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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโค
วิด- 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโค
วิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
การซื้ อประกันโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความพึงพอในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี ของ
LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนกรุ งเทพมหานครรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้
ความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 แตกต่างกัน และคนกรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัย
ส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อประกันโควิด-19 ไม่ต่างกัน และพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความ
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พึงพอในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ด้านความคุม้ ครอง ด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านช่ องการทางการจัดจาหน่ าย มีผลต่อความพึงพอในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
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, Covid19 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.
บทนา
1.ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา:
ประกันนับเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการบรรเทาความเสี่ ยงให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์ในกรณี ที่
เกิดเหตุการณ์แก่ผเู ้ อาประกัน ซึ่ งผูท้ ี่ได้รับ ผลประโยชน์ก็คือ ผูเ้ อาประกัน หรื อครอบครัวของผูเ้ อา
ประกัน ซึ่ งจะช่วยลดภาระทางด้านการเงิน ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโค
วิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยด้วยที่ได้ผลกระทบกับเหตุการณ์ดงั กล่าว
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ดังนั้นเมื่อประเทศไทยประสบปั ญหากับเชื้ อไวรัสโรคระบาดโควิด-19 ส่ งผลให้ประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีประชากรเป็ นจานวนมากที่สุดของประเทศ ติดเชื้ อไวรัสโควิด-19 ทาให้
ประชาชนรู ้สึกเกิดความกลัวกับโรคระบาดโควิด-19 โดยการป้ องกันความเสี่ ยงกับชี วติ จึงหาวิธีใน
การป้ องกันและลดภาระทางด้านการเงิน โดยการซื้ อประกัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึ ง พอในในการเลื อ กซื้ อประกัน โควิ ด -19 ของประชากรในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ น
แนวทางในศึกษาและนาผลการศึกษาไปเผยแพร่ ให้ประชากรมีความรู ้และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 เพื่อเป็ นหลักประกันในการคุ ม้ ครองการรักษาสุ ขภาพ และลด
ภาระทางด้านการเงิน
2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย:
1.เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความพึงพอในการเลื อกซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
3.ขอบเขตงานวิจัย:
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น เรี ยกว่า NonProbability และสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศัยสู ตรในการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ท ราบจานวนประชากร ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่ อนในการ
ประมาณไม่เกิ น 5% ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ตารางสาเร็ จรู ปการกาหนดตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็ น
ตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่ วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างของ
การวิจยั ในครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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และพฤติกรรรมของการซื้ อประกันประกันโควิด-19 พร้ อมทั้งศึกษาแนวคิดความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
4.นิยามศัพท์เฉพาะ:
1.การประกันชี วิต คือ การชดเชยรายได้ที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปอันเนื่ องมาจากความตาย ทุพพล
ภาพถาวรสิ้ นเชิงหรื อชราภาพ
2.ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลที่ตกลงทาสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันชี วิต โดยอาศัย
สาเหตุของการมีชีวติ หรื อการตายเป็ นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต
3.ผู้รับผลประโยชน์ คือ บุ คคลที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ป ระกันชี วิต ว่าจะเป็ นผูไ้ ด้รับ เงิ น
ประกันชีวติ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ผูร้ ับผลประโยชน์อาจเป็ นบุคคลเดียวกับผูเ้ อาประกันภัย
ก็ได้
4.ความคุม้ ครอง หมายถึง สัญญาซึ่ งผูร้ ับประกันชี วิตตกลงจะใช้เงิ นจานวนหนึ่ งเมื่อมี เหตุ
ในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา
5.ภาพลักษณ์ ของบริษัทประกัน หมายถึง องค์กรที่อยูใ่ นความรู ้สึกนึกคิดของสาธารณชน
6.ช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย สิ ทธิ
ในตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปจนถึงผูบ้ ริ โภค
5.ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ:
1.เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ประกัน โควิ ด -19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อให้ทราบถึง พฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
-ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
-พฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ประกอบด้วย ด้านความคุม้ ครอง ด้านภาพลักษณ์
ของบริ ษทั ประกัน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ประกอบด้วย ด้านความ
คุม้ ครอง ด้านภาพลักษณ์ของบริ ษทั ประกัน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคุม้ ครอง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษ์ของบริ ษทั ประกัน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ต่างกัน ทาให้มีความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ต่างกัน
2. พฤติ กรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ในด้านความคุ ม้ ครอง ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั
ประกัน และช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีผลต่อความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ความพึ ง พอใจในการเลื อกซื้ อ ประกัน โควิ ด -19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-ของ 19
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการ
ซื้ อประกันโควิด-19 ที่ ส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิ ติดว้ ย
โปรแกรมส าเร็ จรู ป SPSS ในการสรุ ป ผลโดยผูว้ ิจยั ได้ก าหนดขั้นตอนของระเบี ย บวิธี วิจ ัย ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. การออกแบบการวิจยั
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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4. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ประการที่สอง เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19ของประชากรในกรุ งเทพมหานค ร จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพการสมรส และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประการที่สาม
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโค
วิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง ( NonExperimental Design ) คื อ วิจยั ที่ มี ก ารศึ ก ษาตามสภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นอยู่จ ริ ง โดย ผูว้ ิจยั ไม่ ไ ด้
กระทาการเปลี่ ยนแปลง หรื อควบคุ มตัวแปรและเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อดาเนิ น
การศึกษาสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ งตามธรรมชาติของการกระทาดังกล่าว โดย เป็ นการวิจยั ภาคสนามแบบ
ตัดขวาง คือ การดาเนิ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึ่ งเพียงครั้งเดียว แล้วนาข้อมูลนั้น
มาวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลจะใช้เครื่ องมือใน การวิจยั คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เมื่อเก็บ
ข้อ มู ล แล้ ว จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire ) เป็ นเครื่ องมื อเพื่ อ เก็ บ และรวบรวมข้อมู ล จานวนทั้ง สิ้ น 400 ชุ ด โดยผูว้ ิจยั ได้
กาหนดระดับนัยสาคัญทาง สถิติอยูท่ ี่ระดับ 0.05
สรุ ปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อง ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของ
ประชากรในกรุ ง เทพมหานครจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุ ค คล 3.เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมของการซื้ อ
ประกัน โควิ ด -19 ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอในการเลื อ กซื้ อ ประกัน โควิ ด -19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงใช้การเปิ ด
ตารางขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งของ Yamane (1973) และใช้ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อ ยละ 95 และค่ า
ความคลาด คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของการ

7
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีท้ งั สิ้ น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มเป็ นแบบสะดวก ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้
ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้
เฉลี่ ย ต่ อเดื อน พฤติ ก รรมของการซื้ อประกัน โควิ ด -19 ประกอบด้วย ด้านความคุ ้มครอง ด้า น
ภาพลักษณ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด19 ประกอบด้วย ด้านความคุม้ ครอง ด้านภาพลักษณ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่มีผลต่อความ
พึงพอในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ว้ ิ จ ัย ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ใ ห้ แ ก่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน ที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหลังจากรวบรวมขอ้มูล แล้วจึงได้นา ข้อมูลไป
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการ ทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ี LSD และใช้ สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโค
วิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิเ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ประกัน โควิด -19 ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม มี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น
พบว่า ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในระดับ
มาก โดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านความคุม้ ครอง ด้านภาพลักษณ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ประชากรในกรุ ง เทพมหานครที่ มี เพศต่ า งกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจในการเลื อกซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน

8
2.2 ประชากรในกรุ ง เทพมหานครที่ มี อายุต่า งกัน ท าให้ค วามพึ ง พอใจในการเลื อกซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน
2.3 ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจใน
การเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน
2.4 ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน
2.5 ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจใน
การเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครต่างกัน
3. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ด้านความคุ ม้ ครอง ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพบว่าประชากรในกรุ งเทพมหานคร ให้
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.595
อันดับแรกพบว่าท่านเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 โดยเลือกจากความคุม้ ครอง เจอ จ่าย จบ มีค่าเฉลี่ย
4.59 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.720 อันดับที่สอง ท่านเลือกซื้ อประกันโควิด-19 โดยเลือกจากค่าเบี้ย
ประกันเปรี ยบเทียบกับวงเงิ นคุ ม้ ครองมีค่าเฉลี่ย 4.58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 อันดับที่สาม
ท่านเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 โดยเลื อกจากระยะเวลาในการคุ ม้ ครองทันทีจากวันที่ทาประกัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.777 และอันดับที่สี่ ท่านเลือกซื้ อประกันโควิด-19 โดยเลือก
จากการที่ประกันคุม้ ครองในด้านการชดเชยรายได้ มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.886
3.2 ด้านภาพลักษณ์ ผลการวิเคระห์ขอ้ มูลพบว่าประชากรในกรุ งเทพมหานคร ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม
ในระดับเห็ นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.803 อันดับแรกพบว่า
เป็ นบริ ษทั ประกันที่มีชื่อเสี ยงมายาวนานมีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.696 อันดับที่สอง
เป็ นบริ ษทั ที่ท่านพบเห็ นจากโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่ อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ย 3.92 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.030 อันดับที่สาม เป็ นบริ ษทั ที่ร่วมทาประโยชน์ให้กบั สังคมและสิ่ งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย
3.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.031 อันดับที่สี่ เป็ นบริ ษทั ที่ท่านเคยทาประกันมาก่อนมีค่าเฉลี่ย 3.75
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.206
3.3 ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ผลการวิ เ คระห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ประชาก รใน
กรุ งเทพมหานคร ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.950 อัน ดับ แรกพบว่า ท่ า นซื้ อ ประกัน โควิ ด -19 กับ ตัว แทนขายประกัน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.03 ส่ ว น
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เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.176 อันดับ ที่ ส อง ท่ า นซื้ อประกันโควิด-19 จากส านัก งานบริ ษ ทั ประกัน
โดยตรงมีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.464 อันดับที่สาม ท่านซื้ อประกันโควิด-19 โดย
ผ่านช่องทาง Application ของบริ ษทั ประกันมีค่าเฉลี่ย 3.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.416 อันดับที่
สี่ ท่านซื้ อประกันโควิด-19 โดยผ่านช่ องทางเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เช่ น 7-11 มี ค่าเฉลี่ ย 2.77 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.298
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จ ั ย ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการวิ จ ัย ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
1. 1 ด้ า น ความคุ ้ ม ครอง อยู่ ใ นระ ดั บ มาก มากที่ สุ ด โดย ประ ชากรใน
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ด้านความคุม้ ครอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิด (เจนเนตร หลงสกุล,2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความสาคัญของความมัน่ คงใน
ชีวติ ” พบว่า ส่ วน ใหญ่ตระหนักถึงความมัน่ คงของชีวิต โดยพิจารณาจากการให้ ความคุม้ ครองและ
เป็ นหลักประกันความมัน่ คงในชี วิตและทรั พย์สินให้แก่ ชีวิตของตนเองและครอบครั ว จากการ
มองเห็นถึง การเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
1.2 ด้านภาพลักษณ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยประชากรในกรุ งเทพมหานครส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซื้ อประกันโควิด-19 ในด้านภาพลักษณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิด
(สัมฤทธิ์ จานงค์,2559) ได้ศึกษา “เรื่ องภาพลักษณ์ องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การไปรษณี ยด์ ่ วนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าด้านความคิ ดเห็ นต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูใ้ ช้บริ การมีความ คิดเห็นต่อด้านเอกลักษณ์
องค์กรมากที่สุด (แสงเดือน วนิชดารงค์ศกั ดิ์,2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ภาพลักษณ์และคุณภาพ
บริ การ กรณี ศึกษา : ธนคารเกียรตินาคินสาขากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้ภาพลักษณ์ กับ การรับรู ้คุณภาพบริ การมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับ
ค่อนข้างสู ง
1.3 ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง โดยประชากรใน
กรุ งเทพมหานครมีความพึงพอใจในในการเลื อกซื้ อประกันโควิด-19 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิด (ประสิ ทธิ์ รัตนพันธ์,มณี รัตน์ รัตนพันธ์,และจาริ ณี แซ่วอ่ ง,2562) ได้ศึกษา
เรื่ อง “การพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายและการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหารในจังหวัดสงขลา” พบว่า จุ ดอ่อน คื อช่ องทางการจัดจาหน่ ายยังไม่ หลากหลาย ช่ องทาง
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ออนไลน์ยงั ไม่มีความเด่ นชัด (เฉลิ มพล รัตนลาโภ,2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องดื่ ม รั ง นกนางแอ่ น ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร” พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มรังนกนางแอ่นของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งและรั บทราบข้อ มู ล
เกี่ยวกับ เครื่ องดื่มรังนกนางแอ่นได้ง่าย
2.ผลการวิ จ ั ย ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อประกั น โควิ ด - 19 ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั จานวน 400
ชุ ด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศชาย ร้อยละ 28.50 และเพศหญิง ร้อยละ 71.50 มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี คิด
เป็ น ร้อยละ 32.30 สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 69.00 ซึ่ ง รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 53.80 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ แนวคิด (ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ งั ,2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล”
พบว่า เพศ อายุ การศึ กษา และสถานภาพ ที่ แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์
ประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ระดับ
รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
3.ผลการวิจยั พฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความพึงพอในการเลื อกซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1.ด้านความคุม้ ครอง ผูว้ ิจยั ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของการซื้ อประกันโควิด19 ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ให้ความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด (อรุ ณ วิสุทธิ
พัฒน์สกุล,2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทย” พบว่า ส่ วนใหญ่มีการซื้ อกรมธรรม์ ประกันชีวติ ผ่านตัวแทนประกันชี วติ เหตุผลที่
ซื้ อ คือเพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั ครอบครัว ด้วยแบบ ประกัน คือแบบคุ ม้ ครองชี วิต (รายได้) ใน
วงเงินทุนประกันระหว่าง 100,000 – 500,000 บาท และ ตนเองมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
3.2 ด้านภาพลักษณ์ของบริ ษทั ประกัน ผูว้ จิ ยั ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของการซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ให้ความเห็ นด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
(แสงเดือน วนิชดารงค์ศกั ดิ์,2555) การรับรู ้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริ การ:กรณี ศึกษาธนาคารเกียรติ
นาคิน สาขากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ภาพลักษณ์ กับ
การรับรู ้คุณภาพบริ การมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสู ง
3.3 ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ผูว้ ิจยั ให้ค วามเห็ นว่า พฤติ ก รรมของการซื้ อ
ประกันโควิด-19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด (ประดิษฐ์เพชร แซ่ต้ งั
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,2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า การซื้ อกรมธรรม์ ส่ วนใหญ่จะซื้ อผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั ประกันชีวติ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเปรี ยบเทียบเฉพาะปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน เป็ นประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในการวิจยั
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษา เปรี ยบเทียบด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อาชีพ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคอื่นๆ
เป็ นต้น เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาธุ รกิจประกันชี วิตมากยิ่งขึ้น นอกจากศึกษา
พฤติกรรมของการซื้ อประกัน ด้านความคุม้ ครอง ด้านภาพลักษณ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ควรมีการศึกษาปั จจัยทางด้านอื่ นๆ เช่ น ส่ วนประสมทางการตลาด การซื้ อประกันออนไลน์ผ่าน
Appication เพื่อศึกษาการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียงิ่ ขึ้นโดยการวิจยั อาจใช้ทฤษฎี
ทางการตลาด หรื อวิจยั เกี่ ยวกับช่องทางผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อประกันในยุคการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้ อประกันของผูบ้ ริ โภคในอนาคต
และควรให้มีการนา สถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้ เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ ที่มีความหลากหลายแตกต่างก่ อให้เกิ ดความ น่ าสนใจและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึ้น
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