
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CUSTOMER ON PURCHASING 
PERSONAL TRAVEL INSURANCE IN BANGKOK 

 
วรรณสุดา สักมาศ 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 
ผูรั้บผิดชอบบทความ 

 
Wansuda Sakmard 

E-mail: wonsudas36@gmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking, 

 Ramkhamhaeng University, Thailand 
Corresponding author 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์  ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยั 
ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ โดย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พร้อมทั้งพิจารณา
ตามพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
รูปแบบการซ้ือประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ระยะเวลาในการเดินทาง จุดประสงค์ในการเดินทาง 
ความคุม้ครองท่ีเลือกใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล บริษทัประกนัภยัท่ีรู้จกั โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  (X̅) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)    

ผลการวิจยัพบว่า 1.) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 294 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 
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186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 , อาย ุ41 -50 ปี 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 , และมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ปริญญาโท 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 , อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 , มธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 , และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือ 
ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 , ขา้ราขการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 , 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 , 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 , และไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล าดบั 

2.) พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อนัไดแ้ก่ รูปแบบการซ้ือประกนัภยั  ระยะเวลาในการเดินทาง จุดประสงค์ในการเดินทาง ความคุม้ครองท่ี
เลือกใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล และบริษทัประกนัภยัท่ีมีประกนัภยัเดินทางท่ีรู้จกั 

3.) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์ 
ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยั ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค; การประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล 

ABSTRACT 
 The study of factors affecting customer on purchasing personal travel insurance in Bangkok aims to 
study factors affecting customer on purchasing personal travel insurance in Bangkok area in 6 areas: coverage 
and benefits, insurance premium rate, service quality, service channel, marketing promotion, and service 
provider areas classified by personal status including gender, age, educational level, career, monthly income. 
Behaviors of travel insurance purchasers in Bangkok Metropolitan area considered were types of personal 
travel insurance, travel duration, travel purpose, personal travel coverage selected, and insurance company. 
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The sample of this study were 400 people. The data were collected by means of questionnaire and analyzed 
by computer program for frequency, percentage, mean (x̅), and standard deviation (SD). 
 The results showed that 1) There were 400 people answering questionnaires. There were 294 females 
representing 73.50% and 106 males representing 26.50%. Regarding age, there were 186 people in the 31-40 
age range representing 46.50%, followed by 113 people in the 21-30 age range representing 28.25%, 87 
members in the 41-50 age range representing 21.75%, and 14 people aged over 51 years representing 3.50% 
respectively.  For educational level, there were 298 people with a bachelor degree representing 74.50%, 
followed by 74 people with a master degree representing 18.50%, 20 people with high vocational certificate 
/diploma representing 5%, 7 people with secondary education certificate representing 1.75%, and 1 person 
with higher than master degree representing 0.25% respectively. Concerning career, 266 people were 
employees of business companies representing 66.50%, followed by 60 business owners/ freelancers/traders 
representing 15%, 50 government officers/ state enterprise officers/ employees representing 15%, and 14 other 
careers representing 3.50% respectively. For monthly income, 135 people earned 20,001-30,000 baht per 
month representing 33.75%, followed by 100 people with 30,001-40,000 baht per month representing 25%, 
80 people with over 40,001 baht per month representing 20%, 71 people with 10,001-20,000 baht per month 
representing 17.75%, and 14 people with under 10,000 baht per month representing 3.50%. 

2)  Behaviors of personal travel insurance purchasing in Bangkok included types of personal travel 
insurance, travel duration, travel purpose, personal travel coverage selected, and insurance company. 

3) The overall opinions of personal travel insurance purchasing in Bangkok were at the highest level 
in coverage and benefits, service quality, insurance premium rate, service provider, service channel, and 
marketing promotion respectively. 
Keywords: Consumer Behavior; Personal Travel Insurance 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประกันภัยการเดินทางมีแนวโน้มในการท าโปรโมชั่นท่ีมีการแข่งขันดึงดูดลูกค้า
ค่อนขา้งมาก โดยเน้นตลาดการเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าในประเทศ และเน้นขายผ่านออนไลน์เพื่อให้
ลูกคา้เขา้ถึงง่ายและสะดวก อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการออกกรมธรรม์ของบริษทัประกนัภยั โดย
ลูกคา้จะได้รับเอกสารกรมธรรม์ส่งผ่านทางอีเมล์ และสามารถปร้ินไปขอวีซ่าได้ โดยช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
ประกนัภยัการเดินทางเติบโตเป็นอย่างมาก ส่วนช่วงคร่ึงปี 2562 เบ้ียประกนัอยู่ท่ี 1,219 ลา้นบาท เติบโต 11% 
โดยประกนัภยัการเดินทางนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลความปลอดภยัในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต ทุพพล

https://www.tipinsure.com/Tourist/ta_step_1/inter
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ภาพ หรือไม่สบาย และทรัพยสิ์นของผูเ้ดินทาง รวมไปถึงคุม้ครองในเร่ืองของการเกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่าง
การเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การเดินทางไปต่างถ่ินท่ีเราไม่คุน้เคย และเป็นสถานท่ีท่ีคนจ านวน
มากมายหลากหลายประเทศต่างเดินทางไปนั้น อาจก่อให้เกิดเร่ืองไม่คาดคิด อย่างเช่น ของหาย หรือถูกขโมย 
รวมทั้งการเจ็บไขไ้ดป่้วย และการเสียชีวิต จึงท าใหเ้กิดประกนัภยัการเดินทางขึ้นมา เพื่อดูแลนกัเดินทางในยาม
ท่ีเกิดการณ์ไม่คาดฝัน  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มูลมาใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพฒันาต่อบริษทัประกนัภยัและรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ ๆ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ  

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1.2 พฤติกรรมผู ้ใช้บ ริการประกันภัยการ เ ดินทาง  ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รูปแบบการซ้ือประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล ระยะเวลาในการเดินทาง
จุดประสงค์ในการเดินทาง ความคุม้ครองท่ีเลือกใช้บริการประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล   บริษทั
ประกนัภยัท่ีรู้จกั 

2. ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์ ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยั ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ผูท่ี้เลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 
2. เพื่อเป็นแนวทางของบริษทัประกนัภยัอ่ืน ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการในดา้นต่าง ๆ 

ของบริษทั ใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
       
   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือประกันภัยการ
เดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
1. ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์ 
2. ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยั 
3. ดา้นคุณภาพการบริการ 
4. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 
5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
6. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
 

พฤติกรรมผู้ใช้บริการประกันภัยการเดินทาง 
ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
1. รูปแบบการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง 
ส าหรับบุคคล 
2. ระยะเวลาในการเดินทาง 
3.จุดประสงคใ์นการเดินทาง 
4. ความคุม้ครองท่ีเลือกใชบ้ริการประกนัภยั
การเดินทาง ส าหรับบุคคล 
5.บริษทัประกนัภยัท่ีรู้จกั 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเวน และไมเนอร์ (Mowen and Minor, 1998: 5) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึง
หน่วยการซ้ือ และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมา การบริโภคอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ 
ประสบการณ์ และความคิด 

ชิฟฟ์แมน และแคนุก (Schiffman and Kanuk, 2000: G-3) กล่าวว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการเก่ียวกบัการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชจ่้ายในผลิตภณัฑ์
และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

ชุติมา วงศ์เตรียมใจ (2549 : 29 อ้างถึงใน กมลภัทร นิยมนา , 2554 หน้า 21) กล่าวว่า พฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อ
วตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงการแสดงออกเป็นการกระท า ดงักล่าวน้ี จะมีกระบวนการของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจากภายในตวับุคคลนั้น ๆ เสมอ 

สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้
สินคา้และบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก เพื่อใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองการประกันภัยการเดินทางส าหรับบุคคล 

การประกนัภยัการเดินทางส าหรับบุคคล เป็นการประกนัภยัท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัหาก
ผูเ้อาประกันภยัประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบติัเหตุนั้นส่งผลให้ผูเ้อาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการ
รักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวยัวะ มือ เทา้ และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งน้ีอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นนั้นจะตอ้งเกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ผูท่ี้ควรท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ไดแ้ก่ บุคคล
และกลุ่มบุคคลทัว่ไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการเดินทางไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยีย่มญาติ การศึกษาระยะ
สั้นไม่เกิน 6 เดือน เป็นตน้ 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชญาดา ไวทยานุวติั (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ กรณีศึกษา กลุ่มผูใ้ชร้ถยนต ์จงัหวดั ก าแพงเพชร ปี 2555 ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากผูบ้ริโภคโดยการใชแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยผลของ
การศึกษานั้นจะพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในดา้นผลิตภณัฑ ์(กรมธรรม)์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการประกันภยัการเดินทางของ บริษทั เอช 
ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวรัน จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการประกนัภยัเดินทาง การวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งคือไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของ บริษทั เอช ไอเอน็เอ โอเวอร์
ซี อินชวัรัน จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผล
ทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance) และสถิติ
ทดสอบความสัมพนัธ์ไควส์แควร์  

น ้าผึ้ง วงษม์าพนัธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้ของรถยนตใ์หม่หรือรถยนตมื์อสองท่ีเป็นผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาค
สมคัรใจ จ านวน 300 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจประเภท 1 ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด 

 ปริวรรต ขาวผ่อง (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ ในการซ้ือประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล 
งานวิจยัน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามจากประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 238,332 คน โดยเก็บขอ้มูลประชากร 400 ราย และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบวา่ 
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัในระดบัส าคญัมาก คือ ซ้ือจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกัโดยตรง ซ้ือจากตวัแทนท่ี
ท่านรู้จกั ซ้ือจากบริษทัน าเท่ียว ซ้ือจากบริษทัจดัหางาน/ซ้ือจากสถานศึกษา และซ้ือจากอินเตอร์เน็ต 

ภูวรินทร์ มากสาคร (2559)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการประกนัภยั
รถยนต ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา บริษทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการประกนัภยัรถยนต์ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับ
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การศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยั
พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการประกันภัยรถยนต์  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 
กรณีศึกษา บริษทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โดยผลเฉล่ียมีพฤติกรรมการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  

รฏิศราพร รัตนสกุลวธัน์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยและพฤติกรรมการประกันภยัรถยนต์ของผูใ้ช้
รถยนตอี์โคคาร์ กรณีศึกษาของโตโยตา้กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการขบัขี่รถยนต์
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชร้ถอีโคคาร์ยี่หอ้โตโยตา้ 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การเปรียบเทียบความ
แตกต่าง (T-Test) ทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) และการหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ผลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัมอบให้การตลาดของ บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัใหม่ร่วมม
กบั บริษทั คุม้เกลา้ประชานิยมโบรคเกอร์ จ ากดั เพื่อการท าการตลาดขยายส่วนงานและเพิ่มยอดขายของรถ
กลุ่มอีโคคาร์ต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีซ้ือประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล ในเขต
กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนรู้
แต่วา่มีจ านวนมาก ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างจ านวน 50% หรือ .50 จากประชากรทั้งหมดในระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง 0.05 หรือ 5% ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผลจากการค านวณ 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 384 ราย ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ี
จ  านวน 400 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
เลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental  Sampling) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามท่ีผ่านทาง
ออนไลน์โดยใช ้Google Form 

2. ก าหนดสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสุ่มเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ซ้ือประกนัภยัการเดินทาง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่ง เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 
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 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดค้รบถว้น ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธี
ทางสถิติต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (x̅)  
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัการ
เดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง 
จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 และเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ดา้นอาย ุพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ,อายุ 41 -50 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 , และมากกว่า 51 ปี
ขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 , อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 , มธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 , และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ดา้น
อาชีพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 , ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.50 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 , 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 , 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.75 , และไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผูใ้ช้บริการประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการซ้ือประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล พบว่า ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชบ้ริการซ้ือประกนัการเดินทางในรูปแบบรายเท่ียว จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.75 และรายปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ตามล าดับ ระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 4 วนั/คร้ัง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 
รองลงมาคือ 5-7 วนั/คร้ัง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 , 8-10 วนั/คร้ัง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 , และจ านวนมากกวา่ 10 วนั/คร้ัง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั จุดประสงคใ์นการเดินทาง 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคก์ารเดินทางท่องเท่ียว จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 
รองลงมาคือ ดูงาน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 , ประกอบธุรกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 , อ่ืน 
ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 , และศึกษาต่อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ความคุม้ครอง
ท่ีเลือกใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการเลือกความ
คุม้ครองในการใช้บริการประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล เพื่อป้องกันความเส่ียงภัยในระหว่างการ
เดินทางท่ีจะเกิดขึ้น จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 รองลงมาคือ เพื่อสิทธิประโยชน์และความคุม้ครอง 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 , เพื่อยื่นขอวีซ่าการเดินทางเขา้ประเทศต่าง ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.50 , เบ้ียประกนัมีใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 , และบริษทัประกนัภยัมี
ความน่าเช่ือถือ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ บริษทัประกนัภยัท่ีมีประกันภยัเดินทางท่ีรู้จัก 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกั บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกนัภยั จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 
รองลงมาคือ ทิพยประกนัภยั จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 , ซิกนาประกนัภยั จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.0 , ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 , ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.75 , และอ่ืน ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์ ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นอตัราเบ้ีย
ประกนัภยั (�̅�= 4.34, �̅�= 4.31, �̅�= 4.24) ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด �̅� = 4.18, �̅� = 4.12, �̅� = 4.07) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.50 และเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่มีอาย ุอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 186 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ อาย ุ21 – 30 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25, อาย ุ41 -50 ปี จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 , และมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
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การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.50 , อาชีวศึกษา/อนุปริญญา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 , มธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 , และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/
อาชีพอิสระ/คา้ขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 , ขา้ราขการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 , 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 , 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 , และไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นแผนความคุม้ครองและผลประโยชน์ ดา้น
คุณภาพการบริการ ดา้นอตัราเบ้ียประกนัภยั ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ด้านแผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ คุ ้มครองค่า
รักษาพยาบาลทั้งอุบติัเหตุและเจ็บป่วย ให้ความคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก ทั้งการบาดเจ็บ,ทุพพลภาพ,
การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศไทย ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก ให้ความคุม้ครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพยสิ์นส่วนตวั ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง เช่น 
เท่ียวบินล่าชา้ การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง การเล่ือนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนออกเดินทาง ตามล าดบั 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา ไวทยานุวติั (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าประกันภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ 

2. ด้านอัตราเบี้ยประกันภัย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ กรมธรรมร์ะบุค่าเบ้ียประกนัภยัอย่าง
ชดัเจน ค่าเบ้ียประกนัภยัสอดคลอ้งกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ค่าเบ้ียประกนัภยัมีหลากหลายราคาให้เลือกตาม
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แผนประกันภยัท่ีต้องการ มีขอ้เสนอค่าเบ้ียประกันภยัราคาพิเศษ ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือ สามารถผ่อนช าระค่าเบ้ียประกนัภยัเป็นรายงวดกบับตัรเครดิตได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของ บริษทั เอช ไอเอ็นเอ 
โอเวอร์ซี อินชวัรัน จ ากดั (มหาชน) 

3. ด้านคุณภาพการบริการ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 24 ชัว่โมง 
การส่งมอบกรมธรรม์มีความรวดเร็วโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท างานท่ีถูกต้องมีมาตรฐานในการ
ให้บริการ ความรวดเ ร็วในการรับค่า สินไหมทดแทน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ                           
น ้าผึ้ง วงษม์าพนัธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคลภาคสมคัรใจ 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การซ้ือประกันภยัการเดินทางจาก
บริษทัประกนัภยัท่ีรู้จกัโดยตรง ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีการบริการช าระเงินประกนัภยั
เดินทางผา่นระบบโทรศพัทมื์อถือ การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัเดินทางผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ตวัแทนนายหน้า
ประกันภัย ตัวแทนสายการบินต่าง ๆหรือบริษัทน าเ ท่ียว ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ             
ปริวรรต ขาวผ่อง (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ใน
การซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกันภยัการเดินทางส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ การจดัโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตต่าง ๆ 
การใหข้องสัมมนาคุณหรือรหสัโปรโมชัน่ในการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใน
งานสัปดาห์ประกนัภยั หรือ งานเท่ียวทัว่ไทยไปทัว่โลก การโฆษณาจากส่ือโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์กลุ่มเครือข่าย
การบินต่าง ๆ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การส่งขอ้มูลข่าวสารให้ลูกคา้ผา่น
ระบบ SMS, E-MAIL ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ภูวรินทร์ มากสาคร (2559)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ตดัสินใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประกนัภยัรถยนต์ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา บริษทักรุงเทพ
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

6. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้ค าปรึกษา พนักงานเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานสามารถให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ีชัดเจน 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
พนกังานมีความเสมอภาคในการให้บริการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รฏิศราพร รัตนสกุลวธัน์ 
(2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมการประกนัภยัรถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตอี์โคคาร์ กรณีศึกษาของโตโยตา้  
กรุงเทพมหานคร 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 1. รูปแบบการซ้ือ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัควรเน้นรูปแบบรายเท่ียวเป็นหลกั และพยายามpromoteรูปแบบรายปี 
เพื่อใหบ้ริษทัมีรายไดเ้ขา้มาหลายช่องทาง 

2. ระยะเวลาในการเดินทาง  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัควรเน้นระยะเวลาเดินทางระยะสั้น 1–4 วนั/คร้ัง หรือ 5–7 วนั/คร้ัง ซ่ึง

เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะส าหรับการเดินทางท่องเท่ียว 
 3. จุดประสงค์ในการเดินทาง  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ในส่วนของนกัท่องเท่ียวควรให้ความส าคญักบัการเดินทาง มีการศึกษาขอ้มูล
ของสถานท่ีท่ีจะไป เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินทาง 
 4. ความคุ้มครองที่เลือกใช้บริการประกันภัยการเดินทาง ส าหรับบุคคล 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้ งในด้านความคุ ้มครอง              
ค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบติัเหตุและเจ็บป่วย ให้ความคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก ทั้งการบาดเจ็บ ทุพพล
ภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ยกลับ
ประเทศไทย 
 5. บริษัทประกันภัยที่มีประกันภัยเดินทางที่รู้จัก 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัประกนัภยัท่ีมีผลิตภณัฑ์ดา้นประกนัภยัการเดินทาง อาจจะไม่เป็นท่ีรู้จกั
ของประชาชนมากนกั หากท่ีรู้จกัก็จะเป็นกลุ่มของนกัเดินทางท่ีใชบ้ริการของบริษทัเดิมเป็นประจ า จึงควรมี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในดา้นแผนการประกนัภยัท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ส าหรับบุคคล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้านแผนความคุ้มครองและผลประโยชน์ 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทประกันภัยควรให้ความคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้ งอุบัติเหตุและ
เจ็บป่วยไดท้ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ตอ้งส ารองจ่าย เพื่อความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลใน
ขณะท่ีอยู่ต่างประเทศเพราะค่ารักษาจากต่างประเทศจะมีราคาท่ีสูง  , ส่วนการให้ความคุ ้มครองตลอด               
24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้ งการบาดเจ็บ,ทุพพลภาพ,การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ  นั่นคือ บริษัทสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา ใหข้อ้ซกัถามแก่ลูกคา้ไดเ้ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

2. ด้านอัตราเบีย้ประกันภัย  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ กรมธรรมร์ะบุค่าเบ้ียประกนัภยัอย่างชดัเจน กล่าวคือ เบ้ียประกนัภยัท่ีก าหนด
ควรมีความเหมาะสมกบัลูกคา้ ไม่คิดค านวณเบ้ียประกนัภยัท่ีสูงเกินความจ าเป็น , ในส่วนค่าเบ้ียประกนัภยั
สอดคล้องกับความคุ ้มครองท่ีได้รับ นั่นคือ บริษัทมีแผนประกันภัยท่ีคุ ้มครองตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
 3. ด้านคุณภาพการบริการ  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ มีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 24 ชั่วโมง โดยมีระบบ call center เพื่อรับเร่ือง
ร้องเรียนจากลูกคา้ไดท้ัว่ทุกมุมโลก หรือจะมีบริษทัในสัญญาท่ีอยู่ในต่างประเทศ , การส่งมอบกรมธรรม์มี
ความรวดเร็วโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือลูกคา้ซ้ือประกนัภยัเดินทางในระบบออนไลน์จะสามารถเลือก
การรับกรมธรรมแ์บบอิเล็กทรอนิกส์ไดซ่ึ้งมีความสะดวกมาก และเพื่อป้องกนัการส่งกรมธรรมท์างไปรษณีย์
แลว้เกิดการสูญหายไดแ้ละลดขอ้ผิดพลาดใหล้ดนอ้ยลง 
 4. ด้านช่องทางการให้บริการ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การซ้ือประกนัภยัการเดินทางจากบริษทัประกนัภยัท่ีรู้จกัโดยตรง บางคร้ังลูกคา้
ไม่สะดวกในการเขา้มาติดต่อท่ีบริษทัไดโ้ดยตรง จึงควรมีการเพิ่มการให้บริการลูกคา้ โดยการเขา้ไปสร้าง
พนัธมิตรตวัแทนเพิ่มมากขึ้น หรือการขายประกนัภยัการเดินทางผ่านเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว เพื่อจะไดมี้รายได้
เขา้มาไดห้ลายช่องทาง  
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การจัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตต่าง ๆ บริษทัประกันต้องมีการขยาย
ช่องทางในการขายโดยไม่คิดค่าธรรมเนียนในการใช้บตัรเครดิต มีการผ่อนช าระเป็นงวด ๆ, การให้ของ
สัมมนาคุณหรือรหัสโปรโมชัน่ในการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง ควรให้ลูกคา้มีสิทธิการเขา้ถึงรหัสโปรโมชัน่
ท่ีหลากหลายเพื่อเป็นส่วนลดในการซ้ือประกนัภยัการเดินทาง เป็นการจูงใจใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายขึ้น  
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6. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานมีความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก 

เน่ืองจากลูกค้าสามารถสัมผสัหรือรับรู้ตัวสินค้าผ่านการบริการจากพนักงาน ดังนั้นบริษัทต้องมีจ านวน
พนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ จดัการฝึกอบรมผลิตภณัฑ์ให้พนักงานได้มีความรู้ , พนักงานเอาใจใส่ในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี , และพนักงานสามารถให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ท่ี
ชดัเจน  ปรึกษา แกปั้ญหาเฉพาะดา้นของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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