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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกร

ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษำทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผล

ต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 4) เพื่อศึกษำปัจจัย         

กำรตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร  

กลุ่มตวัอย่ำงในกำรวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยกำรสุ่ม

ตวัอย่ำงแบบสะดวก และใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์



ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่ำร้อยละ ค่ำควำมถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมำตรำฐำน และทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติกำร

ทดสอบแบบ t-test (Independent) สถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และใชส้ถิติกำรถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 21 - 30 ปี มีสถำนภำพโสด             

ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี รำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000 - 30,000 บำท และประกอบอำชีพพนักงำน

บริษทัเอกชน ผลวิจยัยงัพบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นเก่ียวกับทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 (𝑥̅  = 4.42,          

S.D. = 0.393) ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ (𝑥̅  = 4.49, S.D. = 0.497) และกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร (𝑥̅  = 4.50, S.D. = 0.493)  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือ

ประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่ำ 

สัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกบั 0.193 แสดงวำ่ตวัแปรอิสระ คือ ทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19   

มีผลต่อตวัแปรตำม คือ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร          

ร้อยละ 19.3 และปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรพยำกรณ์ (R2) 

เท่ำกับ 0.488 แสดงว่ำตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยักำรตดัสินใจ มีผลต่อตวัแปรตำม คือ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือ

ประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 48.8 เม่ือพิจำรณำรำยดำ้นพบว่ำ มีจ ำนวน 

4 ดำ้น คือ ดำ้นบริษทัประกนั ดำ้นกรมธรรม์ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นตวัแทนประกนั มีผลต่อ              

กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ค าส าคัญ : ทศันคติต่อสถำรกำรณ์ COVID-19, ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ, กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

 

Abstract 

The purpose of this study were 1) to study the decision to purchase COVID-19 insurance of                              

the population in Bangkok 2) to study the decision to purchase of COVID-19 insurance of the population in 

Bangkok, classified according to personal factors 3) to study attitudes towards the COVID-19 situation 

affecting the decision to purchase COVID-19 insurance of the population in Bangkok 4) to study Factors 

affecting purchase decisions to purchase COVID-19 insurance of the population in Bangkok 



The sample group in this research were population in Bangkok, quantity 400 persons using                                         

a questionnaire as tool for collecting information. The statistics used in the data analysis were frequency 

values, percentage values. Mean and Standard Deviation. The hypothesis was tested with t-test statistics, 

variance statistics. One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The hypothesis testing results showed that most of the samples were female, aged 21 - 30 years, 

single, bachelor's degree, monthly income in the range of 15,000 - 30,000 baht, and working as employees 

of private companies. The results showed level of opinion on attitudes towards the COVID-19 situation                

(𝑥̅  = 4.42, S.D. = 0.393), factors for decision to purchase (𝑥̅  = 4.49, S.D.= 0.497) and decision to purchase 

insurance COVID-19 of population in Bangkok (𝑥̅  = 4.50, S.D. = 0.493) 

The results of the study were. attitudes towards the situation of COVID-19 had a statistically 

significant effect on the decision to purchase COVID-19 insurance of the population in Bangkok at the 0.05 

level with the predictive coefficient (R²) of 0.193, indicating that the independent variable was the attitude 

towards the situation of COVID-19 affecting the dependent variable, the decision to purchase COVID-19 

insurance of the population in Bangkok by 19.3% and Factors of purchase decisions with affect the decision 

to purchase COVID-19 insurance of population in Bangkok was statistically significant at the 0.05 level with  

predictive coefficient (R²) of 0.488, indicating that the independent variables affect decision along population 

in Bangkok by 48.8%. When considering each aspect, it was found that there were 4 aspects, namely the 

insurance company aspect, the policy channel aspect. distribution and insurance agents affect the decision to 

purchase COVID-19 insurance of the population in Bangkok  

Keywords: Attitudes to the COVID-19 situation, Factors of purchase decisions, Decision to purchase COVID-19 
insurance 

 

 

 

 



บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยท่ีทวีควำมรุนแรงอยำ่งต่อเน่ือง 
และส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนโดยรวมทั้งประเทศ ไม่วำ่จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง รวมไปถึงรำยได ้
ท ำใหภ้ำพรวมควำมเส่ียงของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจประกนัภยัมีควำมเส่ียงเพิ่มสูงขึ้นดว้ยเช่นกนั              
แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมต่ืนตวัของประชำชนท่ีสูงขึ้นตำมกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรจ ำนวนมำก จึงถือเป็น
โอกำสส ำหรับธุรกิจประกันภัยในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร            
ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมอย่ำงผลิตภัณฑ์ประกันภัย COVID-19 ท่ีได้รับกำรตอบรับจำกประชำชนเป็น              
จ ำนวนมำกในช่วงระยะเวลำ 2 เดือน ท่ีผำ่นมำ นบัเป็นกำรสร้ำงสถิติใหม่ในดำ้นจ ำนวนลูกคำ้ท่ีสนใจและซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั COVID-19 ผ่ำนแอปพลิเคชนัและเว็บไซต์ของบริษทัประกนัภยั นับเป็นปัจจยับวกท่ี
จ ำกัดต่อภำพรวมของธุรกิจประกันภัยทั้งในมิติของเบ้ียประกันภัยรับ รวมถึงมีส่วนช่วยขยำยฐำนผูเ้อำ
ประกนัภยัรำยย่อยให้เพิ่มสูงขึ้น จำกกำรสร้ำงควำมคุน้เคยต่อกำรซ้ือประกนัภยั รำยย่อยผ่ำนช่องทำงดิจิทลั
มำกขึ้น เพื่อใหท้นักบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมรองรับสังคมท่ีจะกำ้วเขำ้สู่ระบบดิจิทลั
อยำ่งเตม็รูปแบบในอนำคต 

ดงันั้น จำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เขำ้สู่ระลอกท่ี 3 ของประเทศไทยท่ีมีจ ำนวนผูติ้ดเช้ือ
เพิ่มขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ท ำใหป้ระชำชนเกิดควำมหวำดกลวัของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 
ท ำให้กำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 เป็นอีกทำงเลือกท่ีช่วยป้องกนัควำมเส่ียงและลดภำระค่ำใชจ่้ำยใน
กำรรักษำพยำบำลได้ ในกำรวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 
COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 
COVID-19 และน ำผลกำรศึกษำไปเผยแพร่ให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรเลือกซ้ือประกัน 
COVID-19 เพื่อจะไดรั้บควำมคุม้ครองท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร ตำมกรมธรรมท่ี์ไดเ้ลือกซ้ือ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนก

ตำมปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษำทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของ

ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร  



4. เพื่อศึกษำปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

กำรวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของ

ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร”  มีขอบเขตของกำรวิจยัดงัน้ี 

1.ขอบเขตดำ้นตวัแปร 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกไดด้งัน้ี 
- ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ รำยไดต่้อเดือน อำชีพ  
- ทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19  

- ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ได้แก่ บริษทัประกัน กรมธรรม์ เบ้ียประกัน ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย          

กำรส่งเสริมกำรตลำด ตวัแทนประแทน 

ตวัแปรตำม (Dependent Variables) คือ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร 

2.ขอบเขตดำ้นประชำกร 

กำรศึกษำวิจัยกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ในคร้ังน้ี ได้ท ำกำรเลือกกลุ่ม

ประชำชนท่ีอำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร  

3.ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 

ในกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจยัตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทรำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

2. น ำผลวิจยัท่ีไดม้ำเป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

3. เพื่อให้ผูป้ระกอบกำรธุรกิจประกันภยัไดท้รำบควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และน ำขอ้มูลกำรวิจยั
คร้ังน้ีไปปรับปรุงและพฒันำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  

 



การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ใช้ในกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมโดยใช้ตำรำงแสดง     
ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรำฐำน (Standard Deviation) 

    1.1 ค่ำร้อยละ ใช้อธิบำย ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้     
ต่อเดือน อำชีพ  

      1.2 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรำฐำน ใชอ้ธิบำย 
 1) ทศันคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 
 2) ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ ด้ำนบริษัทประกัน ด้ำนกรมธรรม์ ด้ำนเบ้ียประกัน             

ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นตวัแทนประแทน 
 3) กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Analysis) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐำนในกำรวิจยั โดยสถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐำน t-test (Independent), One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis  
  2.1 เพศ จะใชก้ำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติกำรทดสอบ t-test (Independent) 
  2.2 อำยุ สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำ รำยไดต้่อเดือน อำชีพ จะใช้กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว One-Way ANOVA  
  2.3 ทัศนคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19, ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ ด้ำนบริษัทประกัน            
ดำ้นกรมธรรม ์ดำ้นเบ้ียประกนั ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นตวัแทนประแทน 
และกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร จะใช้กำรวิเครำะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอย่ำงในกำรวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงผูวิ้จยัไม่ทรำบจ ำนวนของ

ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร เป็นจ ำนวนท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีกำรก ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำง

ของ Yamane (1973) โดยท่ี ก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่ำควำมคลำดเคล่ือนของกำรสุ่มตวัอย่ำงท่ี

ยอมรับได ้ ท่ี 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงเท่ำกบั 400 คน โดยก ำหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกรทั้งหมด 

และกำรสุ่มตวัอยำ่ง โดยใชว้ิธีกำรสุ่มแบบบงัเอิญ (กำรสุ่มแบบสะดวก) โดยท ำกำรแจกแบบสอบถำม เพื่อให้

ไดจ้ ำนวนตำมตอ้งกำรโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยำ่งจะเป็นใครก็ไดท่ี้สำมำรถใหข้อ้มูลได ้ 

 



กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดน้ ำแบบสอบถำมเสนอแก่อำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบควำม 

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) ว่ำแบบสอบถำมใชภ้ำษำและควำมเหมำะสมของค ำถำม หลงัจำกนั้น

ผูวิ้จยัไดน้ ำแบบสอบถำมมำทดสอบกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ัง

น้ีจ ำนวน 30 คน เพื่อท ำกำรตรวจสอบค ำนวณหำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิ

แอลฟำครอนบำค (Cronbach’s Alpha) ของ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 เท่ำกบั 0.935 ทศันคติต่อ

สถำนกำรณ์ COVID-19 เท่ำกบั 0.820 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ประกอบดว้ย ดำ้นบริษทัประกนั เท่ำกบั 0.829 ดำ้นกรมธรรม์ เท่ำกบั 0.884 ดำ้นเบ้ียประกนั เท่ำกบั 0.917      

ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย เท่ำกับ 0.878 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด เท่ำกับ 0.850 ด้ำนตวัแทนประกัน       

เท่ำกบั 0.899 

สรุปผลการวิจัย  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมกำรวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 

COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปผลกำรวิจยั ไดด้งัต่อไปน้ี  

 1. ผลวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม มีระดบัควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด  

 2.  ผลกำร เป รียบ เ ทียบกำรตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือประกัน  COVID-19 ของประชำกรในเขต

ก รุง เทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัย ส่วนบุคคล  ได้แ ก่  เพศ  อำยุ  สถำนภำพ ระดับกำร ศึกษำ                                            

รำยไดต้่อเดือน อำชีพ สำมำรถสรุปกำรวิจยั ไดด้งัน้ี  

          2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล มีเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ รำยไดต้่อเดือน แตกต่ำงกนั ท ำให้

กำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุง เทพมหำนคร โดยภำพรวม                                        

ไม่แตกต่ำงกนั 

          2.2 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบอำชีพ แตกต่ำงกนั ท ำให้กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนั 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ทัศนคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 

COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม มีระดับควำมคิดเห็นมำก ท่ีมีผลต่อ               

กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร  



 4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19                    

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ด้ำนบริษัทประกัน ด้ำนกรมธรรม์ ด้ำนเบ้ียประกัน                      

ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นตวัแทนประกนั โดยภำพรวม มีระดบัควำมส ำคัญ

มำก สำมำรถสรุปกำรวิจยั ไดด้งัน้ี 

          4.1 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร มี 4 ด้ำน คือ ด้ำนกรมธรรม์ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนบริษัทประกัน                          

ดำ้นตวัแทนประกนั เรียงตำมล ำดบั  

          4.2 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือท่ีไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกร

ในเขตกรุงเทพมหำนคร มี 2 ดำ้น คือ ดำ้นเบ้ียประกนั และดำ้นส่งเสริมทำงกำรตลำด 

อภิปรายผล  

 ผลกำรวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปตำมวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

 1. ผลวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม มีระดบัควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ จำกกำรแพร่ระบำด 

COVID-19 ระลอกท่ี 3 ของประเทศไทย ในช่วงตน้เดือน เม.ย.64 ท ำให้มีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น

จ ำนวนมำก และยงัพบเช้ือไวรัสโคโรนำกลำยพนัธุ์ สำยพนัธุ์ใหม่ เช่น สำยพนัธุ์เดลตำ้ ท่ีมีควำมรุนแรง

มำกกว่ำสำยพันธุ์ เดิม ประชำชนเกิดควำมหวำดกลัวท ำให้ตัดสินใจซ้ือประกัน COVID-19 มำกขึ้ น                            

ซ่ึงสอดคล้องงำนวิจัยของ พีรญำ นิชำนนท์ (2563) กล่ำวว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือประกันภยั                  

(โรคโควิด-19) เน่ืองจำกเป็นช่วงท่ีเกิดกำรระบำดของโรค และสอดคลอ้งแนวคิดของ ปรมำศิริ มโนลมำ้ย 

(2564) กล่ำววำ่ กำรกลบัมำแพร่ระบำด COVID-19 ระลอกใหม่ ท ำใหมี้จ ำนวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลำ

อนัสั้น ส่งผลใหป้ระชำชนต่ืนตวัท ำประกนั COVID-19 เพิ่มขึ้น ทั้งลูกคำ้ใหม่และลูกคำ้เก่ำท่ีมำต่ออำย ุบริษทั

จึงน ำเสนอควำมคุม้ครองท่ีหลำกหลำยให้เลือกมำกขึ้นทั้งแบบ เจอจ่ำยจบ ค่ำรักษำพยำบำล เงินชดเชยรำยได ้

และอำกำรแพว้คัซีน COVID-19 และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว ลูกคำ้สำมำรถซ้ือไดด้ว้ยตนเองผ่ำนช่องทำง

แอปพลิเคชัน SCB Easy ซ่ึงเช่ือว่ำเทรนด์กำรซ้ือประกันด้วยตนเองจำกแอปพลิเคชันจะเพิ่มขึ้ น เพรำะ

นอกจำกจะช่วยเพิ่มควำมอุ่นใจในค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจจะเกิดขึ้น ยงัช่วยใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมคุม้ครองไดง้่ำยๆ  



 2.  ผลกำร เป รียบ เ ที ยบกำรตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือประกัน  COVID-19 ของประชำกรในเขต

ก รุง เทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจัย ส่วนบุคคล  ได้แ ก่  เพศ  อำยุ  สถำนภำพ ระดับกำร ศึกษำ                              

รำยไดต่้อเดือน อำชีพ สำมำรถสรุปกำรวิจยั ไดด้งัน้ี      

  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล มีเพศ แตกต่ำงกนั ท ำให้กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของ

ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน  ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนครท่ีมีเพศแตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย ไม่ไดเ้ป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือ

ประกนั COVID-19 เพรำะไม่วำ่จะเพศไหนกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 ก็ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กับงำนวิจยัของ พีรญำ นิชำนนท์ (2563) กล่ำวว่ำ กำรท่ีประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครมีเพศท่ีต่ำงกัน           

มีพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือประกนัภยั (โรคโควิด-19) ต่ำงกนั ซ่ึงเพศท่ีแตกต่ำงกนัเป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ 

              2.2 ปัจจัยส่วนบุคคล มีอำยุ แตกต่ำงกัน ท ำให้กำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19               

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ  ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร  มีช่วงอำยุท่ีแตกต่ำงกนัออกไป แต่ไม่ไดเ้ป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 

เพรำะกำรซ้ือประกัน  COVID-19 สำมำรถซ้ือได้ตั้ งแต่อำยุ 1-99 ปี ท ำให้เห็นว่ำไม่ว่ำจะอำยุ เท่ำไร                           

กำรตัดสินใจซ้ือประกัน COVID-19 ก็ไม่ต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พีรญำ นิชำนนท์ (2563)                      

กล่ำวว่ำ กำรท่ีประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครมีอำยุท่ีต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือประกันภัย                            

(โรคโควิด-19)ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงอำยท่ีุแตกต่ำงกนัไม่เป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ 

           2.3 ปัจจยัส่วนบุคคล มีสถำนภำพ แตกต่ำงกนั ท ำให้กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ  ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนครมีสถำนภำพท่ีแตกต่ำงกนั ไม่ไดเ้ป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 เพรำะ

ไม่ว่ำจะสถำนภำพไหนกำรตัดสินใจซ้ือประกัน COVID-19 ก็ไม่ต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                

พีรญำ นิชำนนท์ (2563) กล่ำวว่ำ กำรท่ีประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครมีสถำนะภำพท่ีต่ำงกนั มีพฤติกรรม

กำรเลือกซ้ือประกนัภยั (โรคโควิด-19) ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงสถำนภำพท่ีแตกต่ำงกนัไม่เป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ 

 

           2.4 ปัจจยัส่วนบุคคล มีระดบักำรศึกษำ แตกต่ำงกนั ท ำใหก้ำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรท่ีประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร มีระดบักำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนั ไม่ไดเ้ป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 



เพรำะไม่วำ่จะระดบักำรศึกษำไหนกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 ก็ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยั

ของ พีรญำ นิชำนนท์ (2563) กล่ำวว่ำ กำรท่ีประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครมีระดับกำรศึกษำท่ีต่ำงกนั                   

มีพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือประกันภัย (โรคโควิด-19)  ไม่ต่ำงกัน ซ่ึงระดับกำรศึกษำท่ีแตกต่ ำงกัน                                     

ไม่เป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ  

           2.5 ปัจจยัส่วนบุคคล มีรำยไดต้่อเดือน แตกต่ำงกนั ท ำใหก้ำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ  ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร มีรำยได้ต่อเดือนแตกต่ำงกัน ไม่ได้เป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือประกัน COVID-19 

เพรำะไม่ว่ำจะรำยได้ต่อเดือนเท่ำไร กำรตัดสินใจซ้ือประกัน COVID-19 ก็ไม่ต่ำงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งำนวิจยัของ พีรญำ นิชำนนท์ (2563) กล่ำวว่ำ กำรท่ีประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ท่ีต่ำงกนัมีพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือประกนัภยั (โรคโควิด-19) ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่ำงกนั

ไม่เป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ  

            2.6 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบอำชีพ แตกต่ำงกนั ท ำใหก้ำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร แตกต่ำงกนั ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 

มีอำชีพแตกต่ำงกัน เป็นตวัก ำหนดกำรตดัสินใจซ้ือประกัน COVID-19 เพรำะว่ำแต่ละอำชีพมีกำรท ำงำน               

ท่ีไม่เหมือนกัน และมีควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือ COVID-19 ท่ีแตกต่ำงกัน ท ำให้กำรตัดสินใจซ้ือประกัน 

COVID-19 แตกต่ำงกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ พีรญำ นิชำนนท ์(2563) กล่ำววำ่ กำรท่ีประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนครมีอำชีพท่ีต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือประกนัภยั (โรคโควิด-19)ไม่ต่ำงกนั ซ่ึงอำชีพ

ท่ีแตกต่ำงกนัไม่เป็นตวัก ำหนดพฤติกรรมกำรซ้ือ 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ทัศนคติต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 

COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม มีระดับควำมคิดเห็นมำก มีผลต่อ                

กำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ 

ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร มีกำรรับรู้ข่ำวสำรถึงอำกำร ควำมรุนแรง วิธีกำรป้องกนั และจ ำนวนผูติ้ดเช้ือ

และเสียชีวิต จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 และมีควำมกงัวลจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ กำรหำวิธี

ป้องกำรติดเช้ือ และกำรใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ท ำให้ประชำชนสนใจท่ีจะซ้ือประกนั COVID-19 มำกขึ้น 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สำธิต บวรสันติสุทธ์ิ (2563) กล่ำวว่ำ ประกนั COVID-19 เป็นประกนัท่ีคุม้ครอง

ชีวิตและค่ำรักษำพยำบำลของคนท่ีซ้ือ กำรไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัจ ำนวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มมำกขึ้นทุกวนั และจ ำนวน



ผูเ้สียชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้คนไทยหวำดกลวัและสนใจท ำประกนั COVID-19 

มำกขึ้น 

 4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือ ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19                      

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ด้ำนบริษัทประกัน ด้ำนกรมธรรม์ ด้ำนเบ้ียประกัน                   

ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนตัวแทนประกนั โดยภำพรวม มีระดับส ำคญัมำก 

สำมำรถสรุปกำรวิจยั ไดด้งัน้ี  

     4.1 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ดำ้นบริษทัประกนั ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู ้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ  ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร                                

ให้ควำมส ำคัญด้ำนบริษัทประกัน เพรำะต้องกำรซ้ือประกัน COVID-19 กับบริษัทท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ                        

มีควำมมัน่คงทำงสถำนะกำรเงิน ท ำให้มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งำนวิจยัของ จำตุรนต์ สุริวินิจ (2563) กล่ำวว่ำ ควำมมีช่ือเสียง/ควำมมัน่คงของบริษทั, มีควำมทนัสมยัใน

เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ, เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป, ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลมีควำม

ชดัเจน และมีตวัแทนและสำขำกระจำยอยูท่ ัว่ประเทศ ตำมล ำดบั  

  4.2 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ด้ำนกรมธรรม์ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19      
ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู ้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ  ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร                               
ให้ควำมส ำคญัด้ำนกรมธรรม์ เพรำะตอ้งกำรรูปแบบกรมธรรม์ท่ีตอบสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรได้                   
มีควำมคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บเหมำะสม ท ำให้มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 
ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ  สุทิศำ นนทพันธ์  (2559) กล่ำวว่ำ ประชำกรให้ควำมส ำคัญกับปัจจัย                           
ดำ้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมำกซ่ึงให้ควำมส ำคญักบัรูปแบบของกรมธรรม์ประกนัชีวิต สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรไดม้ำกท่ีสุด 

            4.3 ปัจจัยกำรตัดสินใจซ้ือ ด้ำนเบ้ียประกัน ท่ีไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน 

COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร

ใหค้วำมส ำคญัดำ้นเบ้ียประกนั ไม่มำกนกั เพรำะอตัรำค่ำเบ้ียประกนัอำจจะมีให้เลือกนอ้ย และเม่ือเทียบอตัรำ

ค่ำเบ้ียประกนักบับริษทัอ่ืนไม่ค่อยมีควำมแตกต่ำงกนั ส่วนใหญ่จะมีอตัรำค่ำเบ้ียประกนัท่ีใกลเ้คียงกนั ท ำให้

ไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ เกริกเกียรติ เหลืองยะสิทธ์ิ 

(2556) กล่ำวว่ำ รำคำขำยของผลิตภณัฑป์ระกนัภยันั้นถูกครอบคลุมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ



ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ดงันั้น รำคำจึงไม่อำจก ำหนดไดต้ำมควำมพึงพอใจหรือใชก้ลยทุธ์รำคำ

ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร 

           4.4 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั 

COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ให้ควำมส ำคญัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย เพรำะถำ้มีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้เลือกหลำกหลำย ท ำให้

สำมำรถซ้ือประกนัไดอ้ย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ ดว้ยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเช้ือ COVID-19 กำรซ้ือประกัน COVID-19 ส่วนใหญ่ซ้ือผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพรำะ                          

เป็นทำงเลือกท่ีดีสะดวกท่ีสุด สำมำรถซ้ือประกนั COVID-19 ไดง้่ำยและรวดเร็ว ท ำให้มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 

ประกัน COVID-19 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐิยำ ภัทรกิจจำนุรักษ์ (2560) กล่ำวว่ำ กำรมีช่องทำง                   

ท่ีหลำกหลำยในกำรซ้ือประกนั มีส ำนกังำนสำขำและตวัแทนขำยประกนัท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีควำมสะดวก

ในกำรเดินทำงไปติดต่อ มีควำมสะดวกในกำรซ้ือประกัน/ช ำระเบ้ียประกัน บริษทัต้องพฒันำช่องทำง                 

กำรจัดจ ำหน่ำยให้มีควำมสะดวก ครอบคลุมทุกช่องทำง อำทิเช่น ช ำระผ่ำนตัวแทน ส ำนักงำนตัวแทน 

เคำน์เตอร์ธนำคำร ตูเ้อทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โมบำยแบงก์ก้ิง รวมถึงกำรหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อกระตุ้นให้

ผูบ้ริโภคใหค้วำมสนใจและเกิดควำมตอ้งกำรซ้ือ 

            4.5 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ท่ีไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือ

ประกัน COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผู ้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร ให้ควำมส ำคญัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ไม่มำกนัก เพรำะกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์              

ยงัไม่เป็นท่ีน่ำสนใจ อำจมีรำยละเอียดและเง่ือนไขกำรท ำประกนั COVID-19 ไม่ชดัเจน บำงคนอำจมีควำม  

จงรักภคัดีต่อตรำสินค้ำ คือ เคยซ้ือประกันของบริษทัน้ี ก็ยงัจะซ้ือประกันของบริษทัต่อไปเร่ือยๆ ท ำให้               

ไม่มีผลต่อกำรกำรตดัสินใจซ้ือประกนั COVID-19 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ณัฐิยำ ภทัรกิจจำนุรักษ์ 

(2560) กล่ำวว่ำ กำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ผ่ำนส่ือต่ำงๆท่ีน่ำสนใจ มีกำรแจง้รำยละเอียดขอ้มูลและข่ำวสำร       

ท่ีน่ำสนใจผ่ำนส่ืออย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ มีกำรจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมกำรขำยท่ีน่ำสนใจ เพรำะกำรซ้ือประ

กนั ชีวิตรวมถึงสินคำ้และบริกำรต่ำงๆในปัจจุบนั ตลอดจนมีกำรส่งเสริมกำรตลำดผ่ำนกำรแจง้รำยละเอียด

ข้อมูลและข่ำวสำรท่ีน่ำสนใจ และกำรจัดโปรโมชั่น ออกบูธตำมงำนต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู ้บริโภค                   

ใหค้วำมสนใจและเกิดควำมตอ้งกำร 

 4.6 ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือ ดำ้นตวัแทนประกนั ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19  

ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครให้



ควำมส ำคญัดำ้นตวัแทน เพรำะตวัแทนสำมำรถให้ขอ้มูลกรมธรรม์ประกนั COVID-19 และสิทธิประโยชน์           

ท่ีไดรั้บ ถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถช่วยเหลือ แนะน ำ แกไ้ขปัญหำ และไดรั้บกำรบริกำรท่ีดีจำกตวัแทนประกนั 

ท ำให้มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของสุทิศำ นนทพนัธ์ (2559) 

กล่ำวว่ำ ประชำกรให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นพนกังำนซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำปรึกษำในกำรแกไ้ขปัญหำ

ของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วมำกท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  

 จำกผลกำรวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในกำรวิจยั เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงส ำหรับ

ประชำชนทัว่ไปท่ีสนใจในเร่ืองน้ีและผูป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั ดงัน้ี  

 1. กำรตัดสินใจเลือกซ้ือประกัน COVID-19 เพรำะกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19                      

มีจ ำนวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นและมีควำมรุนแรง ท ำใหป้ระชำชนสนใจซ้ือประกนั COVID-19 มำกขึ้น เพื่อป้องกนั

ควำมเส่ียงและลดภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนั้ นผูป้ระกอบธุรกิจประกันภัยควรมีรูปแบบกรมธรรม์และ                   

อตัรำ          ค่ำเบ้ียประกนัท่ีหลำยหลำก สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ได ้

 2. ปัจจยักำรตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนคร มี 4 ดำ้น คือ ดำ้นบริษทัประกนั ดำ้นกรมธรรม ์ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นตวัแทน

ประกนั ดงัน้ี 

            2.1 ด้ำนบริษทัประกัน จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร             

ให้ควำมส ำคญักบัควำมน่ำเช่ือถือเป็นท่ียอมรับของบริษทัประกนั ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจประกนัภยัตอ้งเป็น

บริษทัประกนัท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประกนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ประชำชนท่ีต้องกำรซ้ือประกัน COVID-19                  

ท่ีไดซ้ื้อประกนั COVID-19 กบับริษทัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ 

           2.2 ด้ำนกรมธรรม์ จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ  ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร                     

ใหค้วำมส ำคญักบัรูปแบบกรมธรรมป์ระกนั COVID-19 เพรำะประชำชนมีควำมตอ้งกำรหลำกหลำย ตอ้งกำร   

ควำมคุม้ครอง ดูแล ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั ควรมีรูปแบบกรมธรรม์ประกัน 

COVID-19 ให้เลือกหลำกหลำย หรืออำจมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร               

ของประชำชน หรือรับฟังควำมคิดเห็นว่ำประชำชนต้องกำรรูปแบบกรมธรรม์แบบไหน อยำกได้สิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมอะไรบำ้ง จะไดน้ ำมำปรับปรุงและพฒันำรูปแบบกรมธรรมป์ระกนั COVID-19 



           2.3 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  จำกผลกำรวิจัยแสดงให้ เ ห็นว่ำ  ประชำกรในเขต

กรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคญักบัช่องทำงกำรช ำระเบ้ียประกนั ดว้ยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค            

ติดเช้ือ COVID-19 ท ำใหป้ระชำชนส่วนใหญ่ซ้ือประกนั COVID-19 ผำ่นช่องทำงออนไลน์ ดงันั้น ผูป้ระกอบ

ธุรกิจประกนัภยั ควรเพิ่มช่องทำงกำรช ำระเบ้ียประกนัในช่องทำงออนไลน์ใหม้ำกขึ้น และมีกำรพฒันำระบบ

กำรช ำระเบ้ียประกนัผ่ำนช่องทำงออนไลน์ให้สำมำรถใช้งำนไดง้่ำย สะดวกสบำย รวดเร็ว ปลอดภยั และมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น มีกำรแจง้เตือนกำรช ำระเบ้ียประกนัผ่ำน SMS, E-mail และช่องทำงอ่ืนๆ เพื่อให้มัน่ได้

ว่ำบริษทัประกนัไดรั้บ กำรช ำระเบ้ียประกนัแลว้ และลูกคำ้ท่ีช ำระค่ำเบ้ียประกนัไดรั้บควำมคุม้ครองจำกกำร

ซ้ือประกนัตำมกนมธรรม ์ท่ีตอ้งกำรแลว้ 

       2.4 ด้ำนตัวแทนประกัน จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร                

ให้ควำมส ำคญักับตวัแทนประกัน ท่ีสำมำรถให้ขอ้มูลกรมธรรม์ประกัน COVID-19 และสิทธิประโยชน์        

ท่ีไดรั้บ ถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถแนะน ำและแกไ้ขปัญหำได ้ช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน และไดรั้บ

กำรบริกำรท่ีดีจำกตวัแทนประกนัภยั ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจประกนัภยั ควรมีกำรจดัฝึกอบรมตวัแทนประกนั

ให้มีควำมรู้เก่ียวกนักรมธรรม์ประกนั COVID-19 และทกัษะต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดส้ำมำรถช่วยเหลือ  

ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ และแกปั้ญหำแก่ลูกคำ้ท่ีซ้ือประกนัได ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1. ควรมีกำรศึกษำตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19 ของประชำกรใน

เขตกรุงเทพมหำนคร เช่น ปัจจยักำรับรู้ ปัจจยัสภำพแวดลอ้ม ปัจจยัควำมพึงพอใจ 

 2. ควรมีกำรศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้ทรำบถึงกำรตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั COVID-19    
ท่ีมีผลกำรวิจยัท่ีชดัเจนและครอบคลุม เช่น ศึกษำกลุ่มตวัอยำ่งในจงัหวดัอ่ืนๆ  
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