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การวิจัยเรื่องความเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิดในชวงสถานการณเกิดการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโค
วิดของผูบริโภคในชวงสถานการณเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 2) เพ่ือศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิดของผูบริโภค  โดยใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลนในกลุมประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จะเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางขนาด 449 

คน การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การวิเคราะหพื้นฐาน และประยุกตใชเหตุการณสมมติให
ประมาณคา (Contingent Valuation Method: CVM) เพื ่อวิเคราะหระดับความเต็มใจจายและ
ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิดของผูบริโภคในชวงสถานการณเกิดการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ผลการวิเคราะหความยินดีซื้อและจายเบี้ยประกันโควิด-19 พบวา สวนใหญมีความยินดีซื้อ
ประกันโควิด-19 (รอยละ 93.32) และยอมรับจำนวนเงินเริ่มตน 500 1,000 2,000 และ 5,000 บาท/

คน/ป (รอยละ 85.00 81.97 79.21 และ 71.88 ตามลำดับ) ผูที่ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 มีความ
ยินดีจายเบี้ยประกันโควิดเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3,181.58 บาท/ป และคากลางของความยินดีจายอยูที่
ประมาณ 1,923.32 บาท/ป โดยผูที่ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 สวนใหญระบุเหตุผลสำคัญที่มีตอ
การตัดสินใจซื้อวา เพราะชวยลดภาระคารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ในขณะที่ผูที่ไม
ยินดีซื้อประกันภัยโควิด-19 สวนใหญระบุเหตุผลสำคัญที่มีตอการตัดสินใจวา เพราะ COVID-19 ถูก
ประกาศใหเปนโรคประจำถิ่น รองลงมาคือ กังวลวาบริษัทประกันจะไมคุมครองตามท่ีระบุเอาไว และ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนขอตกลงในภายหลัง รวมถึงกังวลวาบริษัทประกันจะยกเลิกสัญญา ปดหนี 
และกังวลความยุงยากและความลาชาในการเบิกจายคารักษาพยาบาล และการเรียกรองตามเงื่อนไข
การคุมครองอ่ืนๆ นอกจากน้ี การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิด
ของกลุมตัวอยาง พบวา ระดับรายได คาใชจายเบี้ยประกันสุขภาพที่ถือครองตอป ระดับความ
เครงครัดในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของรัฐบาล มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความนาจะ
เปนในการเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิด อยางไรก็ดี ระดับการศึกษา ระดับการแสวงหาความรูการ
ดูแลและควบคุมการเจ็บปวย และอายุของผูตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับความนาจะเปนในการเต็มใจจายเบี้ยประกันภัยโควิด เมื่อกำหนดใหตัวแปรอื่นมีคาคงท่ี 

 

ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหขอมูล ขาวสารที่จะทำใหผูบริโภคตระหนักถึงการ
ดูแล การควบคุม การปองกันความเสี่ยงดานสุขภาพและความม่ันคงทางการเงินของตนเองจากการถือ
ครองประกันภัย และแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของการติดโรค อัตราการแพรระบาดของโรคตอ



ความเสี่ยงที่จะเกิดกับสุขภาพของผูบริโภคและคนในครอบครัว โอกาสในการเขาถึงการรักษาที่ดีหาก
มีผลิตภัณฑประกันภัย ตลอดจนบริษัทประกันภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยควรเรงสรางความเชื่อมั่นและเรียกความไววางใจจากสังคม แสดงใหสังคม
เห็นถึงความจริงใจในการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรมใหชัดเจน และควรเรงสรางระบบประกันภัยใหมี
ความโปรงใส เปนธรรม เพ่ือการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนใหไดรับความเปนธรรมจากการ
ประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงกลุมผูบริโภคที่นาจะมีแนวโนมของการ
ตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 คือ กลุมคนที่มีลักษณะการใชชีวิตและทำงานในที่ชุมชนที่ตองการแบง
เบาภาระคารักษาพยาบาลหากเกิดการติดเชื้อ บริษัทประกันภัยควรออกผลิตภัณฑประกันโควิด -19 

ในลักษณะที่มีการกำหนดวงเงินประกัน และกำหนดการคุมครองที่ครอบคลุมภายใตการกำหนดการ
จายเบี้ยประกันตอปใหอยูในกรอบ 1,923.32 - 3,181.58 บาท/ป เพราะประชาชนสวนใหญยินดีที่จะ
ซื้อประกันโควิด-19และยินดีจายเบี้ยประกันโควิด-19ในกรอบน้ี



Abstract 

Research on willingness to pay COVID-19 premiums during the COVID-19 

pandemic consists of two objectives, namely 1) to study the level of willingness to 

pay the COVID-19 premium of consumers during the COVID-19 epidemic situation and 

2) to study the factors affecting the willingness to pay the COVID-19 premium of the 

consumers. Data are collected from online questionnaires among the population aged 

18 years and over with a sample of 449 people. Data analysis consists of fundamental 

analysis and applied the Contingent Valuation Method (CVM) to analyze the level of 

willingness to pay and the factors affecting the willingness to pay the COVID-19 

premium of consumers during the COVID-19 pandemic. 

The analysis of willingness to buy and pay for COVID-19 insurance premiums 

found that most of them were willing to buy COVID-19 insurance (93.32 percent) and 

accepted the initial amount of 500, 1,000, 2,000 and 5,000 baht/person/year 

(percentage 85.00 81.97 79.21 and 71.88 respectively). People who decide to buy 

COVID-19 insurance have on average willingness to pay premiums for COVID-19 

3,181.58 baht/year, and the median willingness to pay is around 1,923.32 baht/year. 

Most stated the key reasons for the purchase decision were helping to reduce the 

burden of medical expenses from contracting COVID-19, while of those who were 

unwilling to purchase COVID-19 insurance indicated a key reason because of COVID-19 

was declared endemic. The second reason was the concern that the insurance 

company would not provide the coverage as stated and there may be amendments 

to the Agreement at a later date, including worrying that the insurance company will 

cancel the contract, close the loan, and worry about the hassle and delay in 

disbursement of medical expenses. and other indemnity claims. In addition, an analysis 

of factors affecting the willingness to pay for COVID-19 found that income level, annual 

health insurance premium expenditure and the government recommendation 

compliance level correlated in the same direction as chance of willingness to pay 

COVID premiums.  However, the level of education, the level of acquiring knowledge, 



care and control and the respondent's age (ag) were inversed correlation with the 

chance of willingness to pay COVID insurance premiums when other variables were 

kept constant. 
 

 For this reason, relevant agencies should therefore provide information, news 

that will make consumers aware of the supervision, control, protection of their health 

and financial security risks from holding insurance and showing the severity of the 

infection the rate of epidemic disease affects the health risks of consumers and their 

families opportunity to access good treatment if insurance products are available as 

well as insurance companies. The Office of Insurance Commission should accelerate 

to build trust and gain trust from society show society the sincerity in protecting rights 

fairly clearly and should expedite the creation of an insurance system to be 

transparent and fair in order to effectively protect people's rights and gain fairness from 

insurance. In addition, when considering consumer groups who are likely to live and 

work in a community that wants to reduce the burden of medical expenses in the 

event of an infection. Insurance companies should issue COVID-19 insurance products 

In the manner that the insurance limit is set and the comprehensive protection 

schedule under the determination of paying insurance premiums per year to be in the 

frame of 1,923.32 - 3,181.58 baht / year because most people are willing to buy covid-

19 insurance and are willing to pay covid-19 insurance premiums. 


