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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างาน
เพศหญิง อายุ 30 - 39 ปี โสด การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป              
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ  ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ การตอบกลับและ
ความพร้อมในการให้บรกิาร การรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอยู่ในระดบัดีมาก คนวัยท างานท่ีมีอายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพการบริการด้านการรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่นมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไป
ต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า  งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผน
และพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการบริการเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่ แข่ง
รวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ คุณภาพการบริการ คนวัยท างาน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the factors influencing the overseas travel insurance 
purchasing behavior trends of working-age people in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 
working-age people and used a questionnaire for data collection. The statistical methods used analysis included 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance, Multiple Regression, and the Pearson 
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Product Moment Correlation Coefficient. Most of respondents were female, 30-39 years old, single, with a 
bachelor’s degree, worked at private companies, and had an average income per month up to 55,001 Baht. The 
study found that the overall opinions of the elements of the service quality, consisting of Tangibility, Reliability, 
Responsiveness, Assurance and Empathy, were at a very good level. The results of the hypothesis testing can be 
concluded as follows: people of different ages, marital status, occupations, and average income per month had 
different overseas travel insurance purchasing behavior trends at a statistically significant level of 0.05. In terms of 
the element of service quality, assurance influenced overseas travel insurance purchasing behavior trends at a 
statistically significant level of 0.05. In terms of consumer behavior, the number of trips a year influenced overseas 
travel insurance purchasing behavior trends. Insurance companies may use this study to improve their marketing 
strategies and service quality with regard to overseas travel insurance. In addition, they obtained a competitive 
advantage and increased their business profits. 
 
Keywords: Overseas Travel Insurance, Service Quality, Working-Age People 
 

บทน า 
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2562 สถิติคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัย

แวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจน าเที่ยวที่ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการหลายรายจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็ น
ตัวกระตุ้นตลาด ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวในบางประเทศราคาจึงถูกมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดนิทางท่องเที่ยวในประเทศ รวมทั้ง
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าและสายการบินท่ีให้บรกิารเตม็รปูแบบท่ีมีการขยายเส้นทางการบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงอานิสงส์
เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศถูกลง จากปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นน าไปสู่โอกาสในการซื้อประกันภัย
การเดินทางสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาประกันภัยการเดินทางมีแนวโน้มท าโปรโมช่ันแข่งขันกันดึงดูดลูกค้า
ค่อนข้างมาก โดยเน้นตลาดไปท่ีการเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าในประเทศ และเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่าย
และสะดวก อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ของบริษัทประกัน โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ส่งผ่านทางอีเมล์ 
และสามารถน าไปขอวีซ่า (visa) ได้ทันที โดยช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ประกันภัยการเดินทางเติบโตทุกปี ส่วนช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ.2562 
เบี้ยประกันอยู่ท่ี 1,219 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2561 

จากข้อมูลดังกล่าวและจ านวนคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ
ประกันภัยการเดินทางที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การท าประกันภัยการเดินทางเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการและยังช่วยบรรเทาแบ่งเบาความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีบทบาท
และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถรองรับความเสียหายดังกล่าว ถึงแม้การท าประกันภัยการเดินทางไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ 
แต่ก็สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายได้ รวมถึงช่วยจัดการและด าเนินการในเรื่องของอุบัติเหตุ การรักษา การ
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจให้บริการรูปแบบหนึ่ง ส่ิงส าคัญคือ 
คุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา “ส่ิงที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ” ให้เหนือความคาดหวังเพื่อท าให้ลูกค้าพึงพอใจ การ
พัฒนาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านเป็นส่ิงส าคัญควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจย่อมมีคู่แข่งที่มี
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ความสามารถและมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการแข่งขัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร“ ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์  
พฤติกรรมผู้บริโภค  และคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับและ
ความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า โดยศึกษากลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งวัย
ท างานเป็นวัยที่ต้องการพลังงานในการท างานและท ากิจกรรม นอกจากนี้วัยท างานเป็นวัยท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ คนในวัยนี้จึงควรให้ความสนใจ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ วัยท างานเป็นวัยที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย อุบัติเหตุจากการขนส่ง หรืออุบัติเหตุจากการท างาน ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย
จากการท างานอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่อยู่ในวัยท างานจึงควรด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง มีการวางแผนเมื่อมีการเดินทาง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบริษัทประกันวินาศภัยในการ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ  พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถวางแผนในการขยาย
ฐานลูกค้าที่มีความสนใจเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ อันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่ง
รวมถึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร                 

โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ 

การตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย  

ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน 
2. คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับ

และความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ               

เสรีรัตน์ (2550) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของงานวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้  โดยผู้ใช้บริการจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบแนวคิดและแบบสอบถามในส่วนของ 
ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Who participates in the buying) ท าไมจึงซื้อ (Why) และซื้อท่ีไหน (Where) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค รวมถึงจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ซึ่งผู้วิจัยใช้ตัวแปรนี้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Zeithaml และ Bitner (2003) ซึ่งสรุปคุณภาพการ
บริการ เป็นภาพกว้างทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ Reliability (ความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ) Assurance (ความมั่นใจ) Tangibility (ส่ิงที่
สามารถจับต้องได้) Empathy (ความใส่ใจ) และ Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) ซึ่งแต่ละด้านเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพฤติกรรมการซ้ือ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) มาใช้เป็นแนวทาง
และสร้างเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไป

ต่างประเทศและซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไป

ต่างประเทศและซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2555) จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ 400 คน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทน าเที่ยวในเขตกรงุเทพมหานครและ

บล็อกที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 แหล่งดังกล่าว สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้สะดวก 
ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งจากขั้นที่ 1 

โดยเก็บตามสัดส่วนเท่ากันทุกพื้นที่ แบ่งเป็นแหล่งละจ านวน 200 ชุด ดังนี้ 
1. บริษัทน าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ชุด  
2. บล็อกที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยว จ านวน 200 ชุด  
ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ครบตามจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ตามขั้นที่ 2 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice Question)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย 
จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจการตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ การ
รับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า  โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดแบบ (Likert Scale Questions)              
ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง เหตุผล
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ช่องทางในการเลือกซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประกันภัยการ
เดินทางและจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended 
Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ในข้อ 
จ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question)             
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุจ านวนด้วยตนเอง ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio scale)  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวั ยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครโดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ (Semantic Differential Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบประเภท                 
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

2.1 สถิติค่า Independent t-test ใช้ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน ทดสอบสมมติฐานของ เพศ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 วิเคราะห์คุณภาพการบริการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจ การตอบกลับและ
ความพร้อมในการให้บริการ การรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ที่มีอิทธิพลผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) 
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2.4 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี ที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบ              
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25              

อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 สถานภาพโสด จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 การศึกษาระดับ             
ปริญญาตรี จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.75 รายได้เฉล่ีย           
ต่อเดือน 55,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านคุณภาพการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก              
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก                  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 ด้านการ
ตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ด้านการรับประกันและ
การสร้างความเช่ือมั่น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า กลุ่มตัวอย่าง           
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง ได้แก่ ท่องเที่ยว จ านวน                 
375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 เหตุผลส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ได้แก่ เพื่อความสบายใจ              
ในการเดินทาง จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 ช่องทางที่ใช้บริการหรือเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ได้แก่               
บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 บุคคลส าคัญมากที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้หรือซื้อประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ ได้แก่ ตนเอง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศต่อปี พบว่า 
น้อยที่สุด 1 ครั้งต่อปี และมากท่ีสุด 5 ครั้งต่อปี มีค่าเฉล่ียประมาณ 1.96  ครั้งต่อปี หรือ 2 ครั้งต่อปี 

ส่วนที่ 4 แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ข้อประกันภัยการเดินทางมีความส าคัญและควรซื้อเมื่อเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ซื้อแน่นอน ได้แก่ ข้อจะซื้อประกันภัยการเดินทางในการเดินทางไป
ต่างประเทศครั้งต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 และ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ แนะน าแน่นอน ได้แก่ ข้อจะแนะน าผู้อื่น
ให้ซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 20 – 29 ปี ผู้ใช้บริการที่มีอายุ  
30 - 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 – 59  ปี และผู้ใช้บริการที่มี
อายุ 30 – 39 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุ 40 – 49 ปี  

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ        
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ           
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน อื่น ๆ ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001- 35,000 บาท รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 45,001- 55,000  บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ีย           
ต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น            
มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 8.4 
(Adjusted R2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า จ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับ ต่ าและ          
มีทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างาน           
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย              
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน 

   1.1 เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทุกการเดินทางมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความ
ปลอดภัย ตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 1954 อ้างอิงจาก ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2553) ดังนั้น ไม่ว่าเพศชายหรือหญิง
ต่างก็มีความกังวลเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภัทร ภัทรปรีดา (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการ
ส่ือสารการตลาดแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า เพศที่
แตกต่างกัน  ให้ความส าคัญกับประกันภัยการเดินทาง ส าหรับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง ในด้านความคุ้มครอง 
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และประโยชนที่ได้รับไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนีธร ธนะรัชต์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทางธนาคาร (Bancassurance) ในเขตกรุงเทพมหานคร             
ผลการศึกษาพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัย  

   1.2 อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0..05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจาก ผู้ใช้บริการที่สูงอายุจะสนใจสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มีอายุมากกว่ามักมีประสบการณ์การเดินทางและอาจพบเจอ
เหตุการณ์ระหว่างการเดินทางที่คาดไม่ถึงได้มากกว่าผู้มีอายุน้อย จึงมีโอกาสใช้บริการประกันภัยการเดินทางมากกว่าผู้มีอายุน้อย โดย
จากประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าท าให้ผู้มีอายุมากมักมีความรอบคอบและค านึงถึงความปลอดภัยมากกว่าผู้มีอายุน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sarman (2019) ศึกษาเรื่อง ตัวขับเคล่ือนในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ
ทางบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับความรอบคอบ และความเสถียรภาพทางอารมณ์มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภัทร ภัทรปรีดา (2559) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการส่ือสารการตลาด
แบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกัน              
ให้ความส าคัญกับประกันภัยการเดินทาง ในด้านการคิดว่าประกันภัยการเดินทางมีความจ าเป็นส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ               
ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ 
บริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุมีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ 
บริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีอินชัวรัน จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นเพราะในปัจจุบันอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ ท าให้ทุกคนต่าง
ให้ความระมัดระวังในความปลอดภัยในการเดินทาง 

   1.3 สถานภาพ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
เนื่องจาก ผู้ที่มีสถานภาพสมรสในการเดินทางท่องเที่ยว จะเดินทางเป็นครอบครัว ท าให้มีการค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 
และรับรู้ถึงความเส่ียงในการเดินทาง อาจส่งผลให้มีการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์              
อนุตรลัญจ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีครอบครัว มีภาระในเรื่องของบุตรที่ต้อง
ดูแล ดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงต้องการหลักประกันและความปลอดภัยให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวมากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น อีกทั้งหาก
เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ก็จ าท าให้ครอบครัวได้รบัผลประโยชน์จากกรมธรรม์ท่ีท าด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธยา แสนใจยา 
และเขมมารี รักษ์ชูชีพ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย ผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัว 

   1.4 ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก การให้ข้อมูลของบริษัทประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ใช้บรกิาร ซึ่งการให้ข้อมูลในปัจจุบัน มีหลากหลายช่องทางและการน าเสนอข้อมูลสามารถท าได้ง่าย 
สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ดังนั้น ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง จึงมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ การ
เดินทางที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ เทอดเกียรติ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีหลากหลายช่องทางท าให้
ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้อย่างเท่าเทียม 

   1.5 อาชีพ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศน้อยกว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เนื่องจาก เหตุผลในการซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน แต่ละอาชีพต่างค านึงถึงความส าคัญของประกันภัยการเดินทาง
ต่างกัน เช่น นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่ากลุ่มอื่น สนใจซื้อประกันเพื่อคุ้มครองตนเอง ในขณะที่ อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งอาจตระหนักถึงความสบายใจในการเดินทางและความคุ้มครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์               
อนุตรลัญจ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์              
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง ในด้านเกณฑ์ที่ใช้               
ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ แตกต่างกัน ในด้านการให้บริการที่ดี ผลป ระโยชน์             
ความคุ้มครอง จ านวนทุนและแผนเอาประกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยอาชีพนักเรียน / นิสิต/ นักศึกษา มีพฤติกรรมการใช้
บริการประกันภัยการเดินทางในด้านการให้บริการที่ดี ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง จ านวนทุนและแผนเอาประกัน มากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
เนื่องจากกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งในการตัดสินใจซื้ออาจไม่ได้ใช้เหตุผล อาจไม่ได้มี
การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกไปถึงรายละเอียดอื่นๆในกรมธรรม์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนีธร ธนะรัชต์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยของบริษัททิพยประกันภัยผ่านทางธนาคาร (Bancassurance) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ในด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัย ด้านแบบของประกันภัย
ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อ และแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อแนวโน้มการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร โดยอาชีพของแต่ละบุคคล จะน าไปสู่ความจ าเป็น
และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 

   1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาท ขึ้นไปมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดนิทางตา่งประเทศ ของคนวัยท างานในเขตกรงุเทพมหานคร มากที่สุด เนื่องจาก รายได้มีผลต่ออ านาจ
การซื้อ สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า รายได้จะเป็นตัวช้ีวัดการมีหรือไม่มี
ความสามารถในการใช้จ่าย อาจเป็นเพราะ ผู้มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพได้ดีกว่าผู้มี
รายได้จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ศรีบุรี (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทางของ บริษัท 
เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง
ของ บริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวรัน จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นเพราะ ผู้ซื้อประกันภัยการเดินทางเห็นถึงความส าคัญในกรมธรรม์ 
การชดใช้ค่าความเสยีหาย ในกรณีเกินเหตุ รวมทั้งปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยก็ไม่สูงมากนัก 

2. คุณภาพการบริการของบริษัทประกันภัย มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

   2.1 ด้านการรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อความสบายใจในการเดินทาง การเลือกซื้อประกันเป็นการโอนความเส่ียงให้กับบริษัทประกันหาก
เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุขณะเดินทางหรืออยู่ต่างประเทศ ฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะค านึงถึงการรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น
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ของบริษัทประกันภัย บริษัทด าเนินงานอย่างมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยในการช าระเงิน มีภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ รวมถึงให้
รายละเอียดความคุ้มครองที่เป็นจริงด้วยความซื่อสัตย์ และให้บริการด้วยพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะการให้บริการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคันธรส พจน์สถิตย์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการ ประโยชน์ท่ีแสวงหา และพฤติกรรมการซื้อประกัน
ชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความมั่นใจของตัวแทนประกันชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล (2552) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงท าให้ด้านการรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่น มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ประกันการเดินทาง เป็นประกันภัยรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทประกันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการหรือผู้เดินทางที่ต้องการความคุ้มครองความเส่ียงการเดินทางเป็นระยะเวลาส้ัน ๆ 
ตามจ านวนวันท่ีเดินทาง การช าระเบี้ยส้ันท่ีสุดซึ่งสามารถช าระได้ในครั้งเดียว ฉะนั้น การพิจารณาซื้อประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้ง 
ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจได้โดยใช้เวลาไม่มากนัก ข้อมูลของกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ข้อตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน ท าให้
ขั้นตอนในการซื้อประกันหรือศึกษาข้อมูล สะดวกเข้าถึงง่าย นอกจากนี้บริษัทประกันยังมีโปรแกรมค านวณเบี้ยประกันเพื่อเปรียบเทียบ
แบบประกันแต่ละรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธรส พจน์สถิตย์ (2557) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการบริการ ประโยชน์ท่ีแสวงหา และพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
การบริการ ด้านลักษณะทางกายภายของตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการช าระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ฉบับท่ีช าระเบี้ยส้ันท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เป็นเพราะ ระยะเวลาในการถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางและการช าระเบี้ยส้ัน จึงท าให้ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2.3 ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก บริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง ล้วนเป็นเป็นบริษัทที่มี
ช่ือเสียง มีสาขาครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ มีความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมกรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความเหมาะสม
และเป็นธรรม รวมถึงมีพนักงานที่สามารถให้บริการอธิบายแบบประกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง การท าประกันภัยการเดินทางจะมีการ
ระบุช่วงเวลาที่มีการคุ้มครองชัดเจน มักครอบคลุมเวลาไม่ยาวนาน กรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนไม่สูงเมื่อเทียบประกันภัยชนิดอื่นๆ 
ซึ่งผู้ใช้บริการล้วนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแต่ละบริษัทไม่แตกต่างกันมากนักสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวรรณ จันทรวรรณ 
(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บริษัทประกันภัยที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความส าคัญต่อการจูงใจให้ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านจะซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อบริษัทประกันภัยที่มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง มีความส าคัญต่อการจูงใจให้ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง จะมีพฤติกรรมและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ ามาก อาจเป็นเพราะ ผู้ใช้บริการไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอย่างลึกซึ้งในบริษัทประกันเหล่านั้นก่อนเลือกท าประกันภัย จึงท าให้ ด้าน
ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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   2.4 ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก บริษัทประกันมีพนักงานที่มี
ความพร้อมในการให้บริการ  ทั้งให้ค าแนะน าตอบข้อสงสัย รวมถึงให้บริการความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุ ซึ่งก็คือการให้บริการ ด้าน
บุคลากร โดยธุรกิจประกันภัยเป็นการให้บริการกับผู้ใช้บริการ อาศัยความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่สามารถทราบได้
ล่วงหน้า ทั้งนี้พนักงานอาจยังขาดประสบการณ์ เพราะพนักงานแต่ละคนจะมีรูปแบบในการให้บริการแตกต่างกันไป ยากที่จะวัดได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ อนุตรลัญจ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง
ของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่นๆ (ด้านบุคลากร) ไม่สามารถท านาย
พฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทางด้านการให้บริการที่ดี ในด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของ
บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงท าให้ ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการให้บรกิาร ไม่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

   2.5 ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายแห่งมีช่องทาง
หลากหลายที่อ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อประกัน  น าเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริการหลาย
ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุ ซึ่งล้วนอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
อรุณ วิสุทพิพฒัน์สกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าให้ ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก หาก
ผู้ใช้บริการมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง อาจท าให้เพิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ อนุตรลัญจ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง
ของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางต่อปีแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง ในด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางผ่าน บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ 
อินชัวรันส์ แตกต่างกัน ซึ่งจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
การเดินทางของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพัน์ (r) เท่ากับ 0.136 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่ า
และทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี เพิ่มมากขึ้น จะท าให้ผู้ใช้บริการมี
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้นไปด้วยในระดับต่ า 
นอกจากนี้หากบริษัทประกันภัยมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาสร้างความภักดีในการให้บริการ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความตัง้ใจและกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อคู่แข่งรวมถึงผลก าไร
ในการด าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท าง าน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. บริษัทประกันภัยสามารถวางแผนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 50 - 59 ปี สถานภาพสมรส/              
อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อาชีพธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป จัดท า
นโยบายหรือพัฒนาแผนการตลาดให้บริการตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนการด าเนินธุรกิจ          
ในอนาคต  

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ด้านการรับประกันและการสร้างความเช่ือมั่น บริษัทมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานที่ก าหนด               

มีความปลอดภัยในการช าระเงิน มีภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ  สามารถให้รายละเอียดการคุ้มครองด้วยความซื่อสัตย์ รวมถึง
พนักงานมีความรู้และทักษะในการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มการเผ ยแพร่ข่าวสารสู่
สาธารณชน เช่น ใช้ส่ือประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพราะผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ ด้าน
การรับประกันและการสร้างความเชื่อมั่นในบริษัท มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.2 ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ บริษัทประกันภัยมีช่ือเสียงได้รับความนิยม มีสาขาครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ               
มีความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมกรณีจ่ายค่าสินไหม จ่ายค่าสินไหมด้วยความเป็นธรรมให้กับลูกค้า รวมถึงพนักงานสามารถ
อธิบายแบบประกันได้อย่างถูกต้อง บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้มากข้ึน โดย
อาจเพิ่มการใช้ส่ือน าเสนอให้ผู้ใช้บริการตระหนักและรับรู้ถึงบริษัทประกันมีช่ือเสียงได้รับความนิยม มีสาขาครอบคลุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ อยู่ในระดับดีมาก 
อันดับแรก  ได้แก่ ข้อบริษัทประกันมีช่ือเสียงได้รับความนิยม เป็นบริษัทที่มีสาขาครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท
ประกันอาจเพิ่มการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อบ่งช้ีถึงประโยชน์ของประกันภัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ตัดสินใจซื้อประกันภัยเพื่อความสบายใจในการเดินทาง ลดความกังวัลและเตรียมความพร้อมในทุกๆ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ 

2.3 ด้านการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า บริษัทประกันภัยหลายแห่งให้บริการหลายช่องทางกับผู้ใช้บริการในการเลือกซื้อประกัน 
น าเสนอแบบประกันได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือหลายช่องทางในกรณีเกิดเหตุ ซึ่งล้วน
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และน าไปสู่การแข่งขันของแต่ละบริษัท ดังนั้น บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับกับการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพและใช้งานง่าย เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ด้านการ
เอาใจใส่ดูแลลูกค้า อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก  ได้แก่ ข้อบริษัทมีบริการหลายช่องทางซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือก
ซื้อประกัน นอกจากน้ี ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการหรือเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ 

2.4 ด้านลักษณะทางกายภาพ บริษัทประกันภัยน าเสนอข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครองข้อตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน 
ขั้นตอนในการซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงมีโปรแกรมค านวณเบี้ยประกันเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบแบบประกันแต่ละรูปแบบ บริษัท
ประกันภัยควรให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพเพิ่มมากขึ้น โดยน าเสนอข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครองข้อตกลงและเงื่อนไข            
มีความชัดเจนท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความครบครัน โดยที่ไม่ต้องขอเพิ่มเติมในภายหลัง เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็น คุณภาพการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก ได้แก่ ข้อบริษัทประกันภัยน าเสนอข้อมูลกรมธรรม์ 
ความคุ้มครองข้อตกลงและเงื่อนไขมีความชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นส่ิงส าคัญและมีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อ
ประกันภัย 
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2.5 ด้านการตอบกลับและความพร้อมในการให้บริการ ส่ิงส าคัญส าหรับธุรกิจการบริการคือ บุคลากรหรือพนักงานผู้ให้บริการ 
บริษัทประกันภัยมีพนักงานและความพร้อมในการให้ค าแนะน า สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ
ขอความช่วยเหลือในต่างประเทศกรณีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมใน
การให้บริการตลอดเวลา เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น คุณภาพการบริการ ด้านการตอบกลับและความพร้อมใน
การให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก อันดับแรก  ได้แก่ ข้อบริษัทมีพนักงานและความพร้อมในการให้ค าแนะน าลูกค้าหรือตอบข้ อสงสัย               
ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากพนักงานไม่สามารถทราบไดว้่า ผู้ใช้บริการจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อใด
หรือสถานท่ีใด 

3. พฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทประกันภัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนากลยุทธ์ การน าเสนอรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ เพิ่มการตระหนักถึงความส าคัญ
ของประกันภัยการเดินทาง บ่งช้ีถึงความเส่ียงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้งต่อปี วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เหตุผลส าคัญมากที่สุดในการซื้อประกันภัยการเดินทางคือเพื่อความ
สบายใจในการเดินทาง ซื้อประกันภัยผ่านช่องทางเว็บไชต์ของผู้ให้บริการ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจคือตนเอง               
หากผู้ใช้บริการมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง อาจท าให้เพิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ                 
มากขึ้นไปด้วย เพราะผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1 ปี มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของคนวัยท างาน           

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค

หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภค การใช้บริการที่เปล่ียนแปลงไปตามสังคมและการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางของบริษัทประกันวินาศภัยสัญชาติไทยและบริษัทต่างชาติ  

เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาปัจจัยความแตกต่างที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่ ม
ได้ในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการเฉพาะเจาะจงในรายบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทประกันวินาศภัยในตลาด              
จ านวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้องและมีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางและปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ให้กับบริษัทอื่นในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่สนใจจะซื้อประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศในอนาคต ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อบริษัทสามารถน าเสนอการบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการอย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศไทย 
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