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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของ
บุคลากรศาลอาญา มีวตัถุประสงค์เพ่ือปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิต ประกอบดว้ย 
เหตุการณ์ท่ีซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 เง่ือนไขมีผลต่อการซ้ือประกนัโควิด-19 ผูรั้บผลประโยชน์ ค่าเบ้ีย
ประกนัชีวิตโควิด-19 และช่องทางการซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตโค
วิด-19 ประกอบดว้ย ดา้นบริษทัประกนัชีวิต ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการให้บริการ ดา้นตวัแทนบริษทั และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ อาชีพ อายุการ
ท างาน ระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี  คือ บุคลากรศาลอาญา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 142 )คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1)  บุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 142  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 และเพศชาย จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.10  ส่วนใหญ่ มีอายุ  
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36 - 45 ปี  จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.37  รองลงมาคือ  26 – 35 ปี จ านวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ 
31.69, มากกว่า 45 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38, ต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 
10.56 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา  คือ 
สถานภาพโสด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.04 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 78.17 รองลงมาคือ 
ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49 และลูกจา้งชัว่คราว/ลูกจา้งโครงการ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 ตามล าดบัส่วนใหญ่มีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.69 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 10 - 15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76 ตั้งแต่ 5 - 10 ปี จ านวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และมากกวา่ 15 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 75.35 รองลงมาระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.04 ตามล าดบั ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.03 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46 รายไดเ้ฉล่ีย
ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06 และรายไดเ้ฉล่ีย ตั้งแต่ 40,001 บาท จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั 

 2) พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากร

ศาลอาญา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 เม่ือเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จ านวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.23 รองลงมาซ้ือเม่ือรู้สึกว่าตวัเองไม่ปลอดภยั จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76  

ซ้ือเม่ือมีคนชกัชวน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 และซ้ือเม่ือไตร่ตรองแลว้พบวา่ผลตอบแทนคุม้ค่า 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เง่ือนไข ระยะเวลารอคอย 14 วนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 รองลงมาไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือประกันชีวิตโควิด-19 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ส่วนใหญ่ผู ้ตอบแบบสอบถามให้  

บิดา/มารดา เป็นผูรั้บผลประโยชน ์จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 รองลงมา ตวัเอง และ บุตร จ านวน

33 คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.24 และ คู่สมรส จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่

ค่าเบ้ียประกนัชีวิตโควิด-19 ผลการส ารวจไม่แตกต่างกนัมาก ต ่ากว่า 500 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50.70 และตั้ งแต่ 501 บาทข้ึนไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ 

ซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 ผ่านตวัแทนขายประกนัชีวิต จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 รองลงมา ผ่าน

แอพลิเคชัน่ของบริษทั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และ ผ่าน Call Center จ านวน 22 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.49 ตามล าดบั 
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 3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าของบุคลากร 

ศาลอาญา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ  ดา้นบริษทัประกนัชีวิต ดา้นตวัแทนบริษทั ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั   

ค าส าคัญ:ไวรัสโคโรน่า 

ABSTRACT 
 The study on factors affecting the criminal court personnel’s insurance purchase against Corona 
Virus pandemic aims to study personal factors affecting the criminal court personnel’s insurance purchase 
against Corona Virus pandemic.  Behavior affecting the insurance purchase included events underlying 
the insurance purchase, conditions affecting the Covid-19 insurance purchase, beneficiary, Covid-19 
insurance premium, and channel to buy Covid-19 life insurance. Factors affecting the purchase of  Covid-
19 life insurance were insurance company area, product area, service offering area, insurance broker area, 
and marketing promotion area classified by personal factors including gender, age, marital status, career, 
duration of work, educational level, and average monthly income.  The population of this study were 
criminal court personnel.  The sample answering the questionnaire included 142 people.  The instrument 
used in this study was questionnaire. The data were analyzed by computer program (SPSS) for frequency, 
percentage, mean (x̅), and standard deviation (SD). 
 The results showed that 
 1.  Among 142 personnel answering the questionnaire, there were 95 females representing 
66.90% and 47 males representing 33.10%. Regarding age, there were 63 people in the 36-45 age range 
representing 44.37%, followed by 45 people in the 26-35 age range representing 31.69%, 19 people over 
45 years of age representing 13. 38% , and 15 people under 25 years of age representing 10. 56% 
respectively.  For marital status, 70 people were married representing49.30% , 62 people were single 
representing 43.66% , 10 people were widowed/divorced representing 7.04 respectively.  Concerning 
career, there were 111 government officials representing 78. 17% , followed by 22 permanent  
staff/government employees representing 15.49%, and 9 temporary staff/ project staff representing 6.34%. 
For work duration, 45 people worked less than 5 years representing 31.69% , followed by 38 people with 
10-15 years of work representing 26.76% , 32 people with 5-10 years representing 22.54, and 27 people 
with over 15 years of work representing 19.01% respectively. For educational level, there were 107 people 
with a bachelor degree representing 75.35% , followed by 25 people with lower than a bachelor degree 
representing 17.61%, and 10 people with higher than a bachelor degree representing 7.04%, respectively. 
Concerning average monthly income, 54 people have got 20,001-  30 ,000 baht per month representing 
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38.03% , followed by 39  people with 30,001 – 40,000 baht representing 27.46% , 37 people with under 
20,000 baht representing 26.06%,and 12 people with over 40,001 baht representing 8.45% respectively. 
 2. Regarding behavior affecting the life insurance purchase in Corona Virus pandemic of 
criminal court personnel, 77 people purchased life insurance when there was an outbreak of Covid -19 
representing 54.23%, followed by 38 people who purchased insurance when they felt unsafe representing 
26.76%, 15 people who purchased when they were convinced representing 10.56%, and 12 people 
purchased when they considered it was worth buying representing 8.45% respectively. For conditions of 
buying, the 14-day waiting period affected the purchase decision of Covid-19 life insurance of 94 people 
representing 66.20, and this 14-day waiting period had no effect on purchase decision of 48 people 
representing 33.80%. Concerning beneficiary, 65 people mentioning their parents as beneficiaries 
representing 45.77%, followed by 33 people mentioning themselves and children representing 23.24%, 
and 11 people mentioning their spouse representing 7.75 %. There was not much difference regarding 
insurance premium paid. 72 people paid under 500 baht premium representing 50.70%, and 70 people 
paid over 501 baht representing 49.30% respectively. For purchase channels, 88 people took out the 
Covid-19 insurance via insurance brokers representing 61.97%, 32 people through application 
representing 22.54%, and 22 people through call center representing 15.49% respectively. 
 3. Factors affecting the purchase of Covid-19 life insurance of criminal court personnel were at 
the highest level in insurance company area, insurance broker area, product area, service offering area, 
and marketing promotion area respectively.  
 
Keywords: Corona Virus               
 

 
บทน า  
 สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าท าให้มีผูเ้จ็บป่วยและเสียชีวิตเป็น
จ านวนมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยดว้ย หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวงั
ดูแลผูป่้วยติดเช้ือไวรัสโคโรน่ากนัอย่างเขม้งวดท่ามกลางสถานการณ์ท่ีรุนแรงอย่างต่อเน่ืองของโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า ท่ีระบาดไปทัว่โลกขณะเดียวกนัประชาชนเร่ิมหันมาให้ความสนใจเก่ียวกบัความ
คุม้ครอง ซ่ึงการซ้ือประกนัถือเป็นทางเลือกท่ีคุม้ค่ามากท่ีสุดยิ่งหลากหลายบริษทัประกนัต่างพากนัออก
ผลิตภณัฑ ์“ประกนัโควิด 19” เขา้มาตอบโจทยค์วามตอ้งการโดยเฉพาะแก่ประชาชนผูส้นใจ เพราะมีราคา
ไม่สูงให้ความคุม้ครองท่ีสมเหตุสมผล ยอดขายประกนั “โควิด 19” ก็พุ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั
ความกงัวลท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชาชน และหลายบริษทัทยอยออกมารับความต้องการของผูบ้ริโภค
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เช่นกนั ปัจจุบนัมีบริษทัประกนัท่ีเปิดขายประกนั “โควิด 19” รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเนน้คุม้ครองครอบคลุมทั้ง
อาการป่วย และ/หรือ เสียชีวิตจากอาการโควิด 19 เพ่ือเป็นตวัเลือกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการประกนัในช่วงน้ี  
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตใน
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรศาลอาญา วา่มีพฤติกรรมและปัจจยั
ใดบา้งท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 ในสถานการณ์ท่ีเกิดโรคระบาด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั 
ผูป้ระกอบการธุรกิจบริษทัประกนัชีวิตสามารถน าขอ้มูลไปก าหนดหรือวางแผนทางดา้นการตลาดของ
ธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในสถานการณ์นั้น ๆ ได ้        

วตัถุประสงค์ของการวจิยั         
 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของ
บุคลากรศาลอาญา                                

ขอบเขตของการวจิยั                
 ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า  
ของบุคลากรศาลอาญา ดงัน้ี       
 ขอบเขตด้านเน้ือหา        
 ตวัแปรอสิระ คือ         
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุสถานภาพ อาชีพ อายกุารงาน  ระดบัการศึกษา   และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน          
 2. พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตโควิด-19 ประกอบด้วย  เหตุการณ์ท่ีซ้ือ
ประกนัชีวิตโควิด-19, เง่ือนไขมีผลต่อการซ้ือประกนัโควิด-19,  ผูรั้บผลประโยชน,์  ค่าเบ้ียประกนัชีวิตโค
วิด-19 และช่องทางการซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19      
 ตวัแปรตาม คือ          
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากร 
ศาลอาญา ไดแ้ก่ ดา้นบริษทัประกนัชีวิต  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นตวัแทนบริษทั และดา้น
การส่งเสริมการตลาด        
 ขอบเขตด้านประชากร       
 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  บุคลากรศาลอาญา  จ านวน 220 คน
 ขอบเขตด้านระยะเวลา       
 ระหวา่งวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563            

ประโยชน์ของการวจิยั         
 1. เพ่ือธุรกิจประกนัชีวิตสามารถน าผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมถึง
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์เกิดโรคระบาดเพ่ือน าไปปรับปรุงและพฒันา กลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด     
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส 
โคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา   

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด    
 ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2542, หนา้ 50) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็น

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล      

  1. เพศ                        
2. อาย ุ                                                        
3. สถานภาพ                                               
4. อาชีพ                                                      
5. อายกุารท างาน                                        
6. ระดบัการศึกษา                                     
7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤตกิรรมที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัชีวติในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส
โคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา 
1. เหตุการณ์ท่ีซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19                                                        
2. เง่ือนไขมีผลต่อการซ้ือประกนัโควิด-19     
3. ผูรั้บผลประโยชน์                                     
4. ค่าเบ้ียประกนัชีวิตโควิด-19                    
5. ช่องทางการซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 

ปัจจยัที่มผีลต่อการการซ้ือประกนั
ชีวติในสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า ของบุคลากร 
ศาลอาญา 
     1. ดา้นบริษทัประกนัชีวิต 

     2. ดา้นผลิตภณัฑ ์

     3. ดา้นการใหบ้ริการ 
     4. ดา้นตวัแทนบริษทั 

     5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ส่วนประกอบท่ีส าคญัในแนวคิดทางการตลาดแบบใหม่ เป็นตวัแปรท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ซ่ึงองคก์ร
น ามาใช้เป็นตวักระตุ้นส าหรับเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัได ้และสมัผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็น
สินคา้บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์ คุณค่า ในสายตาของลูกคา้ จึง
จะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์
หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บั
ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น                    
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง เส้นทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัผูผ้ลิต
ก าหนดข้ึน เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีวางจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการซ้ือของ               
 4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรง
จ าในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้         
 5. บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
พนกังานตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความน่าเช่ือถือ มีความ
รับผิดชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้แตกต่างหรือคู่แข่งขนั      
 6. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว และประทบัใจลูกคา้            
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Presentation) หมายถึง การสร้างรูปลกัษณะทางกายภาพใหเ้ป็นท่ีดึงดูด
กบัลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการ การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วน ท่ีสามารถดึงดูด
ใจลูกคา้ และท าใหม้องเห็นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์หรือบริการไดอ้ยา่งชดัเจน 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง         
   กมลภัทร นิยมนา (2554) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์      
 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เห็นเพศชาย อายุ 25-30 ปี มี
อาชีพรับราชการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได ้10,000-20,000 บาท ต่อเดือน การศึกษาระดบัปริญญา
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ตรี และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ ไม่มีโรคทางพนัธุกรรม โดยเลือกซ้ือประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยม์าก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นแบบตลอดชีพ แบบเงินได ้และแบบชัว่ระยะเวลา ตามล าดบั   
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของ
ผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.24 ผลจากความคิดเห็นในดา้นราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.42 ด้านการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.34 ด้านผลิตภัณฑ์ 
(กรมธรรม)์ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.24 ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.98 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ โรคทางพนัธุกรรมท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั  
 ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตแบบสะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร      
 จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์เพ่ือเก็บออมเงิน รองลงมาคือ เพ่ือลดหย่อนภาษี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีการถือ
กรมธรรม ์ณ ปัจจุบนั จ านวน 1 กรมธรรม ์คิดเป็นร้อยละ 64.1 โดยมีการสืบคน้ขอ้มูลหรือไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารผ่านตวัแทนจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และจากครอบครัว/ญาติ ส าหรับการซ้ือ
กรมธรรม ์ส่วนใหญ่จะซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัประกนัชีวิต และช าระเบ้ียประกนัเป็นรายปี ดว้ย
เงินสดท่ีธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงโดยรวมแลว้มีเบ้ียประกนัชีวิตอยูใ่นช่วง 10,001-30,000 บาท 
 นอกจากผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นช่ือเสียงบริษทัและระยะเวลาของกรมธรรม ์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ 
อาย ุอาชีพ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินในซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ
สะสมทรัพยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม ระดบัรายได้
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั         
 จิราภรณ์ ธิศาลา (2559) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา         
 ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 
มีอายรุะหวา่งไม่เกิน 60 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 มีรายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพ
ขา้ราชการ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 ดา้นพฤติกรรมการท าประกนัชีวิตและความตอ้งการการท า
ประกนัชีวิตของผูสู้งอาย ุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูสู้งอายตุ่างกนั มีความตอ้งการการท าประกนัชีวิตแตกต่างกนั พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้
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และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการท าประกันชีวิตของผูสู้งอายุ ไม่แตกต่างกัน สมมติฐานท่ี 2 
พฤติกรรมการท าประกนัชีวิตมีความสัมพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบัความตอ้งการการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอายุ 
พบว่า พฤติกรรมการท าประกันชีวิตมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับความตอ้งการท าประกันชีวิตของ
ผูสู้งอายุ โดยดา้นผูแ้นะน าหรือชกัชวนใหท้ าประกนัชีวิตท่ีท่านใหก้ารเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง
กบัความตอ้งการการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอายมุากท่ีสุด      
 มณีรัตน์ บุญยงค์ อังศุภา ขุนเจ๋ง และ มยุรี มารยาท (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2556)  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเก่ียวกบับริษทัท่ีมีผลการตดัสินใจซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต        
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเก่ียวกบัตวัแทนท่ีมีผลการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต        
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเก่ียวกบัตวัแทนท่ีมีผลการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต         
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่       
 1. เพศไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. อายมีุผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 4. รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 5. ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 6. สถานภาพไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7.  ส่ือโฆษณาช่องต่าง  ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร          
 8. รูปแบบกรมธรรมไ์ม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
 9. ระยะเวลาในการท าประกนัชีวิตไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร          
 มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคจงัหวดั
สงขลา ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-41 ปี สถานภาพสมรส ไม่มี
บุตร ไม่มีผูอ้ยู่ในอุปการะ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ค่าใชจ่้ายต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการ
ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผูบ้ริโภคในจังหวดัสงขลาภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านเบ้ีย
ประกนัภยั ดา้นตวัแทนประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
ดา้นรูปแบบกรมธรรม ์ดา้นช่องทางการซ้ือประกนัชีวิต ดา้นสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
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มาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า อายุต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตในภาพรวมแตกต่างกนัท่ี
ระดบั นยัส าคญัทางสถิติ .05            

วธีิด าเนินการวจิยั              

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของ
บุคลากรศาลอาญา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั       

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรศาลอาญา จ านวน 200 คน (ท่ีมา: งานสารบรรณ ศาลอาญา 
ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัท าการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
5% (Taro Yamane,1973) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล         
 1. ศึกษาคน้ควา้ งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหรือพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตใน
สถานกาณ์ไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา       
 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ใน
การศึกษาน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของ
บุคลากรในศาลอาญาและน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม    
 3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพ่ือใหเ้หมาะกบัการศึกษาคร้ังน้ี
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา 

 การวเิคราะห์ข้อมูล        
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 สถิตทิี่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล         
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีมีผล
ต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา  
 2. ค่าเฉล่ีย (x̅) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา       



11 
 

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตใน
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา          

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล        
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พบว่าบุคลากรศาลอาญา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.10 ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 รองลงมาคือ 26-35 ปี จ านวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.69 , มากกว่า 45 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38 และต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.56 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา
สถานภาพโสด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.04 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 78.17 รองลงมา 
ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49 และลูกจา้งโครงการ/ลูกจา้งชัว่คราว 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อายุการท างานนอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.69 รองลงมาอายุการท างาน ตั้งแต่ 10 – 15 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76, อายุการ
ท างาน ตั้งแต่ 5 – 10 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และอายุการท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน  
27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01 ตามล าดบั จากตาราง 12 พบวา่บุคลากรศาลอาญา ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
142 คน ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 75.35 รองลงมาระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตามล าดบัจากตาราง 13 พบว่าบุคลากรศาลอาญา ผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 142 คน ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.03 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46, รายไดเ้ฉล่ีย
ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06 และรายไดเ้ฉล่ีย ตั้งแต่ 40,001 บาท จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามล าดบั 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญาพบว่าบุคลากรศาลอาญา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน  
เหตุการณ์ท่ีซ้ือประกนัชีวิต โควิด-19 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 เม่ือเกิดโรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23 รองลงมาซ้ือเม่ือรู้สึกว่าตวัเองไม่ปลอดภยั จ านวน  
38 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76, ซ้ือเม่ือมีคนชกัชวน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 และซ้ือเม่ือไตร่ตรอง
แลว้พบว่าผลตอบแทนคุม้ค่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 เง่ือนไข ระยะเวลารอคอย 14 วนั  ส่วน
ใหญ่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 รองลงมาไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ผูรั้บผลประโยชน์ ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามให ้บิดา/มารดา เป็นผูรั้บผลประโยชน์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.77 รองลงมา 
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ตวัเอง และ บุตร จ านวน33 คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 23.24 และ คู่สมรส จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.75 ตามล าดบั ค่าเบ้ียประกนัโควิด-19 ส่วนใหญ่ค่าเบ้ียประกนัชีวิตโควิด-19 ผลการส ารวจไม่แตกต่างกนั
มาก ต ่ากว่า 500 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 และตั้งแต่ 501 บาทข้ึนไป จ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.30 ช่องทางการซ้ือประกันชี วิตโควิด-19 ส่วนใหญ่ซ้ือประกันชี วิตโควิด-19  
ผ่านตวัแทนขายประกนัชีวิต จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 รองลงมา ผ่านแอพลิเคชัน่ของบริษทั 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และ ผา่น Call Center จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของบุคลากรศาลอาญา ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า โดยรวมอยู่ในระบบมากท่ีสุด ( X̅ = 4.50 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด คือ ดา้นบริษทัประกนัชีวิต ดา้นตวัแทนบริษทั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการขาย ( X̅ = 4.56, 4.52, 4.50, 4.49 และ 4.44 ) 
ตามล าดบั 

สรุปผลการวจิยั         
 ปัจจยัส่วนบุคล         
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของ
บุคลากรศาลอาญา มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน 
และเพศชาย  จ านวน 47 คน ส่วนใหญ่เป็นอายุ 36-45 ปี จ านวน 63 คน รองลงมาคือ 26-35 ปี จ านวน  
45 คน มากกว่า 45 ปี จ านวน 19 คน และต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 15 คน ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 70 คน รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 62 คน และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน  
10 คน ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 111 คน รองลงมา ลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการ 
จ านวน 22 คน และลูกจา้งโครงการ/ลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 9 คน ตามล าดบั ส่วนใหญ่อายุการท างานนอ้ย
กว่า 5 ปี จ านวน 45 คน รองลงมาอายุการท างาน ตั้งแต่ 10 – 15 ปี จ านวน 38 คน อายุการท างาน ตั้งแต่  
5 – 10 ปี จ านวน 32 คน และอายุการท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 27 คน ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 107 คน รองลงมาระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 25 คน และระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน ตามล าดับ ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตั้ งแต่   
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 54 คน รองลงมารายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 39 คน 
รายไดเ้ฉล่ีย นอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 37 คน และรายไดเ้ฉล่ีย ตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป จ านวน 12 คน 
ตามล าดบั 

 พฤติกรรมที่มีผลต่อการซ้ือประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากร 
ศาลอาญา          
 พบว่าบุคลากรศาลอาญา ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 142 คน  เหตุการณ์ท่ีซ้ือประกนัชีวิต  
โควิด-19 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 เม่ือเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จ านวน 77 คน 
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รองลงมาซ้ือเม่ือรู้สึกว่าตวัเองไม่ปลอดภยั จ านวน 38 คน ซ้ือเม่ือมีคนชกัชวน จ านวน 15 คน และซ้ือเม่ือ
ไตร่ตรองแลว้พบวา่ผลตอบแทนคุม้ค่า จ านวน 12 คน เง่ือนไข ระยะเวลารอคอย 14  วนั ส่วนใหญ่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 จ านวน 94 คน รองลงมาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต 
โควิด-19 จ านวน 48 คน ผูรั้บผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ บิดา/มารดา เป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ จ านวน 65 คน รองลงมา ตวัเอง และ บุตร จ านวน 33 คน เท่ากนั และ คู่สมรส จ านวน  
11 คน ตามล าดบั ค่าเบ้ียประกนัโควิด-19 ส่วนใหญ่ค่าเบ้ียประกนัชีวิตโควิด-19 ผลการส ารวจไม่แตกต่าง
กนัมาก ต ่ากว่า 500 บาท จ านวน 72 คน และตั้งแต่ 501 บาทข้ึนไป จ านวน 70 คน ช่องทางการซ้ือประกนั
ชีวิตโควิด-19 ส่วนใหญ่ซ้ือประกนัชีวิตโควิด-19 ผ่านตวัแทนขายประกนัชีวิต จ านวน 88 คน รองลงมา 
ผา่นแอพลิเคชัน่ของบริษทั จ านวน 32 คน และ ผา่น Call Center จ านวน 22 คน 

 ปัจจยัที่มผีลต่อการซ้ือประกนัชีวติในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาลอาญา
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด คือ 
ด้านบริษทัประกันชีวิต ด้านตัวแทนบริษทั ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ และด้านการส่งเสริม
การตลาด 

อภิปรายผลการวจิยั         
 1. ด้านบริษัทประกันชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความมีช่ือเสียง/ความมั่นคงของบริษัท, มีความทันสมัยใน
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ, เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป, ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลมีความ
ชดัเจน และมีตวัแทนและสาขากระจ่ายอยู่ทัว่ประเทศ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มณีรัตน์ 
บุญยงค์ อังศุภา ขุนเจ๋ง และ มยุรี มารยาท (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร       
 2. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การจ่ายค่าสินไหมหรือเงินชดเชยท่ีรวดเร็ว, เง่ือนไขการท าประกนัตอ้งมี
ความชดัเจน, ความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีความชดัเจนและเป็นธรรม, ค่าเบ้ียประกนัคุม้ค่า
เม่ือเทียบกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ, ค่าเบ้ียประกนัมีหลากหลายราคาให้เลือก, ขั้นตอนการท าประกนัไม่
ยุ่งยากและซบัซอ้น และมีการสอบถามเก่ียวกบัสุขภาพของลูกคา้ก่อนท าประกนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ประดษิฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
 3. ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีบริการหลงัการขายท่ีดี, มีการส่งขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้ผา่นทุกช่องทาง, 
มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลายและทนัสมยั, ขั้นตอนการติดต่อไม่ยุ่งยากไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว 
และไดรั้บการเอาใจใส่อยา่งดีเม่ือใชบ้ริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิราภรณ์ ธิศาลา (2559) ศึกษา
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เร่ือง ความตอ้งการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา   
 4. ด้านตัวแทนบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ยึดถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั, มีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดี, บริการให้ค าปรึกษาไดทุ้กท่ีและตลอดเวลา, การใส่ใจ กระตือรือร้น  
ในการให้บริการ, มีความเสมอภาคในการให้บริการกบัลูกคา้ทุกคน, มีความรู้ ความสามารถ และความ
น่าเช่ือถือ ในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน และมีความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที และ
ส่วนรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการติดสินใจซ้ือ
ประกนัชีวิตผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา         
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และท าตลาดอยา่งต่อเน่ือง, มีการจดั
โปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่เสมอ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง 
กบัแนวคิดของ กมลภัทร นิยมนา (2554) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการท าประกนัชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั              

1. ด้านบริษัทประกันชีวิต ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ควรตระหนกัถึงการรักษาภาพพจน์ของบริษทัใน
ดา้นต่าง ๆ รวมถึงดูแลทรัพยากรบุคคลของบริษทัเพราะถือว่าเป็นแรงขบัเคล่ือนการบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์สริมความแข็งแกร่งใหแ้ก่บริษทั, บริษทัควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหมี้ความทนัสมยัอยู่
เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อีกทั้งบ่งบอกถึงความพร้อมและมีประสิทธิภาพของ
บริษทั, บริษทัควรบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกตอ้งและมีความซ่ือสัตย ์ท าให้เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลทัว่ไป           
 2. ด้านผลติภัณฑ์  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ควรก าหนดเง่ือนไขของประกนัชีวิตแต่ละกรมธรรม์ให้มี
ความครอบคลุม มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย, ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการรับเงินค่าสินไหมหรือเงิน
ชดเชยใหช้ดัเจน รวมถึงการตรวจสอบขอ้มูลโดยไม่ใชร้ะยะเวลามากจนเกินไป, ควรมีการไตร่ตรองและ
ก าหนดความคุม้ครองของแต่ละกรมธรรม์ให้มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาในการ
เขา้ใจคลาดเคล่ือนท่ีมีความเขา้ไม่ตรงกนั, ค่าเบ้ียประกนัคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความคุม้ครองท่ีไดรั้บ บริษทั
ควรก าหนดราคา ราคาของกรมธรรมก์บัความคุม้ครองหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ท่ีท าให้ลูกคา้เห็นว่ามี
ความเหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ       
 3. ด้านการให้บริการ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ควรก าหนดมาตรฐานไวใ้นการบริการหลงัการขายให้
ลูกคา้เกิดความมัน่ใจว่าจะไดรั้บการบริการหลงัการขายอย่างดีท่ีสุดจากบริษทัหากตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
จากบริษทัแลว้, ควรมีการส่งขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ลูกคา้รายเดิมและรายใหม่ในช่องทางท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือ
เป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของบริษทั ท าให้ลูกคา้ไม่พลาดโอกาสส าคญัท่ีอาจจะเป็นประโยชน์แก่
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ลูกคา้เอง, ควรจดัอบรมพนกังานของบริษทัอยู่เสมอโดยเฉพาะดา้นการใหบ้ริการ ท าอย่างไรใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจเม่ือใชบ้ริการ ไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ ไม่เลือกปฏิบติั    
 4. ตัวแทนขายของบริษัท ส่ิงท่ีควรปรับปรุง บริษทัควรจดัให้มีตวัแทนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ี
สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที, ควรมีการคดัเลือกตวัแทนขายของบริษทัให้ไดม้าตรฐาน 
คดัเลือกโดยการเผชิญกบัสถานการณ์สมมติ, บริษทัควรมีการสอบวดัความรู้ ความสามารถ ของตวัแทนอยู่
เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ตวัแทน และใหต้วัแทนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง เม่ือตวัแทนมีความรู้มากพอ กจ็ะเกิดมัน่ใจในการส่ือสารใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง    
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม มี
ประชาสัมพนัธ์ท าการตลาดอย่างต่อเน่ืองในทุกช่องทางท่ีลูกคา้แต่ละคนสามารถเขา้ถึงได,้ มีการจัด
โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต บริษทัควรจัดให้มีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตของบริษัทต่าง ๆ ให้
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