพื่ อลดความเสี่ยงทางด้ านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตของผู้ บ ริ โ ภค ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนต่ า งก็มี ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่มี อิท ธิพ ลต่ อ การจะเลื อ กซื้ อ
กรมธรรม์ ป ระกัน สุขภาพแตกต่ า งกัน ไป ด้ วยเหตุ น้ ี ผู้ วิจั ยต้ องการศึ ก ษาปั จ จั ยที่มีอิท ธิพลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพสามารถนําข้ อมูลไปกําหนดกลยุทธ์
ทางด้ านการตลาดของธุรกิจประกันสุขภาพ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.3 เพื่ อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลื อกซื้ อประกัน สุขภาพของบริ ษั ท เอไอเอ
จํากัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน
1.3.4 เพื่ อเปรี ยบเทียบพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อประกัน สุขภาพของบริ ษั ท เอไอเอ
จํากัดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัย
จิตวิทยาต่างกัน

3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.1 สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.2 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.3 สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.4 สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.5 สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.1.6 สมมติฐานย่อยที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
3.2 สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัย
จิตวิทยาต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
เป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพ สามารถนําข้ อมูลไปประกอบในการ
กําหนดกลยุ ทธ์ทางด้ านการตลาดของธุรกิจประกันสุขภาพ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้บริโภค
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5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ปัจจัย
จิตวิทยา 3) พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
5.2 ขอบเขตด้านประชากร
ผู้บริโภคเฉพาะผู้ท่ไี ม่ เคยซื้อและไม่ มีกรมธรรม์การประกันสุขภาพ ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3 ขอบเขตด้านสถานที่
พื้นที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ กรุงเทพมหานคร
5.4 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย 2 ตัวแปรได้ แก่ 1) ตัวแปรต้ น (Independent
Variables) และ 2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีรายละเอียด ดังนี้
5.4.1 ตัวแปรต้ น (Independent Variables) ประกอบด้ วย
1) ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
2) ปั จจัยจิตวิทยา ได้ แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและ
ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
5.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ได้ แก่ ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ
เลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงิน
ที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ
5.5 ขอบเขตด้านเวลา
ทําการศึกษาประมาณ 3 เดือน อยู่ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ สร้ างขึ้น
โดยการศึ ก ษาและค้ น คว้ า จากหนั งสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฏี รวมถึงผลงานวิจั ยที่เกี่ยวข้ อ ง
ปรับปรุงจากแบบสอบถามที่มีผ้ ูสร้ างมาแล้ ว รวมถึงทําการปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษา จนได้ แนวทาง
ในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เพื่อให้ ได้ ข้อความครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ผี ้ ูวิจัยต้ องการ
ศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาของคําถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคําถามเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สาเหตุท่ไี ม่
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ และการมีโรคประจําตัว
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลปั จจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
ได้ แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ และบุคลิกภาพ
โดยเที ย บเกณฑ์ ใ นการกํา หนดค่ า นํ้า หนั ก ตั ว เลขจากคํา ตอบตามวิ ธี ข องลิ เ คิ ร์ ท
(Likert) ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553, น. 75)
มากที่สดุ
ให้ คะแนนเท่ากับ
5
มาก
ให้ คะแนนเท่ากับ
4
ปานกลาง
ให้ คะแนนเท่ากับ
3
น้ อย
ให้ คะแนนเท่ากับ
2
น้ อยที่สดุ
ให้ คะแนนเท่ากับ
1
นําคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย แล้ วแปลความหมายของค่าเฉลี่ย แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553, น. 75)
ช่วงคะแนน
ความหมาย
4.50 –
มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
5.00
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้ านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
และทัศนคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับมากที่สดุ
3.50 มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
4.49
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้ านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
และทัศนคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก
ช่วงคะแนน
ความหมาย
2.50 มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
3.49
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้ านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
และทัศนคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้ านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
2.49
และทัศนคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับน้ อย
1.00 มี ค วามคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํา คั ญ ของปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ด้ านแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
1.49
และทัศนคติ และบุคลิกภาพอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ
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เลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงิน
ที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ

7. ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.3 อายุ 25 –
35 ปี จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 สถานภาพโสด จํานวน 319 คน คิดเป็ นร้ อยละ
79.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.8 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.0 มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน
138 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.5 มีสาเหตุท่ไี ม่ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพเพราะมีสวัสดิการประกัน
สุขภาพของที่ทาํ งานแล้ ว ไม่ต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.7 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว จํานวน 319 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.8
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจิ ตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อประกันสุขภาพของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ได้ แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
และทัศนคติ และบุคลิกภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ
ปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.45) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านความเชื่อและทัศนคติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย
3.65) รองลงมา ได้ แก่ ด้ านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.55) ด้ านแรงจู งใจ (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้ าน
การเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.45) และด้ านการรับรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.20) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
- ด้ านแรงจู งใจ พบว่ า ข้ อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านจะซื้อประกันสุขภาพ
เนื่องจากไม่ต้องการจ่ายเงินก้ อนใหญ่เอง ในการรักษาพยาบาล
- ด้ านการรับรู้ พบว่า ข้ อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเลือกรับรู้ข้อมูลกรมธรรม์
ประกันสุขภาพในส่วนที่มีเนื้อหาสอดคล้ องกับความเชื่อและความต้ องการของตนเอง
- ด้ านการเรียนรู้ พบว่า ข้ อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จากประสบการณ์ผ้ ูอ่นื ทําให้
ท่านจะเลือกซื้อประกันสุขภาพเพราะคุ้มค่าคุ้มราคา
- ด้ านความเชื่อและทัศนคติ พบว่า ข้ อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านจะพิจารณา
ซื้อประกันสุขภาพจากทุนประกันการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
- ด้ านบุคลิกภาพ พบว่า ข้ อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเป็ นผู้มีเหตุผล มักจะ
ศึกษาข้ อมูลและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันสุขภาพของบริษทั
เอไอเอ จํ ากัด ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นการวิ เคราะห์ ข้อมู ลพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อประกัน สุขภาพของบริ ษั ท เอไอเอ
จํากัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ประเภทสะสมทรัพย์ จํานวน 332 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.0 มีเหตุผลที่จะเลือกซื้อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพราะชื่อเสียงบริษัทและฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัท จํานวน
103 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8 เท่ากัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอ
ไอเอ จํา กัด ผ่ า นตัว แทนของบริ ษั ท จํา นวน 364 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 91.0โดยจะซื้ อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ในจํานวนเงิน 5,000-10,000 บาท จํานวน 206 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.5 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผ้ ูท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ
ของบริษัท เอไอเอ จํากัด คือ ตนเอง จํานวน 229 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.3
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติ กรรมการเลือกซื้ อ
ประกันสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จํ ากัด ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้ บ ริ โ ภคที่มี เ พศต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้ บ ริ โ ภคที่มีเพศต่ า งกัน มีป ระเภทรูปแบบกรมธรรม์ป ระกัน สุขภาพที่จ ะเลื อกซื้ อ
เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือ
ประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้ บ ริ โ ภคที่มี อ ายุ ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีเหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือก
ซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือก
ซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่มีอายุ ต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัท
เอไอเอ จํากัด ที่จะเลือกซื้อไม่ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ
เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือ
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ประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะ
เลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงิน
ที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท
เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผู้บริ โภคที่มีอาชีพต่ างกัน มีพฤติกรรมการเลื อกซื้อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่ างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ
เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือ
ประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ
เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือ
ประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริโภคทีม่ ีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับความสําคัญของปั จจัยจิ ตวิทยาต่างกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันสุขภาพของบริษทั เอไอเอ จํ ากัด ต่างกัน
พบว่า ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาต่างกัน
มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ ประกัน สุขภาพที่จะเลื อกซื้ อ เหตุผลที่จะเลื อกซื้ อประกัน สุขภาพ
สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลใน
การตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน

8. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของ
บริษัท เอไอเอ จํากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลโดยแบ่ง
ออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ข้ อมู ลปั จจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อประกันสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านความเชื่อและทัศนคติ
อาจเนื่องจาก
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็ นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และผู้บริโภคยังไม่คิดที่จะซื้อประกัน
สุขภาพ ณ ตอนนี้ จึงอาศัยประสบการณ์ ความเชื่อและทัศนคติในการคาดการณ์เป็ นลําดับต้ นๆ
ว่าแต่ละประเด็นควรเป็ นอย่างที่ตนเองเชื่อได้ ว่าเป็ นอย่างนั้นจริงๆ
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อรูปแบบกรมธรรม์
ประกันสุขภาพของบริ ษั ท เอไอเอ จํากัด ประเภทสะสมทรั พย์ มีเหตุผลที่จะเลือกซื้ อประกัน
สุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพราะชื่อเสียงบริษัทและฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัท ซึ่ง
ส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ผ่านตัวแทนของบริษัท โดยจะซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ในจํานวนเงิน 5,000-10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีผ้ ูท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด คือ
ตนเอง
3. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่ างกัน มี
ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่
ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
4. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีเหตุผล
ที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกัน
สุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด
ต่างกัน
5. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน
มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ ประกัน สุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลื อกซื้ อประกัน สุขภาพ
สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ีอทิ ธิพลใน
การตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
6. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อ
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ประกันสุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และ
ผู้ท่มี ีอทิ ธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
7. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันสุขภาพของบริ ษัท เอไอเอ จํากัด ต่ างกัน พบว่ า ผู้ บริ โภคที่มีอาชีพต่ างกัน มี
ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่
ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
8. จากการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่ างกัน พบว่ า ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกัน มี
ประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ สถานที่
ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน
9. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปัจจัยจิตวิทยาต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ต่างกัน พบว่ า ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัยจิตวิทยา
ต่ างกัน มีประเภทรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จะเลือกซื้อ เหตุผลที่จะเลื อกซื้ อประกัน
สุขภาพ สถานที่ในการจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ จํานวนเงินที่จะใช้ ซ้ ือประกันสุขภาพ และผู้ท่มี ี
อิทธิพลในการตัดสินใจจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ของบริษัท เอไอเอ จํากัด ต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่มี อิท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อประกัน สุข ภาพ ของบริ ษั ท
เอไอเอ จํากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นประโยชน์จากการนําผลการศึกษาไป
ใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ
ปัจจัยจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันสุขภาพด้ านความเชื่อและทัศนคติอยู่
ในลําดับแรก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพควรให้ ความสําคัญในการสร้ างความเชื่อ
และทัศนคติท่ีดีแก่ ผ้ ู บริ โภคในประเด็นข้ อมูลต่ าง ๆ เกี่ยวกับข้ อมูลประกันสุขภาพและข้ อมูล
องค์กรของผู้ประกอบการแต่ละราย
2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพของบริษัท
เอไอเอ จํา กั ด ผ่ า นตั ว แทนของบริ ษั ท ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ประกั น สุ ข ภาพควรให้
ความสําคัญกับตัวแทนที่นาํ เสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพ มีการอบรมให้ ตัวแทนบริษัทแต่ละราย
เข้ า ใจรายละเอีย ดกรมธรรม์ สุข ภาพให้ ถ่ อ งแท้ ซึ่ ง ตั ว แทนของบริ ษั ท จะได้ ไ ปนํา เสนอให้ แ ก่
ผู้บริโภคได้ เข้ าใจรายละเอียดข้ อมูลกรมธรรม์สขุ ภาพได้ ชัดเจนและถูกต้ อง
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3. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีเหตุผลที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพ
ของบริ ษัท เอไอเอ จํากัด เพราะชื่อเสียงบริ ษัทมากที่สุด และเพศหญิ งมีเหตุผลที่จะเลื อกซื้ อ
ประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด เพราะฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัทมากที่สุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพ ควรมีการนําเสนอภาพลักษณ์ออกสู่สงั คม เช่น ทํา CSR ให้
บริษัทเป็ นที่ร้ จู ักแก่คนทั่วไป ให้ ผ้ ูบริโภคจดจําชื่อบริษัทให้ ได้ มากกว่าบริษัทอื่น ๆ และต้ องมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานประจําปี ให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับทราบถึงสถานะการเงินว่ามีสดั ส่วนรายได้
และกําไรแต่ ละปี เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ เพื่อผู้บริ โภคจะได้ ม่ันใจและมีการซื้อประกันสุขภาพ
ต่อเนื่องตลอดไป
4. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด จะซื้อประกันสุขภาพของ
บริษัท เอไอเอ จํากัด ในจํานวนเงิน 5,000-10,000 บาท มากที่สดุ สถานภาพแต่งงานและอยู่
ด้ วยกัน จะซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ในจํานวนเงิน 10,001-20,000 บาท
มากที่สดุ และสถานภาพหม้ าย/ หย่าร้ าง/ แยกกันอยู่ จะซื้อประกันสุขภาพของบริษัท เอไอเอ
จํากัด ในจํานวนเงิน 20,001-30,000 บาท มากที่สดุ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพ
ควรมีการนําเสนอ กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีค่าเบี้ยประกันให้ เหมาะกับกลุ่มสถานภาพการ
สมรสของแต่ละบุคคล
5. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา มีเหตุผลที่จะเลือกซื้อประกัน
สุข ภาพของบริ ษั ท เอไอเอ จํา กัด เพราะอัต ราเบี้ ยประกัน มี ค วามเหมาะสมมากที่สุด ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจประกันสุขภาพควรมีการนําเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่อตั ราเบี้ยประกัน
มีความเหมาะสมตามกําลังทรัพย์ของกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะ

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนําอย่างดีย่ิงในการ
ให้ คาํ ปรึกษาจาก ผศ.ดร.นันทสารี สุขโต อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลที่กรุณา
แนะนํา เสนอแนะ ตรวจแก้ ไข ข้ อบกพร่ องต่าง ๆ จนสําเร็จเรียบร้ อย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณา ความเอื้ออาทร และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจําหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาท
ความรู้ ให้ ข้อคิด ข้ อเสนอแนะ ประสบการณ์ต่าง ๆ อันมีคุณค่ าแก่ผ้ ูวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ นาํ มา
ประยุกต์ใช้ ในการทําวิจัย
ขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ญาติพ่ีน้องทุก ๆ คน และเพื่อนบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่
ได้ สนับสนุนช่วยเหลือ เป็ นขวัญและกําลังใจอย่างดีย่งิ ตั้งแต่ต้นจนสําเร็จการศึกษา
คุณความดีและประโยชน์อันพึ งมีจากการงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้ อมบูชาแด่ ผ้ ูมี
พระคุณทุกท่านที่มีส่วนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ แก่ผ้ ูวิจัยตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี
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