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           การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2)เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพจ าแนกตามลักษณะทางประชากรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง   
  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษามหาวทิยาลัยรามค าแหง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติ t-test  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)  หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
             ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้และค่าใช้จ่ายต่อบุคคล
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่างกัน 
ส่วนโรคทางพันธุกรรมท่ีต่างกันมีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ไม่ต่างกัน 
ค าส าคัญ : ทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพ, นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Abstract 
  The purpose of this research study 1)  to study the attitude towards health insurance plan of 
Ramkhamhaeng University students 2)  To study the attitudes towards health insurance planning by 
classifying students of Ramkhamhaeng University.   

The sample group in this research is 400 students from Ramkhamhaeng University by using 
questionnaires as a tool for data collection.  Data analysis using t- test and data analysis with One-Way 
ANOVA. If differences are found, they will be compared in pairs. Using LSD method 

The hypothesis testing found that gender, age, education level, status, occupation, income and 
average monthly expense per person had different effects on attitudes towards health insurance plans 
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of Ramkhamhaeng University students. The different genetic diseases affect the attitude towards health 
insurance plan of Ramkhamhaeng University students not differently. 
Keywords: Attitude towards health insurance planning, Ramkhamhaeng University students 
บทน า 
            ปัจจุบันประเทศไทยมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือประกันสังคม  ยังตอบโจทย์ได้ไม่เพียงพอท้ังใน
แง่ของคุณภาพการรักษาพยาบาลและความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับการรักษา  ท าให้ประชาชนมองว่าการจ่ายเบี้ย
ประกันสุขภาพเพียงเล็กน้อยแลกกับความคุ้มครองท่ีได้รับน้ันคุ้มค่า อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างหลักประกันท่ีมั่นคงให้กับ
ฐานะทางการเงิน  ซึ่งเหตุผลท่ีคนไทยหันมาซื้อประกันสุขภาพมากข้ึนน้ัน  เน่ืองจากเร่ิมตระหนักถึงความส าคัญของการ
วางแผนท่ีจะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ีสูงและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ย 8 - 10% ต่อปี  ข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า  ตลาดประกันสุขภาพจะเติบโตข้ึน 15-20%   จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทประกันชีวิต
ส่วนใหญ่มีการขยายช่วงอายุท่ีซื้อความคุ้มครองเป็น 70-80 ปี จากเดิมจ ากัดอายุไม่เกิน 60 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้ม
การเข้าสู่สังคมสูงวัยและตอบโจทย์ค่ารักษาในโรงพยาบาลท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก  
 เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีระดับสูงข้ึนและนับเป็นต้นทุนส าคัญในการด ารงชีพ    
ระบบสวัสดิการท่ีมีอาจไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้ประชากรไทยสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบัน
และอนาคตได้ โดยพบว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในไทยปรับสูงข้ึนกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ขณะท่ี
อัตราการท าประกันชีวิตของไทย ยังอยู่ในระดับต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ในปี 2562 ท่ีผ่านมาธุรกิจ
ประกันชีวิตไม่เติบโต  เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีธุรกิจประกันชีวิตต้องเผชิญ เช่นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา มาตรการต่างๆ จากภาครัฐ ท่ีกระทบต่อตัวแทนและนายหน้า ซึ่งจะเห็น
ผลชัดเจนจากตัวเลขของช่องทางการเติบโตของแบงก์แอสชัวรันส์ท่ีลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 10.66 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากการรับประกันสุขภาพ (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2563) 
             ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพ ว่าประเด็น
ส าคัญท่ีผู้เอาประกันจ าเป็นต้องพิจารณามีอะไรบ้าง เช่น วงเงินความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลของเราหรือไม่  เบี้ยประกันท่ีได้รับก็ส าคัญไม่แพ้กัน โดยอาจพิจารณาถึงความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกัน  ควรพิจารณาเงื่อนไขและเลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพท่ีตรงกับความต้องการเพื่อให้คุ้มค่ากับเบี้ยประกันท่ีจ่าย 
บางคนต้องการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยท่ีอาจเกิดข้ึน บางคนต้องการคุ้มครองรายได้ของครอบครัว        
บางคนต้องการคุ้มครองภาระหน้ีสิน  ดังน้ันเร่ืองวัตถุประสงค์ของการท าประกันจึงเป็นเร่ืองท่ีควรต้องเป็นพิจารณาเป็น
อันดับแรก  และควรเลือกท าทุนประกันท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาการได้รับเงินคืน 
สัญญาเพิ่มเติม  โดยผู้วิจัยจะท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน  400 คน     
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจท าประกันสุขภาพใหดี้ยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพจ าแนกตามลักษณะทางประชากรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ขอบเขตงานวิจัย 
              ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังน้ี 
              1.ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
พิจารณาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิด
ตารางท่ีค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 5% ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดย
ผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973)  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 2.การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพ  5  ด้านได้แก่  สิทธิประโยชน์ท่ี
ผู้ท าประกันจะได้รับ  การจ่ายเบี้ยประกัน  ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  ช่องทางการจัดจ าหน่าย   และบริการหลัง
การขาย 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกัน
สุขภาพแตกต่างกัน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อน าผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  มาเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจท าประกันสุขภาพให้ดียิ่งข้ึน 
แนวคิดและทฤษฎี 
1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 วิลาวัลย์  พรหมสุวรรณ์ (อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2538)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ี
เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งลักษณะประชากรศาสตร์  
 จิราภรณ์  ธิศาลา(อ้างถึงใน  ฉัตยาพร เสมอใจ, 2552)  ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ประกอบด้วย 
              1. อายุและล าดับข้ันของวงจรชีวิต (age and stage in the life cycle)    
              2. อาชีพ (occupation)   
              3. สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (economic circumstances)   
  4. รูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle)   
 5. บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (personality and self-concept)   
 อารนี ทองเ จริญสุขชัย (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ กรณีเปรียบเทียบ
ช่วงอายุของกลุ่มผู้ซื้อ  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ทางด้านประชากรศาสตร์ อาทิเช่น อายุ เพศและระดับ
การศึกษา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอายุน้ันช้ีให้เห็นชัดว่า ความแตกต่าง
ในช่วงวัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ อาจจะเน่ืองมาจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปรับตัวของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีอาจจะลดช่องว่างของความแตกต่างทางความคิดเกี่ยวกับการซื้อประกันสุขภาพได้ 
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 วราพร วิไลเลิศ และอิทธิกร ขาเดช (2557) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย
ในช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กมลภัทร นิยมนา (2554)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุ 25-30 ปี  มีอาชีพรับ
ข้าราชการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายได้  10,001-20,000  บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี  และมี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ไม่มีโรคทางพันธุกรรม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ  เพศ  รายได้  อาชีพ   ระดับ
การศึกษา   สถานภาพ โรคทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน 
 ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่ตัดสินใจท าเป็นเพศหญิง  อายุส่วนใหญ่ 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสมาชิกในครอบครัวจ านวนต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 4 คนและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท  
 สิริลักษณ์  ปานศรี (2553)  ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุ 31 - 40 ปี  สถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า                     
20,000 - 30,000 บาท  และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท   
 ชิศากัญญ์ เล่าชู (2558) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-37 ปี 
สถานภาพ สมรส (มีบุตร) มีบุคคลในอุปการะ การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ รายเฉลี่ยต่อเดือน                 
10,001-20,000 
 มณีรัตน์ บุญยงค์, อังศุภา ขุนเจ๋ง และมยุรี มารยาท (2556)  ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบมมติฐานพบว่า  อายุ   อาชีพ  
รายได้  และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่
เพศ  และสถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 จิราภรณ์ ธิศาลา (2559) ได้ท าการศึกษาความต้องการการท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 มีอายุอยู่
ระหว่างไม่เกิน 60 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.9 มีรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 148 คน             
คิดเป็นร้อยละ 41.9 ด้านพฤติกรรมการท าประกันชีวิตและความต้องการการท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุท่ีต่างกัน มีความต้องการการท าประกัน
ชีวิตของผู้สูงอายุแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการการท า
ประกันชีวิตของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคล   หมายถึง  การอธิบายลักษณะความหลากหลายของบุคคล                         
ซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ   อาชีพ   โรคทางพันธุกรรม  รายได้และค่าใช้จ่ายต่อบุคคลเฉลี่ย
ต่อเดือน    
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2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 Norman L. Munn (1971) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล 
สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด 
 G. Murphy, L. Murphy and T. Newcomb (1973)  ให้ความหมายของค าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ 
หรือไม่ชอบ  พึงใจ หรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ   
 Gordon Allport  (1975 ) ได้ให้ความเห็นเรื่อง ทัศนคติ ว่าอาจเกิดข้ึนจากสิ่งต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. เกิดจากการเรียนรู้  
 2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง  
 3. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
 4. เกิดจากการเลียนแบบ  
 Schiffman&Kanuk (1994)  ได้สร้างโมเดลโครงสร้างทัศนคติ (Structural model of attitudes) การก าหนด
ส่วนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน แต่ละโมเดลมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของทัศนคติและวิธีการซึ่งส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน   โมเดลทัศนคติ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
                1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component)   
                2. ส่วนของความรู้สึก (Affective component) 
                3.ส่วนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing)  
 Herbert C. Kelman, Compliance (1967) ได้อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่า
ทัศนคติอย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีท่ีต่างกัน จากความคิดน้ีแบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 
3 ประการ คือ 1.การยินยอม (Compliance)  จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง และมุ่งหวังจะได้รับ
ความพอใจจากบุคคล 2. การเลียนแบบ (Identification)  จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น 3. ความ
ต้องการท่ีอยากจะเปลี่ยน (Internalization)  เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรง
กับความต้องการภายใน  
 วิลาวัณย์  พรหมสุวรรณ์ (2554) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทัศนคติต่อต าแหน่งผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจโดยรวมต่อการซื้อประกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง 
 รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักด์ิ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเปิดรับสื่อรณรงค์การใช้จักรยานในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา
สื่อมวลชนทางโทรทัศน์ คือสื่อท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุด และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหลังการรับชมสื่อรณรงค์
การใช้จักรยาน พบว่า ภายหลังการรับชมสื่อรณรงค์การใช้จักรยานกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้จักรยาน จ านวน 229 
คน และไม่ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน จ านวน 171 คน ซึ่งถือว่าเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีการใช้จักรยานท่ีใช้เพียง 198 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด คือใช้เพื่อออกก าลังกาย 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปว่า ทัศนคติ หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกกับความเช่ือ หรือการรับรู้ในทิศทาง
ใดทิศทางหน่ึงต่อเป้าหมายของบุคคล  ซึ่งเป็นได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ   
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3.แนวคิดและทฤษฎีมาสโลว์  
 Maslow (1970) เป็นทฤษฎีด้านความต้องการท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้สรุปไว้ว่ามนุษย์
ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครอง บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด ขณะท่ีความต้องการ
ใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดข้ึนอีกและไม่มีวันจบสิ้น ล าดับความต้องการของบุคคลมี 5 
ข้ันตอน ตามล าดับข้ันต่อไปน้ี 
  1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
เช่นความต้องการในเร่ืองอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ ความต้องการ
ทางร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง  
 2) ความต้องการด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Security or Safety Needs) ถ้าหากความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป คือ เป็นความรู้สึกที่ต้องการ
ความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
 3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วมและได้รับการ
ยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน  
 4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติ
และเห็นความส าคัญของตน อยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 
  5) ความต้องการส าเร็จในชีวิต ( Self-Actualization) เป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ อยากจะเป็น 
อยากจะได้ ตามความคิดของตน สาระส าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล าดับข้ันของมาสโลว์ สรุปได้ว่า ความต้องการ
ท้ัง 5 ข้ันของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล และความต้องการในแต่ละข้ันจะมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด
น้ันข้ึนอยู่กับความพึงพอใจท่ีจะได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่องน้ันๆ   
4.แนวคิดรูปแบบประกันชีวิต 
 การประกันชีวิต เป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเน่ืองจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพล
ภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยท่ีเมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่าน้ัน ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการน าเงินก้อน
ดังกล่าวไปจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับภัย (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563) 
การประกันชีวิต แยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
 1.  ประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป 
เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีรายได้ปานกลางข้ึนไป ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพ 
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และมีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายป,ี ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 
 2.  ประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตท่ีมีจ านวนเงินเอาประกันภัยต่ า โดยท่ัวไปต้ังแต่              
10,000 - 30,000 บาท เหมาะส าหรับผู้ท่ีมีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ า การช าระเบ้ียประกันภัยจะช าระเป็นรายเดือน 
และไม่มีการตรวจสุขภาพ ฉะน้ันจึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ 
บริษัทจะไม่จ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยท่ีผู้เอาประกันภัยได้ช าระมาแล้วท้ังหมด 
 3.  ประเภทกลุ่ม เป็นการประกันชีวติท่ีกรมธรรม์หน่ึงจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ส่วนมาก
จะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัท การประกันชีวิตกลุ่มน้ีอัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต่ ากว่าประเภทสามัญและประเภท อุตสาหกรรม 
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แบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 4 แบบคือ 
 1.  แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะท่ี
กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์เบ้ืองต้นของ
การประกันภัยแบบน้ีเพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับจุนเจือบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
 2.  แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมี
ชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์       
ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบก าหนด 
 3.  แบบช่ัวระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอา 
ประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบ
น้ีไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ เบี้ยประกันภัยจึงต่ ากว่าแบบอื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบ
ก าหนดสัญญา 
 4.  แบบเงินได้ประจ า เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเท่ากันอย่างสม่ าเสมอ 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่
เงื่อนไขในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจ าน้ีข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กิตติพงษ์ ค าศรี (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน     
ในเขตดินแดงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  กรมธรรม์ท่ีมีความคุ้มครองท่ีครอบคลุม
ครบถ้วน เช่น สวัสดิการค่าชดเชยรายวัน ค่าการปฏิบัติงาน ค่ารักษาพยาบาล  เงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์เหมาะสม บริษัทประกันมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ รูปแบบของกรมธรรม์มีความหลากหลาย  จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ 
 กมลภัทร นิยมนา (2554)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุ 25-30 ปี  มีอาชีพรับ
ข้าราชการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายได้  10,001-20,000  บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี  และมี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ไม่มีโรคทางพันธุกรรม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุ  เพศ  รายได้  อาชีพ  ระดับ
การศึกษา   สถานภาพ โรคทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน 
 ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) พบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง               
อายุ 21-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสมาชิกในครอบครัว
จ านวนต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 4 คนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท   
 ผณินทร เกษตรตระการ และประสพชัย พสุนนท์ (2559)  ท าการวิจัยเกี่ยวกับความเห็นของสาเหตุของการ
ตัดสินใจไม่ซื้อประกันชีวิตในจังหวัดราชบุรี พบว่า สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าประกันชีวิต เช่น ได้รับความคุ้มครอง
จนครบอายุสัญญา ได้ค่ารักษาพยาบาล ได้ค่าชดเชยรายวัน ได้รับความคุ้มครองโรคร้าย เป็นต้น และการก าหนดเงื่อนไข
ต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5 
 ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่าการช าระเบี้ยประกัน มักจะช าระด้วยเงินสดท่ีธนาคารพาณิชย์
ถึงร้อยละ 39.85 โดยช าระเป็นรายปี ถึงร้อยละ 71.1 และมีเบี้ยประกันชีวิตอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท  
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 สิริลักษณ์  ปานศรี (2553)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันสุขภาพด้าน
ระยะเวลาท่ีท าประกันเป็นระยะเวลา 1-5 ปี    
 วิลาวัณย์  พรหมสุวรรณ์ (2554) ผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยพบว่า ผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท าประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ัง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่จะซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 58.1  
  มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา  
พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกช่องทางการซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน  โดยผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตด้านช่องทางการซื้อประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 
 สุทิศา นนทพันธ์ (อ้างถึงใน กรกนก  มีประเสริฐวาจา, 2551) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อประกัน
ชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใช้ในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต  คือด้านผลิตภัณฑ์เรื่องผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรมธรรม์มากท่ีสุด  
 ภัทรฎา โสภาสิทธิ์  (อ้างถึงใน พรนิภา ชีพสวัสดิภาพและคณะ , 2544) ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการประกันชีวิตกรณีศึกษาประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
มีทัศนคติต่อคุณลักษณะของกรมธรรม์  สิทธิและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุมสิทธิท่ีผู้เอาประกันคาดหวัง
มากท่ีสุด 
 มณีรัตน์ บุญยงค์, อังศุภา ขุนเจ๋ง และมยุรี มารยาท (2556)  ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ระยะเวลาในการท าประกัน
ชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 อรุโณทัย ยวงวิภักด์ิ (2558) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญมากกับจ านวนเบ้ียประกันท่ีจ่ายต่องวด 
เน่ืองจากการคุ้มครองจากการท าประกันจะมีผลต่อเมื่อมีการจ่ายเบี้ยประกันต่องวดตามท่ีก าหนด   
วิธีด าเนนิการวิธีวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้ว
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  จ านวน 400 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไป
ด้วยค าถามแบบก าหนดค าตอบให้ (check list) , ค าถามท่ีแสดงความคิดเห็นประมาณ  5 ระดับ (rating scale) และ
ค าถามแบบข้อเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  จึงน ามาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และจ านวน ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ โรคทางพันธุกรรม รายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรทัศนคติต่อ
การวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันจะได้รับ  
การจ่ายเบี้ยประกัน  ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และบริการหลังการขาย 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ โรคทางพันธุกรรม ค่าใช้จ่ายและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของ LSD 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  30-39  ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถานภาพสมรส  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25 ,001 – 35,000 บาท                                                
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  และส่วนใหญ่ไม่มีโรคทางพันธุกรรม  
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงแบ่ง
ออกเป็น 5  ด้าน  ได้แก่ ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันจะได้รับ  ด้านการจ่ายเบี้ยประกัน  ด้านระยะเวลาคุ้มครองของ
กรมธรรม์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบริการหลังการขาย จ านวน  400  คน  พบว่า 

1.ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันจะได้รับ พบว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยภาพรวม  มีทัศนคติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  และค่า S.D. เท่ากับ 0.744 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไว้  มีระดับทัศนคติมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16  และค่า S.D. เท่ากับ 0.723   

2.ด้านการจ่ายเบี้ยประกัน พบว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยภาพรวม  มีทัศนคติในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่า S.D. เท่ากับ 0.688   เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือท่านต้องได้ผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่า   มีระดับทัศนคติมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.62 และค่า S.D. เท่ากับ 0.562   

3.ด้านระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ พบว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยภาพรวม  มีทัศนคติในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  และค่า S.D. เท่ากับ 0.700         
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือท่านท าไว้ส าหรับการออมเงินระยะยาว และเป็นค่าใช้จ่ายยาม
เกษียณอายุ  มีระดับทัศนคติมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 และค่า S.D. เท่ากับ 0.633   

4.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  พบว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยรวม  มีทัศนคติในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  และค่า S.D. เท่ากับ 0.805   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือท่านต้องได้รับรู้ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับประกันของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ  มีระดับ
ทัศนคติมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 และค่า S.D. เท่ากับ 0.769         

5.ด้านบริการหลังการขาย  พบว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงโดยภาพรวม  มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  และค่า S.D. เท่ากับ 0.819   เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือท่านต้องสามารถติดต่อพนักงานหรือตัวแทนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ และมี
กริยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  มีระดับทัศนคติมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.28 และค่า S.D. เท่ากับ 0.807                                        
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย  

ปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคลต่างกัน มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพต่างกัน  ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

1. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อ
การวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงต่างกัน  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

2. โรคทางพันธุกรรมท่ีต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงไม่ต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
บทสรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สรุปได้ดังน้ี 
1. ทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แก่ ด้านสิทธิ ประโยชน์ท่ีผู้ท า
ประกันจะได้รับ ด้านการจ่ายเบี้ยประกัน ด้านระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
บริการหลังการขาย น ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.1 ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันจะได้รับ มีทัศนคติในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิศา      
นนทพันธ์  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญใช้ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต  คือด้าน
ผลิตภัณฑ์เร่ืองผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรมธรรม์มากท่ีสุด  กับผลการศึกษาของภัทรฎา โสภาสิทธิ์    (อ้างถึงใน พรนิภา 
ชีพสวัสดิภาพและคณะ, 2544) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อคุณลักษณะของกรมธรรม์  สิทธิและ
ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ควรครอบคลุมสิทธิท่ีผู้เอาประกันคาดหวังมากท่ีสุด  และผลการศึกษาของผณินทร เกษตร
ตระการ และประสพชัย พสุนนท์ (2559) พบว่า สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าประกันชีวิต  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ รอ้ยละ 5  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกัน
มีความส าคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจ  เน่ืองจากเป็นเรื่องผลประโยชน์ท่ีได้รับจากกรมธรรม์มากท่ีสุด      

1.2 ด้านการจ่ายเบี้ยประกัน   มีทัศนคติในระดับมาก และระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์ 
รัตนพันธ์ (2560) ท าการศึกษาผลการเปรียบเทียบคะแนนความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจ าแนก
ตามการช าระเงินค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01  และผณินทร เกษตรตระการ และประสพชัย 
พสุนนท์ (2559) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเห็นของสาเหตุของการตัดสินใจไม่ซื้อ
ประกันชีวิตอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านจ่ายค่าเบี้ยประกันมากที่สุด  และผลการศึกษาของกิตติพงษ์ ค าศรี พบว่า 
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ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรุโณทัย ยวงวิภักด์ิ (2558)         
ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีประชาชนตัดสินใจท าประกันชีวิตกับบริษัทแอกซ่าข้ึนอยู่กับ เบี้ยประกัน และการจ่ายสินไหม
ทดแทน  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพด้านการจ่ายเบี้ยประกันจะต้องเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่างๆ กับคู่แข่ง    

1.3 ด้านระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  มีทัศนคติในระดับมาก และปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557)  มีผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ตัดสินใจเลือกท าประกันเพราะมีระยะเวลา
คุ้มครองส่วนใหญ่ 1-5 ปี เพราะต้องการออมเงินระยะยาว และเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิริลักษณ์  ปานศรี (2553)  ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพส่วนใหญ่เลือกซื้อประกันสุขภาพด้าน
ระยะเวลาท่ีท าประกันเป็นระยะเวลา 1-5 ปี  และผลการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560)  ผลการศึกษาพบว่า เหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกท าประกันชีวิตคือ  ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมการซื้อประกัน
ชีวิตด้วยระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์  1-5 ปี  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพ
ด้านระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ต้องได้ผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่ากับระยะเวลาท่ีคุ้มครอง   

1.4 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีทัศนคติในระดับมาก และปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุโณทัย 
ยวงวิภักด์ิ (2558) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญมากต่อความสะดวกสบายในการติดต่อผ่านทางธนาคาร
มากกว่าผ่านตัวแทนบริษัทประกัน และผลการศึกษาของกิตติพงษ์ ค าศรี (2561) พบว่าศูนย์บริการท่ีมีความสะดวกในการ
เดินทางไปติดต่อ มีท่ีจอดรถเพียงพอ  และผลการศึกษาของมณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2560) พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่
เลือกช่องทางการซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทน  โดยผลการเปรียบเทียบคะแนนความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตด้านช่องทางการซื้อประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05   ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทัศนคติ
ต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรมีความสะดวกสบายในการติดต่อประสานงาน   

1.5 ด้านบริการหลังการขาย  มีทัศนคติในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ ค าศรี (2561) พบว่า  
การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วได้รับกรมธรรม์เร็ว  มีการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อใกล้ครบก าหนดช าระค่าเบ้ียประกันอย่าง
สม่ าเสมอ   และสอดคล้องกับผลการศึกษาของผณินทร เกษตรตระการ และประสพชย พสุนนท์  พบว่า ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ความสามารถแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว และการเข้าถึงจิตใจของลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต   
และผลงานวิจัยของประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ัง (2558) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในเร่ือง การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ได้รับกรมธรรม์เร็ว   ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพด้านบริการหลังการขาย                  
มีความส าคัญมากส าหรับผู้บริโภคท้ังในด้านคุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว   
2.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่   เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ โรคทางพันธุกรรม รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือน มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงแตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05   

2.1 เพศท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557) พบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่
ตัดสินใจท าเป็นเพศหญิง   และงานวิจัยของอภิดิฐ อุทิศธรรมศักด์ิ (2559) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี   
มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 15,000 บาทหรือต่ ากว่า   
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ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเพศเป็นตัวแปรหน่ึงในการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจมีสาเหตุมาจากการท่ี
ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากข้ึน 

2.2 อายุท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงแตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัณย์  พรหมสุวรรณ์ 
(2554) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  ผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัย
พบว่าผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท าประกันชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และงานวิจัยของวราพร วิไลเลิศ  (2557) ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
การวางแผนและความพึงพอใจท าประกันสุขภาพไม่เหมือนกัน 

2.3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงแตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานของชิศากัญญ์ เล่าชู 
(2558)  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท าประกันชีวิตส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรส (มีบุตร) มีบุคคลในอุปการะ มีครอบครัวเป็น
ตัวก าหนดท่ีส าคัญ ซึ่งจะมีพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกต่างกัน และงานวิจัยของวราพร วิไลเลิศ (2557) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการตัดสินใจในการเลือก
ท าประกันสุขภาพ  

2.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงแตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลภัทร นิยม
นา (2554)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์    
บุญยงค์, อังศุภา ขุนเจ๋ง และมยุรี มารยาท (2556)  ได้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  อายุ   อาชีพ  รายได้  และระดับ
การศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยวราพร วิไลเลิศ (2557) ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าระดับการศึกษาเป็นส่วนส่งเสริม
ส าคัญส าหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกท าหรือไม่ท าประกันสุขภาพ 

2.5 อาชีพท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงแตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557)    
ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่ตัดสินใจท าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์ บุญยงค์, อังศุภา ขุนเจ๋ง และมยุรี มารยาท (2556)  ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบมมติฐานพบว่า  อายุ   
อาชีพ  รายได้  และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาชีพต่างๆ  มีระดับความสามารถแตกต่างกัน  จึงส่งผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกัน
สุขภาพด้วย 

2.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงแตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                           
ภัทรฎา โสภาสิทธิ์ (2557)  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน 30,000 บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของมณีรัตน์ บุญยงค์ , อังศุภา ขุนเจ๋ง และมยุรี มารยาท (2556)  
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการ
ทดสอบมมติฐานพบว่า  อายุ  อาชีพ รายได้  และระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และงานวิจัยของวราพร วิไลเลิศ และอิทธิกร ขาเดช (2557) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน                  
มีความส าคัญต่อการวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพ  และรายได้ในอนาคต 

2.7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงแตกต่างกัน  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรฎา        
โสภาสิทธิ์ (2557) ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่ รายจ่ายต่อเดือน         
20,000 บาท  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  ในมุมของการวางแผนทางการเงินการเลือก
ท าประกันสุขภาพนับว่ามีความส าคัญ  เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ในการปิดความเสี่ยงผ่านการให้ความ
คุ้มครองในรูปแบบต่างๆ 

2.8 โรคทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน  มีผลกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงไม่แตกต่างกัน   ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลภัทร 
นิยมนา (2554)  พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีโรคทางพันธุกรรม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าโรคทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน  
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโรคทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกัน                                     
มีความส าคัญมากส าหรับการสร้างความไม่ปลอดภัยในการด ารงชีวิตประจ าวัน ด้วยการวางแผนท าประกันสุขภาพเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพ   
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีพบว่า 
  1.จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง   พบว่า  
ในด้านสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ท าประกันจะได้รับ ท่ีส าคัญคือบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไว้  ในด้านการจ่ายเบ้ีย
ประกันให้ความส าคัญกับการได้ผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่า  ส่วนด้านระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์  มีทัศนคติเพื่อท าไว้
ส าหรับการออมเงินระยะยาว และเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ต้องได้รับรู้ข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับประกันของบริษัทผ่านสื่อต่างๆมากท่ีสุด   และด้านการบริการหลังการขายเน้นการติดต่อพนักงานหรือ
ตัวแทนได้ตลอดเวลา  ท่ีต้องการ และมีกริยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย   บริษัทสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้
ส าหรับสร้างคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากท่ีสุด และตรงกับทัศนคติต่อการวางแผนท าประกันสุขภาพยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงเท่าน้ัน จึงควรท าการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี   เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจต่างๆ 
 2.ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ ข้อแตกต่างในด้านต่างๆ                  
เพื่อประโยชน์และทัศนคติท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
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