
 

 

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษบทความภาษาไทย 

 

1. ตั้งค่าหน้ากระดาษขนาด A4 

2. ขอบกระดาษ ด้านบน 1.3 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว 

3. ระยะบรรทัด 1.5 พอยท์ 

4. ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ และจัดกระจายแบบไทย 
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บทคัดย่อ 
การประกันภัยนับเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและมีหลักประกันในด้านต่าง ๆ 

อาทิ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ท่ามกลางสภาวะ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อันส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยงานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันภัยส่วนบุคคล  
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
จากการสุ่มแบบโควตา จำนวน 400 ชุด ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ้ความเสี ่ยงมีผลต่อความต้องการซื ้อทั ้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
และประกันสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลกระทบจากโควิด-19 มีอิทธิพลเฉพาะต่อการรับรู้ความเสี่ยงและ
ความต้องการซื้อประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ในบริบทของข้อเสนอแนะ การส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน  
มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความต้องการซื้อประกันภัยและการสร้างหลักประกันของประชาชนผ่านมุมมองทางด้านการประกันภัย 

คำสำคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง  ความต้องการซื้อ  ประกันชีวิต  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ประกันสุขภาพ 
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ชื่อบทความ ให้จัดกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด

ตัวอักษร 24 พอยท ์

เว้นระยะบรรทัด 1 บรรทัด 

ชื่อผู้เขียน ให้จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  
ขนาดตัวอกัษร 18 พอยท์ (หากมีผู้วิจยัหลายคน
ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์) 

วิธีทำ Footnote ให้คลิกที ่References และเลือก 
Insert Footnote

 

บทคัดย่อ (จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ)  

ให้จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 24 พอยท์  

เนื้อหาในบทคัดย่อ ใหย้่อหนา้ 1 แท็บ จัดกระจายแบบไทย 

ขนาดตัวอกัษร 14 พอยท ์

คำสำคัญ ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตวัอักษร 14 พอยท์ เฉพาะคำว่า “คำสำคัญ” ในส่วนของข้อความในคำสำคัญใหใ้ช้ตัวธรรมดา 

(ไม่หนา) ขนาดตวัอักษร 14 พอยท์ หากคำสำคัญมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหย้่อหน้าบรรทัดที่ 2 ตรงกับย่อหน้าบรรทัดที่ 1 

Footnote ให้จัดกระจายแบบไทย ขนาด
ตัวอักษร 12 พอยท์  
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Abstract 
Insurance is an important part of people life enabling stability and warranty in several ways through 

for example, life insurance, personal accident insurance, and health insurance especially during Covid-19 
pandemic which caused a high loss of people life. This research was undertaken to study the impacts of 
the Covid-19 pandemic on perceived risk and purchase demands in personal insurance. A questionnaire 
survey was employed to collect data from 400 people in Muang Trang District, Trang Province using quota 
sampling method. Descriptive statistics and Multiple linear regression were used to analyze the data. The 
research results found that perceived risk significantly influenced purchase demands for life insurance, 
personal accident insurance, and health insurance. Moreover, the impacts of the Covid-19 pandemic had 
the influence on the relationship between perceived risk for life insurance and health insurance. In terms 
of recommendation, promoting people’s awareness on risk is crucial element for increasing insurance 
purchase demands. The insurance can in turn create warranty of people life and safety. 

Keyword: Perception of Risk, Purchase Demands, Life Insurance, Personal Accident Insurance, Health Insurance 
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บทนำ 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็นจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหมท่ี่

ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดขึ ้นอย่างแน่ชัด อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกภายในเวลาอันรวดเ ร็ว (World Health 
Organization Thailand, 2020) ส่งผลให้ในหลายประเทศกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศในด้านต่าง ๆ ให้น้อยท่ีสุด สำหรับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น
เหตุให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักและปิดกิจการ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพในหลาย ๆ สายงาน ทำให้เกิดความเสียหายในระบบธุรกิจ (Department Of Disease Control, 2020) อย่างไรกต็าม 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อหลาย ๆ ธุรกิจ 
อาทิ ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าและอาหาร ร้านขายยา บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริการล้างแอร์ (Yongcharoenchai, 2020) และ
ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลเชิงบวกคือ ธุรกิจประกันภัย ที่สวนกระแสวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ได้รับโอกาสทางธุรกิจมากกว่า
ผลกระทบ ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยหลายแห่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กร โดยจะมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการสำรวจข้อมูลของ 
Office of Insurance Commission (2020a) พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาค
ส่วนรวมถึงรายได้และความสามารถในการใช้จ่าย จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ผู้คนจึงตระหนักและมี
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ทำให้แนวโน้มยอดขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 
84 เมื่อเทียบกับยอดขายท้ังหมดของธุรกิจ ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
และประกันสุขภาพของประชาชนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อมีการรับรู้ความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่อาจไม่รุนแรงเท่าจังหวัดอื่น 
เนื่องจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทีมแพทย์พบว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 7 คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเข้ามา (Praphan, 
2020) เมื่อประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รับรู้ข่าวสารว่าจังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงเกิดความวิตกกังวลและ
หวาดระแวงเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังกระทบต่อภาคธุรกิจของตรังเป็นวง
กว้าง สังเกตได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังลดลงร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับภูเก็ตที่ลดลงถึงร้อยละ 95 จากเดือน
พฤศจิกายนปีก่อน (Rachata, 2021) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ในประเด็นการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลจะส่งผลเชิงบวก
หรือเชิงลบต่อความต้องการซื้อประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบ
อิทธิพลของการรับรู ้ความเสี ่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ  
ของประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และ 2) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลต่อการรับรู้ 
ความเสี่ยง และความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจศึกษา และบริษัทประกันภัยสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพื่อการวางแผนทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19  
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ทบทวนวรรณกรรม 
การรับรู้ความเสี่ยงมีแนวคิดมาจากรูปแบบและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลในมุมมองที่ต่างกัน โดยขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมในสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนในแต่ละยุคสมัย (Kahan et al., 2007) การรับรู้ของบุคคลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า การรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง การตัดสินความเสี่ยงโดยสัญชาตญาณของผู้คน
ที่สัมผัสและรับรู้ถึงภัยดังกล่าว (Ebisudani & Tokai, 2016) นอกจากน้ี ยังหมายถึงมุมมองของบุคคลที่มองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองหรือในกลุ่มสงัคม (Shepperd et al., 2013) การจำแนกการรับรู้ความเสี่ยงแตล่ะ
ประเภทขึ้นอยู่กับบริบทของบุคคลและการนำไปใช้ อาทิ Keller และ Gollwitzer (2017) ได้จำแนกการรับรู ้ความเสี่ยง
ออกเป็นความเสี ่ยงที่สามารถควบคุมได้และความเสี ่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ Ebisudani และ Tokai (2016) บ่งชี ้ถึง 
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบกับบุคคล จำนวน 21 ประเภท เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
และการทำลายระบบนิเวศ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยบางส่วนท่ีนำการรับรู้ความเสี่ยงไปศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงขององค์กรและธุรกิจ ซึ่งเป็นการรับรู้ความเสี่ยงของบุคลากรภายในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานและ
ผลการดำเนินงานขององค์กร (Thaothampitak & Wongsuwatt, 2019; Wongsuwatt & Suntrayuth, 2019) 

การประกันภัยจะเกี่ยวข้องกับประกันภัย 3 รูปแบบ ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกัน
สุขภาพ การประกันชีวิตจะคุ้มครองการเสียชีวิตในทุก ๆ กรณี ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นทั้งจากโรคร้ายและอุบัติเหตุ (Office of 
Insurance Commission, 2020c) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะใช้สำหรับการประกันเฉพาะบุคคลเท่านั้น ให้ความ
คุ้มครองทั้งการเสียชีวิตและการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั ้น  (Office of Insurance Commission, 2020d)  
และการประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองสุขภาพร่างกายของผู้เอาประกันภัยที่ต้องรับการรักษา แต่จะไม่คุ้มครองการ
เสียชีวิต (Office of Insurance Commission, 2020b) สรุปได้ว่าประกันภัยทั้ง 3 รูปแบบ เป็นการประกันที่สืบเนื่องและ
เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง แต่ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย ใน
บริบททางด้านการประกันภัย การรับรู้ความเสี่ยงของบุคคลจึงเป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรงซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับนี้ การรับรู้ความเสี่ยงเป็นการรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีโอกาสเกิดขึ้น โดย
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเชิงลบจะส่งผลให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลในการดำเนินชีวิต (Sumethiprasit, 2010) กล่าวคือ  
การรับรู้ความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ตัวบุคคลเกิดความเครียด วิตกกังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันตามปกติ อีกทั้งการที่บุคคลรู้สึกถึงความสูญเสียมากเท่าไร บุคคลก็จะยิ่งรับรู้ถึงความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น 
(Schierz et al., 2010) สำหรับงานวิจัยฉบับนี้ ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรงถูกจำแนกออกเป็น 8 
ประเภท ตามแนวคิดของ Jarungwipoo (2020) ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับการประกันภัยส่วนบคุคล 
ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสุขภาพไม่ดี 2) ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจจะเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า   
3) ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป 4) ความเสี่ยงด้าน
หนี้สิน (Liability Risk) เป็นความเสี ่ยงที่เกิดขึ ้นจากบุคคลมีหนี้แล้วไม่สามารถชำระคืนได้ 5) ความเสี ่ยงด้านทรัพย์สิน 
(Property Risk) เป็นความเสี ่ยงที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ 6) ความเสี ่ยงด้านการลงทุน 
(Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลนำเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่หวังไว้ 7) ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่ทำให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และ 8) ความเสี่ยงด้าน
อาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน การรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลดังกล่าวจึง
เป็นประเด็นการศึกษาในการวิจัยฉบับน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
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โดย Yıldırıma และ Güler (2020) ได้กล่าวถึงการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิด-19 ที่มากเกินไปของบุคคลจะยิ่งส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ จิตใจ และความสุขที่ลดลง ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่อาจจะส่งผลให้บุคคลแสวงหาหลักประกัน
และความมั่นคงผ่านมุมมองทางด้านการประกันภัย 

ความต้องการซื้อ เป็นความปรารถนาของบุคคลในการซื้อสินค้าหรือบริการในระดับราคาที่สามารถยอมรับได้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง (Greedisgoods, 2019) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องซื้อประกันภัยนั้นมาจากรายได้
และสถานะทางการเงิน (Akhter & Khan, 2017; Zerriaa et al., 2017) ทว่าจากงานวิจัยของ Al-Rawashdeh (2016)  
พบว่าความต้องการซื้ออาจจะมาจากหลายปัจจัย อาทิ เพศ อายุ และการส่งเสริมการขายหรือโฆษณา อีกทั้งบางส่วนอาจมา
จากความเสน่หา ความรัก ความกลัว และความวิตกกังวล ที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันภัย (Sum & Nordin, 2018) 
ในแง่ของทางการตลาดจะเห็นได้ว่าการสร้างความได้เปรียบของผลิตภณัฑ์นั้นจะมีความสำคัญต่อความตอ้งการซื้อของผู้บริโภค 
โดยผู้บริโภคจะอาศัยประสบการณท์ี่ผ่านมาในการรับรูค้วามเสี่ยง ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนอง
ตามความต้องการของตนเอง ดังนั้นความต้องการซื้อประกันภัยอาจมีสาเหตุมาจากการที่ตัวบุคคลรับรู้ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ 
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างมาก
ในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้บุคคลเกิดความวิตกกังวล และอาจจะมีความต้องการในการซื้อประกันภัยมากยิ่งข้ึน 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติและระบบธุรกิจเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการ
ชะลอตัว และเกิดการว่างงานมากกว่าวิกฤตการณ์อื ่นที่เคยเกิดขึ ้น  (Plaengprapun & Jitsuchon, 2020; Techsauce 
Team, 2020) ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลบางกลุ่มเกิดความเครียด ความกังวล และอาจจะนำพาไปสู่การฆ่าตัวตาย (Puranima, 
2020) ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นหลัก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาพเดิม (Siriphattrasophon, 2020) นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิตตามปกติและคุณภาพชีวิตของบุคคลอีกด้วย (Seanyen et al., 2020) จะเห็นได้ว่าจากการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 เป็นเสมือนสัญญาณเตือนให้ประชาชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สังเกตได้จากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นจากการที่ได้รับรู้ความเสี่ยง โดย
ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อประกันภัยที่แตกต่างกันตามลักษณะและความต้องการของตนเอง ซึ่งการประกันภัยจะช่วยให้
บุคคลมีความมั่นคงทางการเงินและสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่
เก ี ่ยวข้องกับความเสี ่ยงส่วนบุคคลประกอบไปด้วย ประกันชีวิต ประกันอุบัต ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 
(Jarungwipoo, 2020) 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมืองตรงั จังหวัดตรัง โดยมีตัวแปรอิสระคือ การรับรู้ความเสีย่ง 
ตัวแปรตามคือ ความต้องการซื ้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และมีผลกระทบโควิด -19  
เป็นตัวแปรกำกับ ดังภาพท่ี 1 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์  



 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

การรับรู้ความเสี่ยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อประกันภยั ซึ่งได้มีงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับท่ีสนับสนุน
แนวคิดนี้ อาทิ Ariffin และคณะ (2019) ศึกษาความเสี่ยงของผู้บริโภคเมื่อต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ พบว่า ปัจจัยทาง
การเงิน ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย เวลา และจิตใจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อความต้องการในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภค อีกทั้งงานวิจัยของ Onafalujo และคณะ (2011) ที่แสดงให้เห็นว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงมีผลอย่างมากต่อความต้องการซื้อประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการรับรู้ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยที่
การรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลอาจจะมีผลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
และประกันสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสนใจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ที่มีผลต่อการรับรู ้ความเสี ่ยง และความต้องการซื้อประกันภัยของประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
โดย Zhao และ Zhou (2020) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของความเครียดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีบทบาทสำคัญต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โซเชียลมีเดียและสุขภาพจิตของนักเรียนชาวจีน ซึ่งบ่งช้ีถึงกลุ่มที่มีความเครียดจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในระดับสูงและระดับต่ำ ดังนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงอาจจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ 
ความเสี่ยงและความต้องการซื้อประกันภัยส่วนบุคคล อาทิ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกัน
สุขภาพ ดังสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้ 

H1A-1C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

H2A-2C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

 H3A-3C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาวส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

 H4A-4C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์  

ชื่อภาพ ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตวัอักษร 14 พอยท ์



 

 

 H5A-5C: การรับรู้ความเสี ่ยงด้านหนี้สินส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

 H6A-6C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านการลงทุนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

 H7A-7C: การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

 H8A-8C: การรับรู ้ความเสี ่ยงด้านอาชีพส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

H9: ผลกระทบจากโควิด-19 มีอิทธิพลเชิงบวกในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลและ
ความต้องการซื้อประกันชีวิต 

H10: ผลกระทบจากโควิด-19 มีอิทธิพลเชิงบวกในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลและ
ความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

H11: ผลกระทบจากโควิด-19 มีอิทธิพลเชงิบวกในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลและ
ความต้องการซื้อประกันสุขภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยทราบขนาดของประชากรที่แน่นนอนจากระบบสถิติทางการ
ทะเบียน จึงใช้กรณีที่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน (Yamane, 1973, pp. 727-728) โดยกำหนดค่าความคลาดเคลือ่นที่
ยอมรับได้ 0.05 ซึ่งจากการคำนวณเพื่อระบุจำนวนของกลุ่มตัวอย่างด้วยสมการของ Taro Yamane ได้จำนวนเท่ากับ 398.96 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกำหนดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยเลือกใช้อายุ
ตั้งแต่ 18-80 ปี จำนวน 113,179 คน (Official Statistics Registration Systems, 2020) ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (National Statistical Office, 2012) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตำบลของอำเภอเมืองตรงั โดยการกระจายกลุม่
ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรทุกตำบล และตรวจสอบสัดส่วนประชากรที่แน่ชัดเพื่อหากลุ่มตัวอย่างในแต่ละตำบล คิดจาก  
ร้อยละของประชากรทั้ง 15 ตำบล จากนั้นดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากการเดินเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ของแตล่ะ
ตำบลแบบบังเอิญจนครบจำนวนตามสัดส่วน ซึ่งเมื่อเก็บข้อมูลในตำบลใดครบตามที่กำหนด ผู้วิจัยจะไม่เก็บในตำบลนั้นอีก 
และดำเนินการเก็บข้อมูลในตำบลอื่น ๆ ต่อไปจนครบกำหนด 400 ชุด โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอยา่ง 1 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   

มาตรวัดของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยง และ
ความต้องการซื้อประกันภัยของประชาชนในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
2) การรับรู้ความเสี่ยง 3) ความต้องการซื้อประกันภัย และ 4) ผลกระทบจากโควิด-19 

ระเบียบวิธีวิจัย ให้จัดชิดซ้าย ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ 
เนื้อหาในระเบียบวิธีวิจัย ใหย้่อหน้า 1 แท็บ จัดกระจายแบบไทย ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์



 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยปรับและพัฒนา
ข้อคำถามจาก Tongdee (2018) ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ใช้มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale)  

การรับรู้ความเสี่ยง เป็นข้อคำถามที่มุ่งเน้นการสอบถามความคิดเห็นและการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 24 ข้อคำถาม ครอบคลุมความเสี่ยงส่วนบุคคลทั้ง 8 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ ตัวอย่างข้อคำถาม “ท่านรู้สึกว่า
โรคภัยต่าง ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” “ท่านมีความกังวลในกรณีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่อาจจะเกิดขึ้นได้” และ 
“ท่านตระหนักเสมอว่าการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันไม่มีความปลอดภัย” โดยปรับและพัฒนามาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ อาทิ 
ด้านสุขภาพ ด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้านการมีอายุยืนยาว ด้านหนี ้ส ิน ด้านทรัพย์สิน ด้านคว ามปลอดภัย  
ด้านการลงทุน และด้านอาชีพ (Chantaramanee, 2017; Gooseesakul et al., 2016; Jarungwipoo, 2020; Keawseso & 
Prajantasen, 2018; Stotz, 2019; Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization), 
2019) โดยใช้มาตรวัดเรียงอันดับแบบ Likert Scale 5 ระดับ (Chyung et al., 2017) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยง จากระดับ 1 (น้อยที่สุด) จนถึงระดับ 5 (มากที่สุด) โดยผู้วิจัยดำเนินการคำนวณหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อปรับลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ความต้องการซื้อประกันภัย เป็นข้อคำถามที่มุ่งเน้นการสอบถามระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามในการ
ซื้อประกันภัยส่วนบุคคลทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย การประกันชีวิต (จำนวน 2 ข้อคำถาม) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
(จำนวน 2 ข้อคำถาม) และการประกันสุขภาพ (จำนวน 2 ข้อคำถาม) ตัวอย่างข้อคำถาม “ท่านมุ่งหวังที่จะมีหลักประกันให้กับ
ครอบครัวในกรณีที่อาจจะเกิดเหตกุารณท์ี่ไมค่าดคิดขึ้น” “ท่านมุ่งหวังหลักประกันและการชดเชยในกรณทีี่อาจจะตอ้งไปรักษา
ตัวจากโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น” และ “ท่านมีความต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคภัยต่าง ๆ” ซึ่งปรับและพัฒนามาจาก Office of Insurance Commission (2020) โดยใช้มาตรวัดเรียงอันดับแบบ 
Likert Scale 5 ระดับ (Chyung et al., 2017) เพื่อสำรวจระดับความต้องการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จากระดับ 1 (น้อย
ที่สุด) จนถึงระดับ 5 (มากที่สุด) โดยผู้วิจัยดำเนินการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อปรับลักษณะของข้อมูลให้เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลกระทบจากโควิด-19 เป็นข้อคำถามที่มุ่งเน้นการสอบถามผลกระทบที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 4 ข้อคำถาม ตัวอย่างข้อคำถาม “ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด” “ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19” และ “ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2” ซึ่งปรับและพัฒนามา
จาก Deeod, (2017) เพื่อจำแนกกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
มากและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยจาก 4  ข้อคำถาม จำแนกตามผลกระทบโควิด-19 
ปรับมาจากแนวคิดของ Lin และคณะ (2010) ซึ่งกำหนดตัวแปรหุ่นจากตัวแปรมาตรวัดเรียงอันดับแบบ Likert Scale 5 
ระดับ เพื่อจำแนกตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลแบบเรียงลำดับและมีจำนวนกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม ให้เหลือเพียงแค่ 2 กลุ่มเท่านั้น
สำหร ับการว ิ เคราะห์ต ัวแปรกำกับ โดยงานว ิจ ัยฉบับนี ้  ผลรวมต ัวแปรผลกระทบจากโควิด -19 ม ีช ่วงคะแนน 
ตั้งแต่ 0 ถึง 4 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.00 ผู้วิจัยจึงใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ในการจำแนกตวัแปรกำกับ โดยการใช้ตัวแปรหุน่ 
(Dummy Variable) ในการจำแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแทนค่ามากเท่ากับ 1 ในกรณีที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 มีจำนวน
กลุ่มตัวอย่าง 87 คน และน้อยเท่ากับ 0 ในกรณีที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 313 คน  

  



 

 

การทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม  

ผู้วิจัยทำการทดสอบ Pilot Test เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Validity Test) และความน่าเชื่อถือ (Reliability 
Test) ของข้อมูล เพื่อดูผลการทดสอบว่าแบบสอบถามดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ในการ
วิเคราะห์ Validity Test ดูได้จากค่า KMO จะต้องมากกว่า 0.7 ซึ ่งพบว่าค่าทุกตัวสูงกว่า 0.7 แสดงว่ากลุ ่มตัวอย่าง 
มีความเหมาะสม และค่า P-Value ควรน้อยกว่า 0.05 ซึ ่งพบว่าค่าทุกตัวต่ำกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (Rovinelli & Hambleton, 1977) และการวิเคราะห์ Reliability Test ควรมีค่า Cronbach’s Alpha สูง
กว่า 0.6 ซึ่งพบว่าค่าทุกตัวสูงกว่า 0.6 แสดงว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (Cronbach, 1951)  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity Test) และความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 

ตัวแปรอิสระ 

ความเที่ยงตรง (Validity Test) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability Test) 

KMO Factor 
Loadings 

p-value Cronbach's Alpha 

(α) 

1)  การรับรู้ความเสี่ยง 0.794  0.000  

1.1) ด้านสุขภาพ (3 ข้อคำถาม)  0.732-0.750  0.794 

1.2) ด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (3 ข้อคำถาม)  0.584-0.640  0.912 

1.3) ด้านการมีอายุยืนยาว (3 ข้อคำถาม)  0.631-0.753  0.898 

1.4) ด้านทรัพย์สิน (3 ข้อคำถาม)  0.676-0.760  0.864 

1.5) ด้านหนี้สิน (3 ข้อคำถาม)  0.646-0.650  0.819 

1.6) ด้านการลงทุน (3 ข้อคำถาม)  0.645-0.708  0.861 

1.7) ด้านความปลอดภัย (3 ข้อคำถาม)  0.701-0.764  0.894 

1.8) ด้านอาชีพ (3 ข้อคำถาม)  0.755-0.810  0.912 

2)  ความต้องการซื้อ 0.872  0.000  

2.1) ประกันชีวิต (2 ข้อคำถาม)  0.806-0.825  0.896 

2.2) ประกันอุบัติเหตสุ่วนบุคคล (2 ข้อคำถาม)  0.891-0.892  0.800 

2.3) ประกันสุขภาพ (2 ข้อคำถาม)  0.834-0.874  0.904 

3)  ผลกระทบจากโควิด-19 (4 ข้อคำถาม) 0.834 0.735-0.838 0.000 0.778 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percent) ในส่วนของการ
รับรู้ความเสี่ยง ความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ ใช้สถิติเชิงอนุมานในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั ้นตอน (Stepwise 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์



 

 

Method) จากแนวคิดของ Ruengvirayudh และ Brooks (2016) ที่บ่งชี ้ถึงความเหมาะสมของการคัดเลือกตัวแปรแบบ
ขั้นตอน เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันภัยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จำนวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีสถานภาพโสด จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlations) 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mean 4.218 3.879 3.768 3.688 3.808 3.924 3.889 3.974 4.094 4.028 4.046 

1 - .609** .488** .372** .474** .469** .449** .461** .459** .405** .440** 

2   .629** .566** .556** .592** .556** .515** .414** .419** .402** 

3    .662** .670** .624** .636** .536** .435** .441** .418** 

4     .646** .628** .573** .536** .445** .470** .442** 

5      .653** .656** .575** .539** .556** .570** 

6       .661** .675** .552** .588** .573** 

7        .651** .557** .576** .540** 

8         .559** .562** .527** 

9          .746** .663** 

10           .781** 

11           - 

หมายเหตุ: 1=การรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 2=การรับรู้ความเสี่ยงด้านเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 3=การรับรู้ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาว  

4=การรับรู้ความเส่ียงด้านทรัพย์สิน 5=การรับรู้ความเส่ียงด้านหนี้สิน 6=การรับรู้ความเส่ียงด้านการลงทุน 7=การรับรู้ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย 8=การรับรู้ความเสี่ยงด้านอาชีพ 9=ความต้องการซื้อประกันชีวิต 10=ความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
11=ความต้องการซ้ือประกันสุขภาพ  ** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่าทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่าง 0.372 ถึง 0.781 ดังตารางที่ 2 

  

ผลการศึกษา ให้จัดชิดซ้าย ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ 
เนื้อหาในผลการศึกษา ให้ย่อหน้า 1 แท็บ จัดกระจายแบบไทย ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ 

หัวข้อย่อย ใหจ้ัดชิดซ้าย ตวัหนา ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

หมายเหต ุตัวหนา ขนาดตัวอกัษร 12 พอยท ์
เนื้อหาในหมายเหตุ ให้จัดกระจายแบบไทย ขนาด 12 
พอยท์ ให้ย่อหน้าบรรทัดที่ 2 ตรงกับย่อหน้าบรรทัดที่ 1 



 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกัน
ชีวิต 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้าในสมการ B Std. Error Beta t-value P-Value 

(Constant) 0.956*** 0.208  4.584 0.000 

ความเสี่ยงด้านอาชีพ 0.215*** 0.059 0.222 3.621 0.000 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 0.187** 0.061 0.190 3.043 0.003 

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 0.231*** 0.053 0.196 4.361 0.000 

ความเสี่ยงด้านการลงทุน 0.419* 0.065 0.157 2.288 0.023 

โมเดลที่ 4, R=0.648, R2=0.407, F=67.860, P-Value=0.000 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดออกจากสมการ Beta In t-value P-Value Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร -0.041 -0.741 0.459 -0.037 0.498 

ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาว 0.001 0.019 0.985 0.001 0.515 

ความเสี่ยงด้านหนี้สิน 0.053 0.974 0.331 0.049 0.514 

ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 0.100 1.506 0.133 0.076 0.338 

หมายเหตุ: * ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% *** ที่ระดับความเช่ือมั่น 99.99% 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ดังตารางที่ 3 พบว่าอิทธิพลของ

การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามโมเดลที่ 4 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก

ที่สุด โดยมีค่า R – Square เท่ากับ 0.407 ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอาชีพ (B = 0.215, P-Value = 0.000) ความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัย (B = 0.187, P-Value = 0.003) ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (B = 0.231, P-Value = 0.000) และความเสี่ยง

ด้านการลงทุน (B = 0.419, P-Value = 0.023) ตามลำดับ โดยการรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต

มากที่สุด โดยพิจารณาจากค่า Beta คือ ความเสี่ยงด้านอาชีพ รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัย และความเสี่ยงด้านการลงทุน ตามลำดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ความต้องการซื้อประกันชีวิตจากการรับรู้

ความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

ความต้องการซื้อประกันชีวิต = 0.956 + 0.215 (ด้านอาชีพ) + 0.187 (ด้านความปลอดภัย) + 0.231 (ด้านสุขภาพ) 

+ 0.419 (ด้านการลงทุน) 

  

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 



 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้าในสมการ B Std. Error Beta t-value P-Value 

(Constant) 0.966*** 0.215  4.487 0.000 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 0.281*** 0.064 0.276 4.388 0.000 

ความเสี่ยงด้านอาชีพ 0.234*** 0.057 0.233 4.132 0.000 

ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 0.136* 0.060 0.144 2.282 0.023 

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 0.121* 0.055 0.100 2.205 0.028 

โมเดลที่ 4, R=0.643, R2=0.414, F=69.643, P-Value=0.000 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดออกจากสมการ Beta In t-value P-Value Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร -0.009 -0.167 0.868 -0.008 0.498 

ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาว -0.003 -0.046 0.964 -0.002 0.491 

ความเสี่ยงด้านหนี้สิน  0.064 1.100 0.272 0.055 0.434 

ความเสี่ยงด้านการลงทุน  0.132 1.835 0.067 0.092 0.286 

หมายเหตุ: * ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% *** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.99% 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ดังตารางที่ 4 พบว่าอิทธิพลของ

การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามโมเดลที่ 4 ซึ่งมีความ

เหมาะสมมากที ่ส ุด โดยมีค่า R – Square เท่ากับ 0.414 ประกอบด้วย ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัย (B = 0.281,  

P-Value = 0.000) ความเส ี ่ ยงด ้ านอาช ีพ (B = 0.234, P-Value = 0.000) ความเส ี ่ ยงด ้านทร ัพย ์ส ิน  (B = 0.136,  

P-Value = 0.023) และความเสี่ยงด้านสขุภาพ (B = 0.121, P-Value = 0.028) ตามลำดับ โดยการรับรู้ความเสีย่งท่ีมีอิทธพิล

ต่อความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมากที่สุดพิจารณาจากค่า Beta คือ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รองลงมาคือ 

ความเสี่ยงด้านอาชีพ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน และความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามลำดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ความ

ต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

ความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล = 0.966 + 0.281 (ด้านความปลอดภัย) + 0.234 (ด้านอาชีพ)  

+ 0.136 (ด้านทรัพย์สิน) + 0.121 (ด้านสุขภาพ) 

  

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 



 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกัน
สุขภาพ 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้าในสมการ B Std. Error Beta t-value P-Value 

(Constant) 0.819*** 0.223  3.667 0.000 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 0.247*** 0.066 0.235 3.715 0.000 

ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน 0.213** 0.062 0.218 3.439 0.001 

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 0.198** 0.057 0.158 3.464 0.001 

ความเสี่ยงด้านอาชีพ 0.154** 0.059 0.149 2.626 0.009 

โมเดลที่ 4, R=0.638, R2=0.407, F=67.715, P-Value=0.000 

ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดออกจากสมการ Beta In t-value P-Value Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร -0.062 -1.126 0.261 -0.057 0.498 

ความเสี่ยงด้านการมีอายุยืนยาว -0.064 -1.157 0.248 -0.058 0.491 

ความเสี่ยงด้านหนี้สิน -0.015 -0.248 0.804 -0.012 0.434 

ความเสี่ยงด้านการลงทุน  0.050  0.685 0.494  0.035 0.286 

หมายเหตุ: * ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% *** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.99% 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ดังตารางที่ 5 พบว่าอิทธิพลของ

การรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามโมเดลที่ 4 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก

ที่สุด โดยมีค่า R – Square เท่ากับ 0.407 ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (B = 0.247, P-Value = 0.000) 

ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (B = 0.213, P-Value = 0.001) ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (B = 0.198, P-Value = 0.001) และความ

เสี่ยงด้านอาชีพ (B = 0.154, P-Value = 0.009) ตามลำดับ โดยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อประกัน

สุขภาพมากที่สุดพิจารณาจากค่า Beta คือ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยง

ด้านสุขภาพ และความเสี่ยงด้านอาชีพ ตามลำดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ความต้องการซื้อประกันสุขภาพจากการ

รับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ดังนี้  

ความต้องการซื้อประกันสุขภาพ = 0.819 + 0.247 (ด้านความปลอดภัย) + 0.213 (ด้านทรัพย์สิน) + 0.198  

(ด้านสุขภาพ) + 0.154 (ด้านอาชีพ) 

  

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 



 

 

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลรายด้านที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ 

การรับรู้ความเสี่ยงด้าน 

ตัวแปรตาม 

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สุขภาพ H1A ยอมรับ H1B ยอมรับ H1C ยอมรับ 

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร H2A ปฎิเสธ H2B ปฎิเสธ H2C ปฎิเสธ 

การมีอายุยืนยาว H3A ปฎิเสธ H3B ปฎิเสธ H3C ปฎิเสธ 

ทรัพย์สิน H4A ปฎิเสธ H4B ยอมรับ H4C ยอมรับ 

หนี้สิน H5A ปฎิเสธ H5B ปฎิเสธ H5C   ปฎิเสธ 

การลงทุน H6A ยอมรับ H6B ปฎิเสธ H6C ปฎิเสธ 

ความปลอดภยั H7A ยอมรับ H7B ยอมรับ H7C ยอมรับ 

อาชีพ H8A ยอมรับ H8B ยอมรับ H8C ยอมรับ 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลกระทบจากโควิด-19 มีอิทธิพลในการเป็นตัวแปรกำกับต่อ  
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลและมีความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ  
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ 

Main Effect Interaction Main Effect Interaction Main Effect Interaction 

  constant 1.417*** 2.677*** 1.199*** 2.135*** 1.200*** 2.472*** 

  การรับรู้ความเส่ียง 0.703*** 0.415** 0.743*** 0.542*** 0.743*** 0.443** 

  ผลกระทบจากโควิด-19 -0.035 -1.132* -0.037 -0.872 -0.027 -1.119* 

  การรับรู้ความเส่ียงXโควิด-19 - 0.246* - 0.176 - 0.253* 

  R2 0.369 0.381 0.382 0.392 0.361 0.369 

หมายเหตุ: * ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% *** ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.99% 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดังตารางที่ 7 เป็นการตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบจากโควิด-19 ที่มี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี ่ยงส่วนบุคคล (ในภาพรวมจากค่าเฉลี ่ยของความเสี ่ยงทั ้ง 8 ด้าน) สำหรับ
ความสัมพันธ์หลัก พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีผลเชิงบวกต่อความต้องการซื้อท้ังประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 

รูปแบบตาราง สามารถดไูด้ที ่หัวข้อ “ตัวอย่างตาราง” 



 

 

ประกันสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ß = 0.703; p = 0.000, ß = 0.743; p = 0.000, ß = 0.743; p = 0.000) แสดงถึง
การรับรู้ความเสี่ยงท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการซื้อประกันของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มีผล
ต่อความต้องการซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่บทบาทของตัวแปรกำกับ (การรับรู้ความเสี่ยง x ผลกระทบจาก 
โควิด-19) ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคล กับความต้องการซื้อประกันชีวิต
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ß = 0.246; p = 0.031) แสดงถึงบทบาทของตัวแปรกำกับแบบ 
Positive Main Effect & Positive Interaction (ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามจะยิ่งเป็นบวกมาก
ยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มที่สนใจจำแนกโดยตัวแปรกำกับ) ดังนั้น จึงสามารถยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
การรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่ส่งผลให้ความต้องการซื้อประกันชีวิตของประชาชนในอำเภอเมืองตรังเพิ่มมากขึ้นนั้น จะเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากโควิด-19 โดยมีค่า R-Square เท่ากับ 0.381 และส่งผลเชิงบวก
ต่อความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคล กับความต้องการซื้อประกันสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ß = 0.253; p = 0.040) ดังนั้น จึงสามารถยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 11 ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่า การรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่ส่งผลให้ความต้องการซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมืองตรังเพิ่มมากขึ้นนั้น 
จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากโควิด-19 โดยมีค่า R-Square เท่ากับ 0.369 ในขณะที่  
ตัวแปรกำกับไม่มีผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลกับความต้ องการซื้อประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 10 ได้ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี ่ยงที ่มีผลต่อความต้องการซื้อ  
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลและความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 

ตรวจสอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าอิทธิพลของการรับรู ้ความเสี ่ยงที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิตคือ  
การรับรู ้ความเสี ่ยงด้านอาชีพ ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี ่ยงด้านสุขภาพ และความเสี ่ยงด้านการลงทุน   
อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคือ การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
ความเสี่ยงด้านอาชีพ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน และความเสี่ยงด้านสุขภาพ และอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความ
ต้องการซื้อประกันสุขภาพคือ การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ
ความเสี่ยงด้านอาชีพ จะเห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงด้านอาชีพ เป็น
ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ Onafalujo และคณะ (2011) พบว่า การรับรู ้ความเสี ่ยงมีผลต่อความต้องการซื้อประกันภัย  Brahmana และคณะ 
(2018) ที่บ่งชี้ผลการวิจัยว่า การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความเต็มใจซื้อประกันสุขภาพของประชาชนในประเทศอินโดนิเซีย  
และ Costa-Font และ Font (2009) ที่ระบุถึงอิทธิพลของการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงของบุคคลที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกัน
สุขภาพแบบระยะยาว ซึ่งผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงส่วนบุคคลที่ส่งผลให้ความต้องการซื้อ
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพของประชาชนในอำเภอเมืองตรังเพิ่มมากขึ้นนั้น จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากโควิด-19 เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้รับรู้ถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเองและหลักประกันของครอบครัว อาทิ การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การตกงาน การสูญเสียรายได้ทางธุรกิจ จึงทำให้

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย ให้จัดชิดซ้าย ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 พอยท์ 
เนื้อหาในอภิปรายและสรุปผลการวิจัย ให้ย่อหน้า 1 แท็บ จัดกระจายแบบไทย 
ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ 



 

 

ประชาชนกลุ่มนี้ยิ่งแสวงหาหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกัน ชีวิต
และสุขภาพ 

ในบริบทของการรับรู้ความเสี่ยงในแต่ละด้านของประชาชน สะท้อนถึงมุมมองสำคัญของความต้องการซื้อประกันภัย
ในแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน กลยุทธ์ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงจึงควรมุ่งเน้นเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประกันภัยแต่ละประเภท อาทิ กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประกันชีวิต ควรสร้างและส่งเสริมการรับรู้
ความเสี่ยงในด้านอาชีพและสุขภาพ ซึ่งสะท้อนถึงเนื้อหาผลกระทบจากความไม่แน่นอนของประชาชนทั้งความไม่มั่นคงใน
หน้าที่การงาน และภัยใกล้ตัวจากโรคร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประกันสุขภาพ การรับรู้
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินคือสาระสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Rinwong (2020) พบว่า คนไทยมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย และต้องการรักษาสถานภาพทางการเงินมากขึ้น จึงทำให้
ผู้คนมีความระมัดระวัง และจัดลำดับความสำคัญก่อนการใช้จ่าย อันมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ตระหนักและ
ต้องการหลักประกันด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังกลุ่มประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยฉบับนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชากรในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
เพราะอยู่ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้การเก็บข้อมูลจึงอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่ง
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในระดับจังหวัดจะมีค่าความคาดเคลื่อนของข้อมูลสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับอำเภอ จากระยะเวลา
และงบประมาณในการเก็บข้อมูลมีจำกัด อาจเกิดความคาดเคลื่อนของผลวิจัย 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัต ิ

1) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการรับรู้และตระหนักต่อความเสี่ยงให้กับ
ประชาชนโดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประชาชนในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ การรณรงค์วิธีการบรหิาร
รายได้และทรัพย์สินส่วนบุคคลสำหรับประชาชนแต่ละกลุ่มที่มีความกังวลและตระหนักในเรื่องการลงทุนและความมั่นคงใน
หน้าท่ีการงาน เพื่อเพ่ิมหลักประกันความมั่นคงของภาคครัวเรือน การส่งเสริมวิธีการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ตามการดำเนินชีวิตวิถีใหม่เพื่อลดผลกระทบจากอิทธิพลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะมี
ส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเผชิญกับความไม่แน่นอนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากน้ี ภาครัฐควร
ให้ความสำคัญกับนโยบายการเพิ่มการตระหนักต่อภัยและการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวและ
แสวงหาหลักประกันความมั่นคงทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากยิ่งข้ึน 

2) ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ควรส่งเสริมเนื้อหาและคุณภาพในการสื่อสาร การโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เพิ่มความคุ้มครองการ
ว่างงานของผู้เอาประกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการชดเชยเงินจำนวนหนึ่งจากทุนประกันชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การขยายตลาดเป้าหมายที่มีความกังวลจากอิทธิพลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากน้ี ควรครอบคลุมความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนจากการลงทุน ความปลอดภัย และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการรับรู้ความเสี่ยงท่ีสะท้อนและส่งผลต่อความต้องการ
ซื้อประกันภัยในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เช่น การพัฒนารูปแบบการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกบักลุ่มวัย 
ที่สามารถเข้าถึงการรับรู้และความกังวลของลูกค้าได้ เพื่อสำรวจข้อมูลผลกระทบและความกังวลส่วนบุคคลในการประเมินและ
เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎ ี

สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความต้องการซื้อประกันภัย อาทิ ความกังวล 
ความเชื่อมั่น และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติ เนื่องจากความต้องการซื้อประกันภัยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยอิทธิพลของ
ปัจจ ัยที ่ส ่งผลเชิงลบทั ้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคล นอกจากนี ้ ควรมีการศึกษาตัวแปรคั ่นกลาง (Mediator)  
ที่อาจจะมีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความต้องการซื้อ อาทิ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ
ทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความคิด มุมมอง และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ขาย และผู้ให้บริการใน
บริบทท่ีแตกต่างกัน เช่น ความเชื่อมั่นท่ีมีต่อตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อการประกันภัย เป็นต้น จากข้อเสนอแนะดังกล่าว มีส่วน
สำคัญในการสนับสนุนนักวิจัยให้มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการประกันภัยมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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