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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโค
วิด- 19  ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโค
วิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
การซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ  t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ 
LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนกรุงเทพมหานครรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้
ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19  แตกต่างกนั  และคนกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัโควิด-19  ไม่ต่างกนั และพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความ
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พึงพอในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดา้นความคุม้ครอง ดา้น
ภาพลกัษณ์ ดา้นช่องการทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
ABSTRACT 
 This research study The objectives are (1)  to study the satisfaction in buying Covid-19 
insurance of the population in Bangkok. (2) To study the satisfaction in buying Covid-19 insurance 
of population in Bangkok classified by personal factors (3)  To study the behavior of purchasing 
Covid-19 insurance That affects the satisfaction in choosing to buy the Covid-19 insurance of the 
population in Bangkok. 

The samples used in this research were 400 people by using questionnaires as a tool for 
data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation.  Hypotheses were tested using t- test statistics.  One-Way ANOVA statistics.  If the 
differences are found, they will be compared in pairs.  By means of LSD and multiple regression 
statistics. 
 The hypothesis test found that Bangkok people, the average monthly income is different. 
Makes the satisfaction in choosing to buy Covid-19 insurance differently and Bangkok people 
Which have personal factors regarding gender, age, marital status The level of education makes the 
satisfaction in choosing Covid-19 insured different. And the behavior of buying insurance, Covid-
19 That affects the satisfaction in choosing to buy the Covid-19 insurance.  Of the population in 
Bangkok Coverage Image The distribution channel Affecting the satisfaction in choosing to buy 
the Covid-19 insurance of the population in Bangkok. 
 
บทน า 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: 

ประกนันบัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบรรเทาความเส่ียงให้กบัผูรั้บผลประโยชน์ในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์แก่ผูเ้อาประกนั ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บ ผลประโยชน์ก็คือ ผูเ้อาประกนั หรือครอบครัวของผูเ้อา
ประกนั ซ่ึงจะช่วยลดภาระทางดา้นการเงิน ในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยดว้ยท่ีไดผ้ลกระทบกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
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ดงันั้นเม่ือประเทศไทยประสบปัญหากบัเช้ือไวรัสโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากรเป็นจ านวนมากท่ีสุดของประเทศ ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้
ประชาชนรู้สึกเกิดความกลวักบัโรคระบาดโควิด-19 โดยการป้องกนัความเส่ียงกบัชีวติ จึงหาวิธีใน
การป้องกนัและลดภาระทางดา้นการเงิน โดยการซ้ือประกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั
ความพึงพอในในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็น
แนวทางในศึกษาและน าผลการศึกษาไปเผยแพร่ให้ประชากรมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญั
ของการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 เพื่อเป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองการรักษาสุขภาพ และลด
ภาระทางดา้นการเงิน 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย: 
1. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจในการ เ ลือก ซ้ือประกันโควิด - ของประชากรใน19

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจในการ เ ลือก ซ้ือประกันโควิด - ของประชากรใน19

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือ

ประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

3.ขอบเขตงานวจัิย: 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี  
1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน  ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เรียกวา่ Non-
Probability และสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศยัสูตรในการค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ิจยัเลือกใช้ตารางส าเร็จรูปการก าหนดตวัอย่างของ Yamane (1973) เป็น
ตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของ
การวจิยัในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้น
ระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรส  ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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และพฤติกรรรมของการซ้ือประกนัประกนัโควิด-19 พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
 
4.นิยามศัพท์เฉพาะ: 

1.การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายไดท่ี้ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากความตาย ทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ 

2.ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลท่ีตกลงท าสัญญาประกนัภยักบับริษทัประกนัชีวิต โดยอาศยั
สาเหตุของการมีชีวติหรือการตายเป็นเง่ือนไขในการจ่ายเงินประกนัชีวิต 

3.ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุคคลท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวิต ว่าจะเป็นผูไ้ด้รับเงิน
ประกนัชีวติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา ผูรั้บผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้อาประกนัภยั
ก็ได ้

4.ความคุม้ครอง หมายถึง สัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัชีวิตตกลงจะใช้เงินจ านวนหน่ึงเม่ือมีเหตุ
ในอนาคตดงัระบุไวใ้นสัญญา 

5.ภาพลกัษณ์ของบริษัทประกนั หมายถึง องคก์รท่ีอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน 
6.ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการในการจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ย สิทธิ

ในตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภค 

5.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ: 
 1.เพื่อให้ทราบถึง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อใหท้ราบถึง พฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควดิ-19 ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

1. ตวัแปรอิสระ  
-ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาและรายได้

เฉล่ียต่อเดือน  
-พฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19  ประกอบดว้ย ดา้นความคุม้ครอง ดา้นภาพลกัษณ์

ของบริษทัประกนั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2. ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ประกอบดว้ย ดา้นความ

คุม้ครอง ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคุม้ครอง 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษข์องบริษทัประกนั 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ประชากรท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ต่างกนั ท าให้มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั  

2. พฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ในด้านความคุม้ครอง ภาพลกัษณ์ของบริษทั
ประกนั และช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด- 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดบั
การศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรส และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการ
ซ้ือประกันโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการสรุปผลโดยผูว้ิจยัได้ก าหนดขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การออกแบบการวิจยั  
2. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง  
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
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4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด- รของประชากรในกรุงเทพมหานค19  จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นเพศ  ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพการสมรส และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประการท่ีสาม 
เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโค
วิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ( Non-
Experimental Design ) คือ วิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริง โดย ผูว้ิจยัไม่ได้
กระท าการเปล่ียนแปลง หรือควบคุมตัวแปรและเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อด าเนิน
การศึกษาส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติของการกระท าดงักล่าว โดย เป็นการวิจยัภาคสนามแบบ
ตดัขวาง คือ การด าเนินการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใด เวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว แลว้น าขอ้มูลนั้น
มาวเิคราะห์ ในการเก็บขอ้มูลจะใชเ้คร่ืองมือใน การวจิยัคือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เม่ือเก็บ
ข้อมูลแล้วจึงท าการวิ เคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิ เคราะห์ทางสถิติ โดยใช้แบบสอบถาม  
(Questionnaire ) เป็นเคร่ืองมือเพื่อ เก็บและรวบรวมข้อมูลจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดระดบันยัส าคญัทาง สถิติอยูท่ี่ระดบั 0.05  

 
สรุปการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   การวิจัย เ ร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด- ของประชากรใน19
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของ 
ประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการซ้ือ
ประกันโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงใช้การเปิด
ตารางขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของ Yamane (1973) และใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และค่า
ความคลาด คลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างของการ 
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ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มเป็นแบบสะดวก ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้
เฉล่ียต่อเดือน พฤติกรรมของการซ้ือประกันโควิด-19 ประกอบด้วย ด้านความคุ้มครอง ด้าน
ภาพลกัษณ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-
19 ประกอบดว้ย ดา้นความคุม้ครอง ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควดิ-19 ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอในการเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยด าเนินการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้แก่ กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหลงัจากรวบรวมขอมู้ล แลว้จึงไดน้ า ขอ้มูลไป
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ ทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใชว้ธีิ LSD และใช ้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

 
สรุปผลการวจัิย   

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโค
วดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี   

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในระดบั
มาก โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นความคุม้ครอง ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  

2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  
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2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  

2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  

2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  

2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  
 3.1 ดา้นความคุม้ครอง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.595 
อนัดบัแรกพบวา่ท่านเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 โดยเลือกจากความคุม้ครอง เจอ จ่าย จบ มีค่าเฉล่ีย 
4.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.720 อนัดบัท่ีสอง ท่านเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 โดยเลือกจากค่าเบ้ีย
ประกนัเปรียบเทียบกบัวงเงินคุม้ครองมีค่าเฉล่ีย 4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.707 อนัดบัท่ีสาม 
ท่านเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 โดยเลือกจากระยะเวลาในการคุม้ครองทนัทีจากวนัท่ีท าประกนั มี
ค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.777 และอนัดบัท่ีส่ี ท่านเลือกซ้ือประกนัโควดิ-19 โดยเลือก
จากการท่ีประกนัคุม้ครองในดา้นการชดเชยรายได ้มีค่าเฉล่ีย 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.886 
 3.2 ดา้นภาพลกัษณ์ ผลการวิเคระห์ขอ้มูลพบวา่ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวม
ในระดบัเห็นดว้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.803 อนัดบัแรกพบว่า
เป็นบริษทัประกนัท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานมีค่าเฉล่ีย 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.696 อนัดบัท่ีสอง 
เป็นบริษทัท่ีท่านพบเห็นจากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.030 อนัดบัท่ีสาม เป็นบริษทัท่ีร่วมท าประโยชน์ให้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ีย 
3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.031 อนัดบัท่ีส่ี เป็นบริษทัท่ีท่านเคยท าประกนัมาก่อนมีค่าเฉล่ีย 3.75 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.206  
 3 .3  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย  ผลการวิ เคระ ห์ข้อ มูลพบว่าประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควดิ-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดบัไม่แน่ใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.950 อันดับแรกพบว่าท่านซ้ือประกันโควิด-19 กับตัวแทนขายประกันมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.176 อนัดับท่ีสอง ท่านซ้ือประกันโควิด-19 จากส านักงานบริษทัประกนั
โดยตรงมีค่าเฉล่ีย 3.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.464 อนัดบัท่ีสาม ท่านซ้ือประกนัโควิด-19 โดย
ผา่นช่องทาง Application ของบริษทัประกนัมีค่าเฉล่ีย 3.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.416 อนัดบัท่ี
ส่ี ท่านซ้ือประกนัโควิด-19 โดยผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น 7-11 มีค่าเฉล่ีย 2.77 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.298  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
   ผลการวิจัยความพึงพอใจในการเ ลือก ซ้ือประกันโควิด- ของประชากรใน19
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  
 1.  ผลการวิจัยความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด- ของประชากรใน19
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
  1. 1 ด้ านความ คุ้มครอง  อยู่ ใ นระดับม ากมาก ท่ี สุ ด  โดยประชากรใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ดา้นความคุม้ครอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด (เจนเนตร หลงสกุล,2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความส าคญัของความมัน่คงใน
ชีวติ” พบวา่ ส่วน ใหญ่ตระหนกัถึงความมัน่คงของชีวิต โดยพิจารณาจากการให ้ความคุม้ครองและ
เป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว จากการ
มองเห็นถึง การเป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
  1.2 ดา้นภาพลกัษณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประชากรในกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ในดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด 
(สัมฤทธ์ิ จ  านงค,์2559) ไดศึ้กษา “เร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ผูใ้ช้บริการไปรษณียด่์วนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าด้านความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์ร พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูใ้ชบ้ริการมีความ คิดเห็นต่อดา้นเอกลกัษณ์
องคก์รมากท่ีสุด  (แสงเดือน วนิชด ารงคศ์กัด์ิ,2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “การรับรู้ภาพลกัษณ์และคุณภาพ
บริการ กรณีศึกษา : ธนคารเกียรตินาคินสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์ กบั การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ไปทิศทางเดียวกนัในระดบั
ค่อนขา้งสูง  
  1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในในการเลือกซ้ือประกนัโควิด-19 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด (ประสิทธ์ิ รัตนพนัธ์,มณีรัตน์ รัตนพนัธ์,และจาริณี แซ่วอ่ง,2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง “การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชนประเภท
อาหารในจงัหวดัสงขลา” พบว่า จุดอ่อน คือช่องทางการจดัจ าหน่ายยงัไม่หลากหลาย ช่องทาง
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ออนไลน์ยงัไม่มีความเด่นชัด (เฉลิมพล รัตนลาโภ,2558) ได้ศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูล
เก่ียวกบั เคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นไดง่้าย 

2.ผลการวิจัยความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด - ของประชากรใน19
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยั จ  านวน 400 
ชุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีเพศชาย ร้อยละ 28.50 และเพศหญิง ร้อยละ 71.50 มีช่วงอายุ 21 - 30 ปีคิด
เป็น ร้อยละ 32.30 สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 69.00 ซ่ึง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.80 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั แนวคิด (ประดิษฐเ์พชร แซ่ตั้ง,2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  
พบว่า เพศ อายุ  การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ระดบั
รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู ้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 3.ผลการวจิยัพฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-19 ท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการเลือกซ้ือ
ประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1.ดา้นความคุม้ครอง ผูว้ิจยัให้ความเห็นวา่ พฤติกรรมของการซ้ือประกนัโควิด-
19 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (อรุณ วิสุทธิ
พฒัน์สกุล,2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย” พบวา่ ส่วนใหญ่มีการซ้ือกรมธรรม ์ประกนัชีวติผา่นตวัแทนประกนัชีวติ เหตุผลท่ี
ซ้ือ คือเพื่อเป็นหลกัประกนัให้กบัครอบครัว ดว้ยแบบ ประกนั คือแบบคุม้ครองชีวิต (รายได)้ ใน
วงเงินทุนประกนัระหวา่ง 100,000 – 500,000 บาท และ ตนเองมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
  3.2 ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัประกนั ผูว้จิยัใหค้วามเห็นวา่ พฤติกรรมของการซ้ือ
ประกนัโควิด-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิด 
(แสงเดือน วนิชด ารงคศ์กัด์ิ,2555) การรับรู้ภาพลกัษณ์และคุณภาพบริการ:กรณีศึกษาธนาคารเกียรติ
นาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์ กบั 
การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ไปทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 
  3.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูว้ิจยัให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของการซ้ือ
ประกนัโควดิ-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (ประดิษฐเ์พชร แซ่ตั้ง
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,2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา่ การซ้ือกรมธรรม ์ส่วนใหญ่จะซ้ือผา่น
ตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัประกนัชีวติ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการเปรียบเทียบเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ  สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังต่อไปควรมีการศึกษา เปรียบเทียบดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น อาชีพ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิภาคอ่ืนๆ 
เป็นตน้ เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจประกนัชีวิตมากยิ่งข้ึน นอกจากศึกษา
พฤติกรรมของการซ้ือประกนั ดา้นความคุม้ครอง ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ควรมีการศึกษาปัจจยัทางด้านอ่ืนๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด การซ้ือประกนัออนไลน์ผ่าน 
Appication เพื่อศึกษาการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึนโดยการวจิยัอาจใช้ทฤษฎี
ทางการตลาด หรือวิจยัเก่ียวกบัช่องทางผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือประกนัในยุคการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการซ้ือประกนัของผูบ้ริโภคในอนาคต  
และควรใหมี้การน า สถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากท่ีใชว้ิเคราะห์ผลในคร้ังน้ี เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างก่อให้เกิดความ น่าสนใจและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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