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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ (T-test) แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ 
(Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน Covid-19 แตกต่างกัน และประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการเลือก
ซื้อประกัน Covid-19 ไม่ต่างกัน และ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใน



กรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความพึงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ABSTRACT 
This research study the objectives are (1) to study the personal factors are gender, age, 
status the level of education, the average monthly income and occupation that affected to 
the satisfaction in buying Covid-19 life insurance of the population in Bangkok. (2) to study 
marketing mix factors are product, price, place, promotion affected to the satisfaction in 
buying Covid-19 life 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 gender, age, and status are 
different that affected to satisfaction in choosing to buy Covid-19 life insurance is different. 
And Bangkok people Which have personal factors regarding the level of education, 
occupation and the average monthly income are different that affected to in choosing 
Covid-19 life insurance not different. And marketing mix factors regarding price and 
promotion that affected to the satisfaction in choosing Covid-19 life insurance different. And 
marketing mix factors regarding product and place that affected to the satisfaction in 
choosing Covid-19 life insurance not different. Total population in Bangkok are satisfied in 
buying Covid-19 life insurance are very level. 

บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : 
 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในปัจจุบันท าให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวนมากในหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยติดเช้ือโควิด 19 
กันอย่างเข้มงวด ปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์ที่รนุแรงอย่างต่อเนื่องของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ที่
ระบาดไปทั่วโลก ขณะเดียวกันประชาชนเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความคุ้มครอง ซึ่งการซื้อประกันถือ
เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุด ยิ่งหลากหลายบริษัทประกันต่างพากันออกผลิตภัณฑ์ “ประกันโควิด 19” เข้า
มาตอบโจทย์ความต้องการโดยเฉพาะแก่ประชาชนผู้สนใจ เพราะมีราคาไม่สูงให้ความคุ้มครองที่สมเหตุสมผล 



ยอดขายประกัน “โควิด 19”ก็พุ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความกังวลที่เพิ่มมากข้ึนของประชาชนก่อน
หน้านี้ประกันโควิด ประเภท “เจอ จ่าย จบ” ที่มีเงื่อนไขจ่ายเงินก้อนทันทีที่ตรวจพบว่าติดเช้ือโควิด 19 เป็น
รูปแบบประกันที่ขายดีที่สุด และหลายบริษัทประกัน ทยอยออกมารับความต้องการของผู้บริโภคเช่นกันทว่า 
เมื่อเวลาผ่านไปหลายอย่างก็ตาม ปัจจุบันยังมีบริษัทประกัน ที่เปิดขายประกัน “โควิด 19” รูปแบบอื่น ๆ ที่
เน้นคุ้มครองครอบคลุมทั้งอาการป่วย และ/หรือ เสียชีวิตจากอาการโควิด 19 เพื่อเป็นตัวเลือกส าหรับผู้ที่
ต้องการประกันในช่วงนี้  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต
ในสถานการณ์ Covid-19 ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด Promotion) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
บริษัทประกันชีวิต สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจและบริหารงานต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย : 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid -19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid -19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย :  
 งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ โดยก าหนดขอบเจตของการศึกษาดังต่อไปนี้    
 1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายในการ
ด าเนินชีวิต มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองและมี อ านาจในการใช้จ่ายสูง ซึ่งมีความเหมาะสมทีจ่ะเป็น ประชากรที่จะ
ใช้วิจัยในครั้งนี้ มีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ข้ึนไป ที่เคยซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่เริ่มค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการสถานการณ์ Covid -19 มีจ านวนที่แน่นอน การก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 5,588,222 คน (ส านักงาน
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย, 2563) จึงใช้วิธีการโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) มีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 
ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% ท าให้ได้ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 400 คน 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 



อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่อง ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
 
4.นิยามศัพท์เฉพาะ : 
  1. การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพล ภาพถาวร
สิ้นเชิงหรือชราภาพ 
 2. กรมธรรม์ หมายถึง เอกสารอย่างหนึ่งที่ทางบริษัทประกันภัยนั้นจะมอบให้กับเรากรมธรรม์
เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันที่เราน้ันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
 3. ความคุ้มครอง หมายถึง สัญญาซึ่งผู้รับประกันชีวิตตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่ง เมื่อมีเหตุในอนาคต
ดังระบุไว้ในสัญญา 
 4. ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง การเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการละเมิด เพื่อให้ผู้เสียหาย
กลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการละเมิดหรือกลับคืนใกล้เคียงฐานะเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การคืน
ทรัพย์ การซ่อมแซมทรัพย์ หรือชดใช้เงินเป็นค่าเสียหาย 
 5. ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความ
พอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า 
ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่าน้ัน เป็นไปในทางลบหรือบวก (อุทัย   พรรณสุดใจ, 2545) 
 6. ไวรัสโคโรนา คือ ไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจาก
ที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเช้ือได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธ์ุนี้แล้วทั้งหมด 6 
สายพันธ์ุ ส่วนสายพันธ์ุที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนน้ีเป็นสายพันธ์ุที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธ์ุที่ 
7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่” และในภายหลังถูกตั้งช่ืออย่างเป็นทางการว่า “Covid-19” 
(มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, 2563) 
 
5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ อย่างไร เพื่อน าผลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  
 2.สามารถน าผลการวิจัยเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผนการตลาด 
เพื่อการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความได้เปรียบคู่แข่งให้มากขึ้น 
 3.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินธุรกิจประกันชีวิต สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         1. ตัวแปรอิสระ  
 - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 - ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเลอืกซือ้ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและศึกษาหาข้อมูลงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประกันภัยและ Covid-19 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

ต่างกัน ส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการเลอืกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใกรุงเทพ
มหานครฯ แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต 
ในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ฯ แตกต่างกัน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิธีวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid -19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงค์ที่หนึ่ง คือ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ วัตถุประสงค์ที่สอง คือ เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 ของ



ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดข้ันตอนของระเบียบการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การออกแบบการวิจัย 
 2. ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ ประการแรก เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid -19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ และประการที่สอง 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-
19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-
Experimental Research) ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือ การเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เก็บและรวบรวมข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีจ านวนที่
แน่นอน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 5,588,222 คน (ส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย , 2563) จึงใช้วิธีการโดยใช้สูตรของ Yamane 



(1967) มีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ที่ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% ท าให้ได้ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา จ านวน 400 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตัวแปรตาม ได้แก่ 
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย  4 ส่วน ดังนี้  
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
     ส่วนที่  3 ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ 
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้แก่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูล แล้วจึงได้น า ข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ (T-test) แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอย
พหุคุณ (Multiple Regression) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี ้
 1. ความพึงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ฯ พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีความพึงใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์  Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน 
 2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน 



 2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน 
 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต
ในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน 
 2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน 
 2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ฯ จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ  
 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
 3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ 
 
 3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าผลการวิเคราะห์เรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์  
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ที่มีความสอดคล้องและแตกต่างของผลการวิจัยที่ผ่านมา 
รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต ใน
สถานการณ์ Covid-19 โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์  Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน 
 2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต
ในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่ง



สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าเพศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 สอดคล้องกับ เชิดชัย ธรรมอมรพงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษา ส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร  พบว่า เพศ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร ในด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความคุ้มค่า 
 2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต
ในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าอายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ ถูกจิตต์ และคณะ (2564) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดของศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดพะเยา พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
 2.3 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าสถานภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 สอดคล้องกับ เชิดชัย ธรรมอมรพงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษา 
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความคุ้มค่า 
 
 2.4 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19  
 2.5 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นปัจจัยทีไ่ม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19  
 2.6 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าอาชีพเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19  



 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ฯ  
 3.1 ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน โดยที่ค่า 
Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-
19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ  
 3.2 ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยที่ค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครฯ มากที่สุดเท่ากับ 0.276 สอดคล้องกับเกริกฤทธ์ิ อินแถลง และ ธนกร สิริสุ
คันธา (2565) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ธุรกิจคอนกรีต
ผสมเสร็จในเขตอ าเภองาว จังหวัดล าปาง พบว่า ราคามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ เนื่องจาก โดยลูกค้ายินดี
จ่ายเงินตามราคาที่ก าหนดไว้ หากสินค้า/บริการที่ได้รับ ตรงตามความต้องการ สัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากับ 
0.122 สนับสนุนสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

3.3 ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ปฏิเสธ
สมมติฐาน โดยที่ค่า Sig. เท่ากับ 0.196 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าตัวแปร
ส่วนประสมทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ  

3.4 ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน โดยที่ค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าตัวแปร
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ มากที่สุดเท่ากับ 0.297 สอดคล้องกับ เกริก
ฤทธ์ิ อินแถลง และ ธนกร สิริสุคันธา (2565)  ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในเขตอ าเภองาว จังหวัดล าปาง พบว่า การส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจเนื่องจาก พนักงาน/เจ้าของร้านมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีส่วนในการ
เสริมสร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อกนั สัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากับ 0.153 สนับสนุนสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  



 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน

สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีเพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อประภัย Covid-19 ต่างกัน 
ซึ่งเพศที่แตกต่างกันเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ลักษณะทางเพศ เป็นปัจจัยพื้นฐานด้านร่ายกายที่แตกต่างกัน
ของบุคคล เป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ด้วยความแตกต่างทางเพศท าให้บุ คคลมีพฤติกรรม 
ความคิด การตัดสินใจ ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จึงท าให้ เพศเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญในการแบ่งตลาด
เพราะแต่ละเพศก็มีทัศนคติที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 มากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะเพศหญิงอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจ เพศหญิงใช้อารมณ์และความรู้สึกในการ
ไตร่ตรอง ซับซ้อน และละเอียดอ่อนมากกว่า อาจค านึงถึงความพึงพอใจที่ได้รับและอาจต้องการที่จะได้รับ
บริการที่เกินความคาดหวังด้วย ซึ่งเพศชายอาจพอใจแค่ระดับที่การซื้อหรือใช้บริการควรจะได้รับ ก็ถือว่าพึง
พอใจต่อการซื้อหรือใช้บริการนั้น ๆ  แล้ว ดังนั้นบริษัทประกันอาจต้องใส่ใจลายละเอียดและให้ความส าคัญด้าน
เพศด้วย 

ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน
สถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อายุที่
มากข้ึน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์  Covid-19 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฯ มากขึ้น ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว ความคิดรวมถึงการตัดสินใจที่สั่ง
สมมามากกว่าจึงท าให้ในระหว่างกระบวนการการตัดสนิใจซื้อประกัน ได้คิดวิเคราะห์ต่อสิ่งที่จะเสียไปและสิ่งที่
จะได้รับ นั้นคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ซื้อประกันอย่างมีเหตุมีผล เมื่อท าการซื้อไปแล้ว จึงพบว่ามีความพึง
พอใจต่อประกันที่ซื้อไป ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มวัยท างานหรือสูงวัยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ และยังมีอ านาจ
การซื้อสูง ควรให้ความส าคัญ โดยพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายน้ี 
 ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกัน
ชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ แตกต่างกัน โดย สถานภาพโสด มีความพึง
พอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 โดยรวมแตกต่างกับสถานภาพสมรส โดยที่
สถานภาพโสด มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 โดยรวม น้อยกว่า 
สถานภาพสมรส จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คนโสดมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 มากกว่าคนที่สมรสแล้ว อาจเป็นเพราะสถานภาพที่ต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินความพึงพอใจมาก
น้อยต่างกัน  



 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต
ในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ฯ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะผลการวิจัยที่พบว่า ข้อ
บริษัทแจ้งรายละเอียดการช าระเบีย้เปน็ลายลกัษณ์ อักษรอย่างชัดเจนในเล่มกรมธรรม์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
บริษัทประกันต้องใหค้วามส าคัญด้านน้ีเปน็อย่างมาก เพราะการช้ีแจ้งรายละเอียดชัดเจน ถูกต้อง เป็นสิ่งส าคัญ
ต่อผู้ซื้อประกันภัย ส่วนล าดับถัดมา คือ ช าระค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ ประชากรใน
กรุงเทพที่เลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ได้ผลลัพธ์คุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันและบริษัทมีค่าเบี้ย
ประกันที่หลากหลายราคาให้เลือก เหมาะสมกับหลายช่วงวัย วันเรียนและวัยท างานก็สามารถซื้อได้  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ฯ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ
ผลการวิจัยที่พบว่า ข้อบริษัทมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น มีบัตรเครดิต มีการสะสมคะแนนเพื่อแลก
ของขวัญ เป็นข้อที่มีความส าคัญ เป็นปัจจัยที่บริษัทควรส่งเสริม และพัฒนาต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับเกิน
ความคาดหวัง นอกจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ มีของรางวัลดึงดูดให้น่าสนใจ รองลงมา ได้แก่ บริษัทมีการ
จัดโปรโมช่ันร่วมกับบัตรเครดิต โดยปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ( Cashless Society) มี
ประชากรที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า ช าระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านแอพธนาคาร บัตรเครดิตต่าง ๆ เพิ่มข้ึน จะเป็นสิ่งที่ดี
หากบริษัทมีการจดัโปรโมช่ันหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตอยู่สม่ าเสมอ เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการและเพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก้ผู้ใช้บริการ และยังรวมถึง บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น Facebook , Instragram , Line เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันประชากรส่วนมากใช้สมาร์ทโฟน ใช้แอพลิเคช่ันต่าง ๆ ในการรับข่าวสาร มากกว่าจดหมายห รือ
โทรศัพท์กว่าแต่ก่อน การที่ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารรวดเร็ว สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการซื้อหรือใช้บริการ  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ 
Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือก
ซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์ Covid-19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครฯ  โดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่า

เป็นปัจจัยส าคัญเพิ่มเติม เช่น ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion, 
People, Process และ Physical Evidence เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านการวัดความพึงพอใจที่มากข้ึน 
โดยเฉพาะกับธุรกิจบริการที่มีบุคคล หรือพนักงานอื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจที่ได้รับ 
ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท า
ให้ผลการวิจัยในครั้งนี้มีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยในขอบเขตที่กว้างข้ึน โดยท าการศึกษาและวิจัยนอกเหนือจากเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีการระบาดทั่วประเทศ และประชากรต่างจังหวัดก็ ให้
ความส าคัญกับการซื้อประกันภัยโควิด-19 ซึ่งจะท าให้ทราบความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตใน



สถานการณ์ Covid-19 ที่หลากหลายจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มข้ึน เช่น ช่องทางการจัด
จ าหน่ายในต่างจังหวัด หรือการมีข้อจ ากัดในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ต่างจากประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทนุหรอืท าการตลาด เป็นข้อพิจารณาของผู้ประกอบการ
หรือบริษัทต่อไปในอนาคต 
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