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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้มุ่งหวงั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์
ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบว่า ผู้มุ่งหวงั
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 ปีขึน้ไป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยผู้มุ่งหวังที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 และผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม  ได้แก่  ด้านหน้าที่  ด้านการเงิน  ด้านสังคม  ด้านจิตใจ  ด้านเวลา มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัโดยรวม ด้านการ
เสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก  ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ามาก  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า และปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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The purpose of this research is to study risk perception and the website elements 

related to life insurance buying decisions via website channel of prospect people. The 
sampling group used in this research is a group of 400 people, 20 years old and up, who have 
been visited any insurance website to explore buying online insurance via a website. A 
questionnaire was used as the research tool to collect the data. The research results showed 
that the majority of the respondents were male, 31 years old and up, single, had a Bachelor’s 
degree, worked as an employee in a private company and an income 40,001 Baht or more per 
month. The difference in terms of the gender, age, education, and occupation of prospects 
had a role in terms of buying decision for life insurance via website channel at a statistically 
significant level of 0.01. Also, the difference in income of prospects had a role in terms of 
buying decisions for life insurance via a website channel with a statistically significant level of 
0.05. There are positive relations between risk perception on the aspects of life insurance via 
website channels overall, including functional, financial, social, psychological, and time and 
life insurance buying decision via website channel on prospects overall, information search, 
and evaluation of alternatives, at a very low level of statistical significance at 0.01. There are 
positive relations between website elements overall in the dimensions of content, community, 
commerce, context, communication, customization, and convenience and life insurance 
buying decision via website channel of prospects overall, needs recognition, information 
search, and evaluation of alternatives in the rather low and moderate level at a statistically 
significant level of 0.01. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ส้ าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ท่ีปรึกษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ได้กรุณาสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสารนิพนธ์ฉบบันีจ้นด าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์  ผู้วิจัย
ซาบซึง้ในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา และอาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุ
เสน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถามและ
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สารนิพนธ์
ฉบบันีม้ีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม  ส าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ซึง่ได้ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจยัในครัง้นี ้

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้
ความเมตตา มอบความรู้ในทางทฤษฎีรวมถึงประยกุต์ใช้ในทางปฏิบติั และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าที่
ทกุท่านที่ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วยดีเสมอมา 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวที่ให้ความรัก ความ
เข้าใจ ให้การอบรมสัง่สอน และมอบโอกาสในการศึกษาหาความรู้ ท าให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จใน
การด าเนินการท าสารนิพนธ์และการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาในครัง้นี ้

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการจัดการรุ่นที่ 20 และเพื่อนๆ คณะบริหารธุกิจเพื่อ
สงัคม ตลอดจนเพื่อนร่วมงานส าหรับการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ก าลงัใจจนสามารถส าเร็จ
ลลุว่งไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคณุผู้มีพระคณุทุกท่านที่ไม่ได้กลา่วถึงได้หมดมา ณ ที่นี ้ข้าพเจ้าขอ
น้อมบูชาคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาอบรมสัง่สอน ข้าพเจ้า
ซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การประกนัชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสญูเสียไปอนัเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพล

ภาพถาวรสิน้เชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้ เอา
ประกนัหรือผู้ รับประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562) การมี
ประกนัชีวิตจึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึน้ และช่วยกระจายความเสี่ยงที่คนเราทุก
คนมีโอกาสจะเผชิญ แต่ประชากรในประเทศไทยไม่นิยมซือ้ประกนัชีวิตกนัเท่าไหร่นกั ประเทศไทย
มีค่าเฉลี่ยการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แค่คนละ 0.37 ฉบับ หากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว
อย่างประเทศญ่ีปุ่ น ประชากร 1 คน ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ 3.22 ฉบับ และประชากรของ
ประเทศสิงคโปร์ 1 คน ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่  2.67 ฉบับ  (Marketeer Team, 2562: 
ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 25 กนัยายน 2562)  

ปัจจุบันนี ้หลายๆ ธุรกิจก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจประกันชีวิตก็เช่นกัน 
นอกจากช่องทางการขายผ่านตวัแทนขายและช่องทางธนาคารแล้ว ยงัมีการเปิดช่องทางการขาย
ผ่านเว็บไซต์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเช่นเดียวกัน มีการคาดการณ์จากผู้ เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
ดิจิทัลว่า ช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์นีจ้ะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ จนสามารถสร้าง
ผลประกอบการที่ดีให้กับองค์กรได้ไม่ต่างจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนขายและช่องทาง
ธนาคาร เนื่องจากช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์นัน้ ช่วยลดขัน้ตอนการท างานของ
พนักงานและลดต้นทุนในการด าเนินงานให้กับองค์กรซึ่งเป็นสิ่งส าคัญจะช่วยให้องค์กรมีก าไรที่
มากขึน้ได้ เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ได้มีการคาดการณ์ว่าในปีนีเ้บีย้ประกันภัยรับรวมจากธุรกิจประกันชีวิตจะหดตวั 7% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทย จึงอาจจะสง่ผลให้องค์กรมีก าไร
ลดลงด้วย หากช่องทางการขายประกนัชีวิตผ่านเว็บไซต์นีส้ามารถช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในส่วน
ของการด าเนินงานได้จริง ก็อาจจะท าให้องค์กรมีผลก าไรเพิ่มขึน้ได้ 

จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ก็พบว่าคน
ไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวนัถึง 10 ชัว่โมง และมีผู้ใช้กว่า 51% ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซือ้สินค้าและ
บริการ แต่มีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เร่ืองความน่าเชื่อถือของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมี
ผู้ ใช้มากถึง 45.5% ที่ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้ (ส านักงานพัฒนา
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , 2562: 
ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562) ดังนัน้ หากองค์กรต้องการให้ช่องทางการขายประกัน
ชีวิตผ่านเว็บไซต์ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวงั นอกจากเร่ืองของการมีผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต
ที่ดีแล้ว ยังจ าเป็นที่จะต้องสร้างเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าอีกด้วย เพราะ
เว็บไซต์ก็ถือเป็นช่องทางในการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่มีความส าคญัเช่นเดียวกบัช่องทางการ
ขายผ่านตวัแทนขายและช่องทางธนาคาร 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการรับรู้ความเสี่ยงและ
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง (บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจาก เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ สามารถ
ด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์
ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์) เพื่อให้องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกนัชีวิต ได้น าผลการวิจยันีไ้ปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกบัการรับรู้ ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้ มุ่งหวัง เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์มากขึน้ เพื่อให้ประชากรในประเทศไทยลดโอกาสที่จะเผชิญกบัความเดือดร้อนจากความ
เสี่ยงที่เกิดขึน้ได้ รวมถึงเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานท าให้มีผลก าไรที่
มากขึน้อีกด้วย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ าแนก
ตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี

ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังในครัง้นี ้
เพื่อให้องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกนัชีวิต ได้น าผลการวิจยันีไ้ปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการรับรู้ ความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้มุ่งหวงั เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
มากขึน้ เพื่อให้ประชากรในประเทศไทยลดโอกาสที่จะเผชิญกับความเดือดร้อนจากความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ได้ รวมถึงเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทนุในการด าเนินงานท าให้มีผลก าไรที่มากขึน้อีก
ด้วย 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจาก เป็นบุคคล
ที่บรรลุนิติภาวะ สามารถด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ 
และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% หรือที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ 0.05 จะได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้จากการเก็บ
ข้อมลูจากแบบสอบถาม จึงมีการเพิ่มขนาดตวัอย่างอีก 4% ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด เท่ากบั 15 
ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้จึงเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการเลือกสุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้ วิจัยจะ

สร้างแบบสอบถามจากเว็บไซต์ Google forms จากนัน้ท าการเผยแพร่แบบสอบถามไปยัง 2 
ช่องทาง ได้แก่  

1.1 ช่องทางเว็บไซต์พนัทิป (Pantip) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ 
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1.1.1 ห้องสินธร เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจด้าน
หุ้น เศรษฐกิจ การลงทุน LTF RMF ธนาคาร และเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการ
ซือ้ประกนัชีวิต โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวงัที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิต
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.1.2 ห้องสวนลมุพินี เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต และโรคร้ายแรง ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการซือ้ประกนัชีวิต โดยจะเก็บ
แบบสอบถามจากผู้ มุ่งหวังที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อ
ค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.2 ช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เนื่องจาก เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็น
แหล่งรวมกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ตัดสินใจซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวังท่ี
เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 134 ชดุ 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ ผู้ วิจัยจะท า
การเผยแพร่แบบสอบถามไปยงัช่องทางที่ก าหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มุ่งหวงัที่เคย
เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่  

1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1.1. เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2. อาย ุ
1) 20 – 30 ปี 
2) 31 – 41 ปี 
3) 42 – 52 ปี 
4) 53 – 63 ปี 
5) 64 ปีขึน้ไป 
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1.1.3. สถานภาพ 
1) โสด 
2) สมรส / อยู่ด้วยกนั 
3) หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 

1.1.4. ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากว่าปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.5. อาชีพ 
1) นิสิต / นกัศกึษา 
2) ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3) พนกังานบริษัทเอกชน 
4) ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
5) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ……………………… 

1.1.6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
2) 10,001 – 20,000 บาท 
3) 20,001 – 30,000 บาท 
4) 30,001 – 40,000 บาท 
5) 40,001 บาทขึน้ไป 

1.2 การรับ รู้ความ เสี่ ย งเก่ียวกับ การประกันชี วิตผ่ านช่องทางเว็บ ไซ ต์ 
ประกอบด้วย 

1.2.1 ด้านหน้าที่ 
1.2.2 ด้านการเงิน 
1.2.3 ด้านสงัคม 
1.2.4 ด้านจิตใจ 
1.2.5 ด้านเวลา 

1.3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
1.3.1 ด้านเนือ้หา 
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1.3.2 ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
1.3.3 ด้านการพาณิชย์ 
1.3.4 ด้านการจดัองค์ประกอบ 
1.3.5 ด้านการสื่อสาร 
1.3.6 ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 
1.3.7 ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
2.1 การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย 

2.1.1 การตระหนกัถึงความต้องการ 
2.1.2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
2.1.3 การประเมินทางเลือก 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
1. ผู้มุ่งหวัง หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจาก เคยเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่ง
หนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

2. การประกันชีวิต หมายถึง สญัญาที่คู่สญัญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ รับประกัน ตกลงจะ
จ่ายค่าชดใช้ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ เอาประกัน ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้
เป็นเหตใุห้ได้รับความเสียหายหรือตกลงที่จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ 
โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ เอาประกนัจะต้องจ่ายเบีย้ประกนัตามที่ระบไุว้ในสญัญา (ชศูรี พนัธุ์ทอง, 2538) 

3. การประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตมีช่องทางการ
ขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยประชาชนทัว่ไปสามารถ
ด าเนินการเลือกซือ้แบบประกันที่ต้องการและช าระเบีย้ประกันบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยเล่ม
กรมธรรม์จะถกูจดัสง่ให้กบัลกูค้าทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4. การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง การที่บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสามารถ
ประเมินค่าความเสี่ยงที่ผู้บริโภคต้องเผชิญในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ประกอบด้วย 

4.1 ด้านหน้าที่ หมายถึง ความเสี่ยงจากการเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แต่กรมธรรม์ประกนัชีวิตนัน้ไม่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามที่คาดหวัง
ไว้ 
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4.2 ด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงจากการเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แต่ความคุ้มครองที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนัน้ไม่คุ้มค่ากับเบีย้ประกันที่
จ่ายไป 

4.3 ด้านสังคม หมายถึง ความเสี่ยงจากการเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตนัน้อาจไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป หรือการถูกละเมิด
ข้อมลูสว่นตวัจากข้อมลูในกรมธรรม์ประกนัชีวิตนัน้ 

4.4 ด้านจิตใจ หมายถึง ความเสี่ยงจากการเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แต่เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่มั่นใจ และเกิดความกังวลเร่ืองผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตนัน้ 

4.5 ด้านเวลา หมายถึง ความเสี่ยงจากการเลือกซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แล้วเกิดความรู้สึกในด้านระยะเวลารอคอยการยืนยันการช าระเบีย้ประกัน การ
ยืนยนัการรับประกนัชีวิตและความคุ้มครองจากบริษัท และการสง่มอบเลม่กรมธรรม์ 

5. องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ 
ของเว็บไซต์ ที่เมื่อประกอบเข้าด้วยกนัแล้วจะท าให้เว็บไซต์มีคณุภาพ น่าสนใจ ดึงดดูให้คนเข้ามา
ใช้บริการ ประกอบด้วย 

5.1 ด้านเนือ้หา หมายถึง เนือ้หาหรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่จะท าให้
เว็บไซต์ดนู่าสนใจ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ตวัหนงัสือ, รูปภาพ, เสียงเพลง, ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 
ซึง่จะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน และสดใหม่อยู่เสมอ 

5.2 ด้านการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การที่เว็บไซต์สามารถเป็นตัวกลางในการให้
ผู้ ใช้งานเว็บไซต์เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตกับผู้ ใช้งานอ่ืนๆ ในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้งานเหล่านี ้และจะ
ช่วยให้เว็บไซต์มีผู้ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

5.3 ด้านการพาณิชย์ หมายถึง ความสามารถของเว็บไซต์ในการรองรับการซือ้ขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิต เช่น การเลือกแผนความคุ้มครอง, การค านวณเบีย้ประกนั, การช าระค่าเบีย้
ประกนั เป็นต้น 

5.4 ด้านการจดัองค์ประกอบ หมายถึง เว็บไซต์มีการออกแบบที่ดี มีความเข้าใจง่าย
ในการใช้งาน เช่น ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็ว, การวางต าแหน่งของเนือ้หาเข้าใจง่าย, รูปแบบและ
ขนาดของตวัอกัษรเหมาะสม และมีการบอกทิศทางของเว็บไซต์อย่างชดัเจน (Navigation) เป็นต้น 
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5.5 ด้านการสื่อสาร หมายถึง การที่เว็บไซต์เป็นช่องทางที่ให้ผู้ ใช้งานเว็บไซต์สามารถ
เข้าถึงข้อมลูและบริการของบริษัทประกนัชีวิตได้ โดยอาจจะเป็นการสื่อสารทางเดียว เช่น การให้
ข้อมลูของผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต หรือ การสื่อสารสองทาง เช่น การให้ผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมลเพื่อ
ติดต่อเข้ามายงับริษัทประกนัชีวิต เป็นต้น 

5.6 ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า หมายถึง การปรับแต่งข้อมูลหรือบริการให้
ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งทราบได้จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บไซต์ด้วยเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั 

5.7 ด้านความสะดวกในการใช้งาน หมายถึง การออกแบบขัน้ตอนการใช้งานเว็บไซต์
ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ท าให้สามารถด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตได้อย่าง
รวดเร็ว ถกูต้อง และครบถ้วน 

6. การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ หมายถึง แนวโน้มที่ผู้
มุ่งหวงัจะตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึง่มีกระบวนการตดัสินใจ คือ การ
ตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบั

การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent variables)   ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 

การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ
ประกันชวีิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

1. ด้านหน้าที ่
2. ด้านการเงิน 
3. ด้านสงัคม 
4. ด้านจติใจ 
5. ด้านเวลา 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ 

1. ด้านเนือ้หา 
2. ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
3. ด้านการพาณิชย์ 
4. ด้านการจดัองค์ประกอบ 
5. ด้านการส่ือสาร 
6. ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 
7. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

 
 
 
 
 
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติ

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
1. การตระหนกัถึงความต้องการ  
2. การเสาะแสวงหาขา่วสาร 
3. การประเมินทางเลือก 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้มุ่งหวงัที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 
2. การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ 

ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชวีิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

3. องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ผู้ วิจยัได้
ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองค์ประกอบเว็บไซต์ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
7. แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัชีวิต 
8. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์  
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การวิเคราะห์เชิงสถิติและพรรณาลักษณะ

กลุ่มประชากรเก่ียวกับการกระจาย สถิติชีพ อายุ เพศ และสถานภาพในขณะหนึ่งหรือช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2524) 

Hanna และ Wozniak (2001) และ Schiffman และ Kanuk (2004) ได้ให้ความหมาย
ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึง ข้อมูลเฉพาะที่เก่ียวกบับุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และ
เชือ้ชาติ ซึง่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค นกัการตลาดมกัจะใช้เป็นลกัษณะพืน้ฐานในการน ามา
พิจารณาการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาโยงกบัความชอบ ความต้องการ 
และการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ เหล่านี เ้ป็นสิ่งที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์สถิติที่ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและ
สงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด ความรู้สกึ ของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์
จะสามารถเข้าถึงง่าย และมีประสิทธิผลในการก าหนดตลาดเปา้หมายมากกว่าตวัแปรอ่ืน 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 เพศ (Gender) 
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) กล่าวว่า เพศเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของ

บุคคล รวมทัง้พฒันาการในแต่ละวยัก็มีความแตกต่างกนัด้วย ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคล
มีการติดต่อสื่อสารแตกต่างกนั กลา่วคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะรับสง่ข่าวสาร
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายมีความต้องการที่จะรับส่งข่าวสารและมีความต้องการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีอนัเกิดจากข่าวสารนัน้ 

การวิจยัทางจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกบัผู้ชายมีความแตกต่างกนัอย่าง
มากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ เพราะสงัคมและวฒันธรรมก าหนดบทบาทของคนสองเพศ
ไว้แตกต่างกัน ผู้หญิงมักจะมีจิตใจอ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่าย ผู้ ชายให้เหตุผลและจดจ าได้ดีกว่า 
สามารถคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้มากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงมักจะโทษตัวเองเมื่อมี
ความผิดพลาดเกิดขึน้ ในขณะที่ผู้ ชายมักจะโทษคนอ่ืนหรืออุปสรรคอ่ืนๆ แต่ไม่โทษตัวเอง  (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 

1.2 อาย ุ(Age) 
ปรมะ สตะเวทิน (2533) กลา่วว่า อายเุป็นปัจจยัที่ท าให้คนมีความแตกต่างกนัใน

ด้านพฤติกรรมและความคิด คนที่อายุน้อยมกัมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออดุมการณ์ มองโลกในแง่ดี 
ในขณะที่คนอายุมากมกัมีความคิดอนรัุกษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่า 
เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุมาก
จะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่าความบนัเทิง 

สุชา จันทน์เอม (2544) กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างใน
เร่ืองพฤติกรรมและความคิด คนที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มี
อายนุ้อย คนที่มีอายนุ้อยจะมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายเุพิ่มมากขึน้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกนั การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต ่ากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 
12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี และ 65 ปีขึน้ไป ตวัอย่างเช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิ่ง
แปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น ส่วนกลุ่มผู้ สูงอายุจะสนใจสินค้าเก่ียวกับสุขภาพและ
ความปลอดภยั เป็นต้น 

1.3 สถานภาพ (Marital Status) 
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Hauser และ Duncan (1959) ได้นิยามว่า สถานภาพ หรือ สถานภาพการสมรส 
หมายถึง ลกัษณะส าคัญทัง้ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส การแตกแยกของชีวิตสมรส การ
สมรสใหม่ ซึ่งสถานภาพสมรสเป็นลักษณะทางประชาการศาสตร์ที่ส าคัญเก่ียวกับเร่ืองทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และกฏหมาย ทัง้นีส้ถานภาพสมรสมีสว่นส าคญัต่อการตดัสินใจ  

1.4 ระดบัการศกึษา (Education) 
เป็นปัจจยัที่บอกถึงความสามารถในการรับข่าวสาร ซึ่งระดบัการศกึษาท าให้คนมี

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ลึกซึง้แตกต่างกันออกไป นอกจากนีค้นที่ได้รับ
การศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาที่ต่างกัน สาขาวิชาที่ต่างกัน จะมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, 
116)  

ผู้ ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ ที่มี
การศึกษาต ่า เนื่องจากผู้ ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าผู้ ที่มี
การศกึษาต ่า จึงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิคภณัฑ์ที่มีคณุภาพมากกว่า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)  

1.5 อาชีพ (Occupation) 
อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลท า ที่น ามาซึ่งรายได้ที่เป็นค่าตอบแทนหรือ

ผลก าไรจากการท างาน และอาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกนั เช่น ข้าราชการจะซือ้สินค้าที่จ าเป็น คือ ชดุท างาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

1.6 รายได้ (Income) 
รายได้ หรือ สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) มีผลต่อสินค้า

และบริการที่ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย รายได้ การออม อ านาจการซือ้ ทศันคติต่อการจ่ายเงิน คน
ที่มีรายได้ต ่าจะมีความไวต่อราคามาก และมุ่งซือ้แค่สินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ส่วนคนที่มี
รายได้สงูจะมุ่งซือ้สินค้าที่มีคณุภาพดีแม้ราคาสงู โดยเน้นที่ภาพพจน์ตราสินค้าเป็นหลกั (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2550) 

ปณิศา มีจินดา (2553) ได้อธิบายถึงรายได้ว่า เป็นปัจจยัที่ก าหนดอ านาจการซือ้ 
ผู้บริโภคที่มีรายได้สงู มีอ านาจการซือ้สูง มักจะเลือกผลิตภณัฑ์ที่มีชื่อเสียง ในขณะที่ผู้บริโภคที่มี
รายได้ต ่าจะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ที่คุ้มค่า 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 

การรับรู้ คือ กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลเลือก (Select) จัดการ (Organize) เก็บ 
(Store) และรับ (Retrieve) ข้อมูลซึ่งมีกระบวนการส าคัญ โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะมีความ
เชื่อมั่นในประสาทสมัผัสของตนเอง ในบางครัง้อาจท าให้เกิดความเชื่อว่าสิ่งที่สมัผัสหรือรับรู้คือ
ความเป็นจริง (Reality) ความเชื่อในลกัษณะดงักล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีที่สิ่ง
ที่รับรู้และความเป็นจริงของวัตถุมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจ
ผิด ความสบัสนและความขดัแย้งภายในองค์กร (Wagner และ Hollenbeck, 2005) 

การรับรู้เป็นกระบวนการแปลความจากสิ่งที่สมัผสัของบุคคล โดยผ่านประสาทสมัผสั
ต่างๆ แล้วตีความตามความสามารถและประสบการณ์ออกมาเป็นข้อมูลแต่ละบุคคล การรับรู้
ขึน้อยู่กับพืน้ฐานความคิด ความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของผู้ บริโภค ผู้ บริโภคจะไม่สามารถ
เปิดรับข้อมลูได้ทัง้หมด แต่จะเลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมลูเท่าที่ศกัยภาพในการรับรู้ของแต่ละคนจะ
ท าได้เท่านัน้ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการ
รับรู้ แล้วตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองที่มีความหมายกลมกลืนกนั 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) ให้ความหมายของการรับรู้ว่า การรับรู้ หมายถึง การที่
บคุคลได้รับ ตีความ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึน้ การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมลู
และการแปลข้อมลูให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมลูข่าวสาร ความสนใจ และประสบการณ์ จึงสามารถท าให้แปลความได้ถกูต้อง 

ระดับของการรับรู้ 
ความสามารถในการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนแตกต่างกัน เป็นข้อจ ากัดในการให้

ข้อมูล เพราะถ้าให้ข้อมูลเกินระดับของการรับรู้ของผู้บริโภคก็ไม่มีประโยชน์ แต่อาจจะกลายเป็น
การท าให้สญูเสียการจดจ าจดุส าคญัไป ในทางตรงกนัข้ามถ้าให้ข้อมลูน้อยเกินไป ผู้บริโภคก็ยงัไม่
สามารถจดจ าได้ ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ระดับการรับรู้ของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2550) โดยสามารถแบ่งระดบัการรับรู้ได้เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระดับต ่าสุดที่ผู้ บริโภครับรู้ได้ คือ ระดับที่หากใส่ตัวกระตุ้ นต ่ากว่าจุดนี ้
ผู้บริโภคจะไม่รับรู้ เช่น การโฆษณา ถ้าสิ่งกระตุ้นน้อยเกินไปผู้บริโภคก็จะไม่รับรู้ ซึ่งจะกลายเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สญูเปลา่ 
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2. ระดับความแตกต่างที่ผู้ บริโภครับรู้ได้ คือ ระดับที่หากมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวกระตุ้นเพียงเล็กน้อย จะท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี ้ซึ่งเป็นระดับที่
ต้องสร้างความแตกต่างในสายตาผู้บริโภคให้ได้ 

3. ระดบัสงูสดุที่ผู้บริโภครับรู้ได้ คือ ระดบัที่หากมีการเพิ่มตวักระตุ้นสงูกว่านี ้ก็จะ
ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ เป็นลกัษณะของข้อมลูมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การรับรู้ อาจก่อให้เกิดความสบัสนและลดข้อมลูส าคญัไป 

กระบวนการรับรู้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลา่วเก่ียวกบักระบวนการรับรู้ไว้ดงันี ้

1. การเปิดรับข้อมลูที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) เกิดขึน้เมื่อผู้บริโภคเปิด
โอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตนเอง เช่น ผู้ ชมรายการโทรทัศน์อาจจะเลือกเปลี่ยนช่องเมื่อข่าวสารไม่
น่าสนใจ  

2. การตัง้ใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึน้เมื่อผู้ บริโภค
เลือกที่จะรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตัง้ใจรับข้อมูลต้องท าให้
งานให้มีลกัษณะโดดเด่นเป็นที่สนใจ เพื่อท าให้ผู้บริโภคตัง้ใจรับข่าวสาร 

3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) หรือการ
บิดเบือนข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective distortion) ความเข้าใจข้อมูลเป็นการตีความหมายของ
ข้อมลูที่ได้รับว่าเข้าใจตรงหรือไม่ หากเข้าใจตรงก็จะน าไปสู่ขัน้ตอนของการตีความข้อมูล ส าหรับ
การบิดเบือนข้อมูล คือ การตีความหมายโดยที่สัมพันธ์กับความเชื่อที่ตนมี อาจท าให้ ข้อมูล
บิดเบือนไปจากความเป็นจริง 

4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective retention) คือ ผู้ บริโภคจดจ า
ข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็นหรือได้ยิน เกิดการเปิดรับและความเข้าใจ ต้องพยายามสร้างข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค โดยการส่งข้อมูลซ า้ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความทรงจ าและตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ 

ในขัน้ตอนของกระบวนการรับรู้ คือ ความสนใจเอาใจใส ่เป็นขัน้ตอนที่ข้อมลูทัง้หมด
ถูกกรอง ดังนัน้ จะมีบางส่วนผ่านเข้ามาในระบบ ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอนที่ส าคัญมาก เพราะ
ข้อมูลใดที่ไม่ได้ผ่านการกรองก็จะไม่ได้น ามาเข้าสู่การตัดสินใจ แม้ว่าข้อมูลที่ผ่านการกรองใน
ขัน้ตอนแรกแล้ว แต่ข้อมูลที่เข้ามายังมีจ านวนมหาศาล ดังนัน้ ขัน้ตอนการจัดการจะท าหน้าที่
จัดการกับข้อมูลจ านวนมหาศาลและสลับซับซ้อนให้มีความง่ายขึน้ ภายหลังที่ข้อมูลต่างๆ ถูก
จดัสรรให้ง่ายขึน้ ข้อมูลดงักล่าวจะถูกจดัเก็บและดึงข้อมลูออกมาใช้ ซึ่งในบางครัง้ข้อมลูบางส่วน
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อาจมีการสูญหายไปบ้างในกระบวนการจัดเก็บรายการดึงข้อมูล  (Wagner และ Hollenbeck, 
2005)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการรับรู้ของ Wagner and Hollenbeck 
 
ที่มา: J.A. Wagner & J.R. Hollenbeck. (2005). Organizational Behavior Securing: 

Competitive Advantage. 73. 
 
การรับรู้ความเส่ียง 

การรับรู้ความเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมินค่าความเสี่ยงที่ผู้บริโภคต้อง
เผชิญในการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการ ซึ่งการมีความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคมีผลกระทบท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันไป (Kotler และ Armstrong, 2001) ซึ่ง
การรับรู้ความเสี่ยงจะแตกต่างกันออกไปตามเชือ้ชาติ เพศ อายุ และวัฒนธรรม  (Emblemsvag 
และ Endre Kjolstad, 2002)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลา่วว่า การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เมื่อซือ้ผลิตภณัฑ์ไป โดยตราสินค้าจะเป็นหลกัประกนัตวัผลิตภณัฑ์ ท าให้
ลดความเสี่ยงในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคอาจรับรู้ถึงความเสี่ยงที่แตกต่างกนัในการซือ้
และบริโภคผลิตภณัฑ์ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านหน้าที่  (Functional risk) คือ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คาดหวงั 

2. ความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical risk) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดการ
คกุคามต่อสภาพร่างกายที่ดี หรือสขุภาพของผู้ใช้และผู้ อ่ืน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าไม่เท่ากับ
ราคาที่จ่ายออกไป 

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

ความสนใจ 
(Attention) 

การจดัการ 
(Organization) 

การระลกึได้ 
(Recall) 

การรับรู้ (Perception) 
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4. ความเสี่ยงด้านสังคม (Social risk) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึก
อาย 

5. ความเสี่ยงด้านจิตใจ (Psychological risk) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของผู้ใช้ 

6. ความเสี่ยงด้านเวลา (Time risk) เป็นความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
ต้นทนุโอกาสในการค้นหาผลิตภณัฑ์ที่พอใจอื่นๆ 

Yates & Stone, 1992, อ้างถึงใน อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ได้จ าแนกลักษณะ
ความเสี่ยง หรือความสญูเสียออกเป็น 6 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความสูญเสียด้านการเงิน (Financial loss) เป็นการสูญเสียเงินจากการซือ้
สินค้าหรือบริการ แล้วไม่ได้ผลลพัธ์เท่ากบัเงินที่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ 

2. ความสูญเสียด้านประสิทธิภาพ (Performance loss) คือ ความบกพร่องของ
สินค้าหรือบริการ จากการท่ีสินค้าหรือบริการไม่ได้ท าหน้าที่ได้เท่าที่ควร 

3. ความสูญเสียด้านกายภาพ (Physical loss) คือ การที่ผลิตภัณฑ์นัน้อาจจะ
เป็นอนัตรายต่อด้านกายภาพ 

4. ความสูญเสียด้ายจิตใจ (Psychological loss) คือ ผลกระทบต่อจิตใจจาก
การใช้สินค้าหรือบริการของผู้ใช้ 

5. ความสญูเสียด้านสงัคม (Social loss) คือ ผลกระทบของสินค้าหรือบริการที่มี
ต่อความนิยมในตวัผู้ใช้ 

6. ความสูญ เสียด้านเวลา (Time loss) คือ ความสูญ เสียเวลาหรือความ
สะดวกสบาย อนัเนื่องมาจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

ระดับของการรับรู้ความเส่ียงกับกระบวนการตัดสินใจ 
Kotler และ Armstrong (2001) กล่าวว่า ระดบัการรับรู้ความเสี่ยงไม่ได้คงที่เสมอใน

ระหว่างกระบวนการตดัสินใจจะมีขึน้มีลงบ้าง ดงัจะเห็นได้จากภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 ระดบัการรับรู้ความเสี่ยง 
 
 ที่มา: สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2551: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 1 

พฤศจิกายน 2562) 
 

จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ บริโภคเร่ิมเกิดความต้องการ ในตอนแรก
ผู้บริโภคจะยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับการซือ้สินค้าท าให้มีระดับความเสี่ยงที่สูงเกินไป 
ผู้ บริโภคไม่อาจตัดสินใจซือ้ได้ จึงท าให้ผู้ บริโภคหาทางลดความเสี่ยงลงโดยการออกแสวงหา
ข่าวสารข้อมลู โดยอาจเป็นข่าวสารจากสื่อโฆษณา ความเห็นหรือประสบการณ์จากคนที่รู้จกั หรือ
ข้อมลูจากผู้แทนขาย ซึ่งท าให้ระดับความเสี่ยงในการซือ้ลดลง และน าไปสู่การตดัสินใจซือ้สินค้า
ในทีส่ดุ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคขึน้อยู่
กบัการรับรู้ความเสี่ยงด้านเดียว หรือหลายๆ ด้านรวมกนัของสินค้าหรือบริการนัน้ ผู้วิจยัจึงต้องน า
ประเภทของการรับรู้ความเสี่ยงในแต่ละด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านหน้าที่ ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงด้านสงัคม ความเสี่ยงด้านจิตใจ และความเสี่ยงด้านเวลา มาศึกษาในงานวิจยัการรับรู้
ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึน้อยู่กับการ
ประมวลและการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ซึ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะ
รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งผลิตภณัฑ์ที่เป็นเนือ้หาข้อมลู
แบบดิจิทัลในระบบออนไลน์ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ าหน่ายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การประมลู การจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ การขายตรง การให้บริการหลงัการขาย เป็นต้น (พชัณีกร 
พิศพานต์, 2558) 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ (2549) ได้ให้ความหมายของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อกลางในการน าเสนอสินค้าและบริการผ่านทาง
จอภาพคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเปรียบได้เหมือนกับร้านค้าเสมือนจริง โดยที่ผู้บริโภคไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่จริง เพียงแต่เข้าสู่ระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุน เช่น 
อินเทอร์เน็ต 

ประเภทของสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับประเภทของสินค้าที่มีการซือ้ขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. สินค้าที่มีตัวตน (Goods) คือ สินค้าที่สามารถจ าหน่ายต่อได้ สามารถคืน

สินค้าหรือเปลี่ยนได้ มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่แยกโดยเฉพาะ เพราะสินค้าชนิดนีไ้ม่สามารถขน
สง่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ 

2. สินค้าที่ไม่มีตัวตนหรือบริการ (Service) เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ดังนัน้ การ
ตดัสินใจซือ้จึงขึน้อยู่กับความพอใจของผู้บริโภค ส าหรับสินค้าที่ไม่มีตวัตนนีม้ีลกัษณะเหมือนกับ
สินค้าที่มีตัวตน คือ มีการขนส่งสินค้าในช่องทางปกติ เพราะไม่สามารถขนส่งผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกนั 

3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) มีลักษณะเหมือนกับสินค้าประเภทบริการ คือ 
ไม่สามารถคืนได้ แต่จะต่างกันตรงที่สามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สั่งซือ้ได้ทันที 
กล่าวคือ สินค้าประเภทนีส้ามารถเปลี่ยนเป็นสญัญาณดิจิตอล แล้วสง่ไปตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เพราะฉะนัน้ จึงเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวท่ีสามารถสง่ให้ผู้บริโภคได้ทนัที 

รูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต 
ในปัจจบุนั ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการด าเนินกลยทุธ์ที่หลากหลาย

มากขึน้ เพราะการท าธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะที่ลงทุนต ่าและต้องอาศยัความคิด



  20 

สร้างสรรค์เป็นหลัก จึงมีธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ส าหรับรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตในปัจจบุนัสามารถแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดงันี ้

1. แบบซือ้มาขายไป 
การค้าแบบซือ้มาขายไปเป็นแหล่งที่ให้ผู้บริโภคจับจ่ายซือ้สินค้า โดยทั่วไป

แล้วกลุ่มเป้าหมายมักจะอยู่ในวงจ ากัดตามลกัษณะของสินค้าที่ขาย ซึ่งสินค้าที่ท าการซือ้ขายจะ
ประกอบไปด้วย สินค้าที่มีตัวตนและสินค้าไม่มีตัวตน โดยกลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจแบบซือ้มา
ขายไปนี ้ได้แก่ ตลาดผู้ซือ้เฉพาะกลุม่ ซึง่แหลง่รายได้ของธุรกิจจะได้จากก าไรที่เกิดขึน้จากการขาย
สินค้าและบริการในแต่ละครัง้เป็นส าคญั 

2. แบบสื่อกลางด้านข่าวสาร 
การค้าแบบสื่อกลางด้านข่าวสารนี ้มีลักษณะเป็นศูนย์กลางในการอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ ซือ้และผู้ ขายมาพบกัน หรือมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่ให้ผู้ ซือ้
ผู้ขายมาพบกนั หรือเป็นตวัแทนการซือ้ขาย นอกจากนี ้ยงัมีบริการให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องกบั
สินค้า ผู้ ผลิตสินค้า ผู้ ขายวัตถุดิบ หรือแม้แต่ฝ่ายวิจัยตลาดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ต้องการ
ข้อมลูไปสร้างคณุค่าด้านการบริการ สว่นแหลง่รายได้ของธุรกิจประเภทนี ้จะได้จากค่าโฆษณา ค่า
สมาชิก ค่าธรรมเนียม จากความเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นตวัแทนการซือ้ขาย 

3. แบบสื่อกลางด้านความไว้ใจ  
การค้าแบบสื่อกลางด้านความไว้ใจจะมีหน้าที่ในการสร้างความไว้ใจระหว่าง

ผู้ซือ้กับผู้ขาย โดยการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ซือ้กบัผู้ขายที่เข้ามาซือ้
ขายสินค้ามีความปลอดภยัและเกิดความมัน่ใจ 

4. แบบขายเคร่ืองมือในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การค้าแบบขายเคร่ืองมือในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกิจที่

ขายเคร่ืองมือส าหรับการท าการค้าบนเว็บไซต์ ได้แก่ ระบบแคตตาล๊อกออนไลน์ ระบบตะกร้า
สินค้า ระบบการช าระเงินและติดตามผลการสัง่ซือ้ เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการที่ต่อเนื่องและ
ครบวงจร ซึง่อาจจะรวมไปถึงการติดต่อกบัระบบขนสง่ด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจประเภทนี ้
ได้แก่ กลุ่มที่ขายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์แบบซือ้มาขายไป และกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล 
ส่วนแหล่งรายได้จะได้จากค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานระบบอ านวยความสะดวกให้กับการค้าออนไลน์ 
ค่าสมาชิก และค่าเช่าระบบอ านวยความสะดวก 

5. แบบการให้บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
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การให้บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานเป็นการขายสิ่งที่สนับสนุ นการท า
ธุรกรรมของการขายสินค้าบนเว็บไซต์ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการต่อ
เข้าสูร่ะบบอินเทอร์เน็ต การรับสร้างเว็บไซต์ การให้เช่าพืน้ที่ฝากเว็บไซต์ การจดัส่งสินค้า ตลอดจน
เป็นสื่อที่เป็นศูนย์รวมด้านการโฆษณา และการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการซ่อมบ ารุง
และรักษาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานอีกด้วย 

องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 สว่นด้วยกนั คือ 

1. เว็บไซต์ (Web site) มีหน้าเปรียบเสมือนร้านค้าหรือห้องแสดงสินค้า ซึ่ง
จะต้องมีการวาง ระบบการจัดการภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จะต้องให้บริการแก่
ผู้บริโภคตลอด 24 ชั่วโมง อีกทัง้ จะต้องมีความรวดเร็ว และจะต้องท างานได้หลายๆ รูปแบบใน
เวลาเดียวกนั เพื่อให้ทนักบัความต้องการของกลุม่เปา้หมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. ระบบ เค รือ ข่ า ย ข้ อมู ล  (Network data system) ใน ก า รท าพ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นัน้ จะต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ประเภท
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนัน้ การเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัปริมาณการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้บริโภค กลา่วคือ ถ้ามีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการของ
เว็บไซต์มากก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของธุรกิจสูงขึน้ตามไป
ด้วย 

3. ระบบสื่ อสารข้อมูล  (Communicate data system) เนื่ องจาก พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ฐานเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกัน ซึ่งระบบสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้จะใช้ข้อตกลงหรือที่เรียกกันว่า โพรโทคอล 
(Protocol) 

4. ระบบการช าระเงิน (Payment system) ในการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

4.1 การช าระเงินที่ไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทางปฏิบัติการช าระเงิน
ให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี ้การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร การส่งไปรษณีย์ธณาณัติ การส่งเช็คทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์เรียกเก็บเงินปลายทาง การ
หกับญัชีธนาคารโดยตรง 

4.2 วิธีการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินหรือช าระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในระบบ B2C เนื่องจาก ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ บริโภค และส ร้างความมั่นใจแก่ผู้
ประกอบธุรกิจในการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ การช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทาง
ปฏิบัติท าได้ดังนี ้การใช้บตัรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ เช็คอิเล็กทรอนิกส์ เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินข้ามบญัชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ (Designing an attractive web site) ส าหรับผู้มาเยี่ยม

ชมครัง้แรกและจูงใจให้กลับมาเยี่ยมชมใหม่ ต้องมีทัง้ตัวอักษร (Text) เสียง (Sound) และ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ซึ่งแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจส าหรับติดต่อกบัผู้ ใช้
และเพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน หรือเรียกว่า 7C’s (Rayport 
และ Jaworski, 2001) ได้แก่ 

1. รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ โดยรวมในเว็บไซต์ จะต้อง
ค านึงถึงความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งาน มีการแยกส่วนของหน้าเอกสารเป็นส่วนๆ เพื่อ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล มีการแบ่งเฟรมเพื่อแสดงข้อมูลเอกสารปลายทางที่เชื่อมโยงไว้ และ
โครงสร้างทัง้หมดที่สร้างไว้น าพาผู้ใช้บริการไปยงัสว่นต่างๆ ได้ 

2. เนือ้หา คือ รายละเอียดข้อมลูบนเว็บไซต์ เช่น เนือ้หาเก่ียวกบับริษัท ประวติัความ
เป็นมา แผนที่ รายการสินค้า เนือ้หาต้องชดัเจน มีการบรรยายถึงคณุสมบติัของสินค้าและบริการ
นัน้ๆ มีความเป็นระเบียบ ถูกต้อง มีความสวยงาม และเป็นปัจจุบัน เนือ้หาที่น าเสนอไม่ควรมี
ขนาดใหญ่เกินไป 

3. ชมุนุมเพื่อการติดต่อสื่อสาร คือ สว่นที่ให้ผู้ ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
โดยแสดงความคิดเห็นบนกระทู้  (Web Board) ของเว็บไซต์ มีเคร่ืองมือส าหรับติดต่อภายในของ
ผู้ ใช้บริการที่สนใจในเร่ืองเดียวกัน เพื่อคอยอ านวยความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และมี Facebook Fan Page คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งส าหรับ
การประชาสมัพันธ์เว็บไซต์ ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทัง้ยงัสามารถ
แบ่งปัน (Share) ข่าวสารข้อมลูของสินค้าและบริการ ไปยงั Facebook ได้ 

4. การปรับแต่ง คือ ส่วนที่ให้ผู้ ใช้บริการสมคัรสมาชิกและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลา ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการปรับแต่ง เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

5. การติดต่อสื่อสาร คือ ส่วนของข้อมูลที่อยู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับทาง
เว็บไซต์ได้ ในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้า ทางเว็บไซต์จะมีระบบการแจ้งข่าวสารข้อมูลไปยัง
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ลูกค้าในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติจาก
ลกูค้าไปยงัเว็บไซต์ จะอยู่ในรูปแบบระบบการถามตอบ โหวต และสมดุเยี่ยม 

6. การเชื่อมโยง คือ สว่นของเครือข่ายที่มีระบบการเชื่อมโยง (Link) ไปยงัเว็บไซต์อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

7. การพาณิชย์ คือ ส่วนในการสัง่ซือ้สินค้า ควรมีการออกแบบวิธีท า รายการสัง่ซือ้
อย่างเป็นขัน้ตอน และอธิบายรายละเอียดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้อย่างชดัเจนทกุกิจกรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ และมีคนเข้า
มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จะท าให้เว็บไซต์นัน้น่าสนใจและน่า
ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์ที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 7C’s 
ดงันี ้

1. องค์ประกอบ หรือรูปลักษณ์ ประกอบด้วย การจัดผังและการออกแบบ ถือเป็น
ส่วนที่ส าคัญและเป็นหัวใจหลักของการที่จะท าให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมูลที่มี
ให้บริการในเว็บไซต์มีทัง้ตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ดีควรเป็นข้อมูลใหม่มี
ความถกูต้อง มีการอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมลู 

2. ส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ประกอบด้วย เนือ้หาที่น าเสนอในเว็บไซต์ในรูปแบบ
ของตัวอักษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใช้เสียงและไฟล์วีดีโอ เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
เพิ่มมากขึน้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต่ืนตาต่ืนใจ และไม่เกิดความเบื่อหน่ายขณะใช้เว็บไซต์
ในการหาข้อมลูที่ต้องการ หรือเพื่อสร้างความบนัเทิงให้กบัตนเอง 

3. เป็นที่ส าหรับชุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต์ คือ การรวมตวัของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ งที่
อยู่ร่วมกนัภายใต้สถานที่หนึ่งๆ โดยมีการพูดคยุ หรือท ากิจกรรมร่วมกนั แต่หากเราพดูถึงการเกิด
สงัคมในโลกออนไลน์ ถือเป็นบริการรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้และสร้างให้เกิดสงัคมได้ ซึง่ผู้ที่
เข้ามาอยู่ในสังคมภายในเว็บไซต์จะรู้สึกว่าเว็บไซต์นัน้ๆ เหมือนกับสังคมที่ สามารถเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ท ากิจกรรมต่างๆ กับคนอ่ืนในเว็บไซต์นัน้ได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ ใช้บริการที่อยู่ในสงัคมของเว็บไซต์ ซึ่งการมีสงัคมในเว็บไซต์จะช่วยท าให้เว็บไซต์มีผู้ เข้า
มาใช้อย่างต่อเนื่อง มีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นเนือ้หาหรือข้อมูลที่ได้มาจากผู้บริโภค ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องผลิตเอง ท าให้ลดต้นทุนและเวลาในการหาเนือ้หามาใส่ในเว็บไซต์ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี ้จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมของเว็บไซต์ ซึ่ง
องค์ประกอบในการสร้างสงัคมในเว็บไซต์มีหลายรูปแบบในการน ามาใช้ ดงันี ้
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3.1 เว็บบอร์ด (Web Board) ถือเป็นบริการหลักอันหนึ่งที่ ใช้สร้างสังคมใน
เว็บไซต์เอาไว้ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถเข้าไปพดูคยุสอบถามปัญหาต่างๆ ในเว็บบอร์ดได้ 

3.2 ห้องแชตรูม (Chat Room) เป็นบริการที่สามารถให้ผู้บริโภคเข้าไปนั่งคุยกัน
ได้เลย โดยมีการแบ่งเป็นห้องให้เข้าไปคยุตามที่ต้องการได้ ซึ่งห้องแชตจะมีหลายรูปแบบ ทัง้เป็น
แบบใช้เทคโนโลยี Java Programming ประเภทต่างๆ (ASP, PHP, Perl) หรือการเข้าเชื่อมต่อกับ 
IRC (Internet Relay Chat) 

3.3 พิกโพสต์ (Pic Post) เป็นบริการที่ให้ผู้บริโภคสามารถน ารูปถ่ายของตนมา
โชว์ให้คนทัว่ไปสามารถมาร่วมโหวตได้  

3.4 ไดอาร่ีหรือบล็อก (Diary or Blog) ผู้ ใช้สามารถเขียนบันทึกเร่ืองราวของ
ตนเองไว้ผ่านเว็บไซต์ได้ 

3.5 เมลิ่งลิสต์ (Mailing List) เป็นบริการส่งข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ไปยังผู้ รับทาง
เมล์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริการใหม่ๆ ล่าสุดที่ทางเว็บไซต์ได้อัพเดตแก่สมาชิกหรือผู้ ที่สนใจ ซึ่ง
บริการนีจ้ะช่วยดงึให้ผู้บริโภคกลบัเข้ามาใช้เว็บไซต์อีกครัง้ 

4. การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะลูกค้า คือ รูปแบบการให้บริการที่สามารถ
ปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการภายในเว็บไซต์ เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่แตกต่างจากช่องทางอ่ืนๆ โดยสามารถปรับรูปแบบของข้อมูลให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี และยงัสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ ใช้ได้ จากการเก็บข้อมูลของ
ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์นัน้ๆ โดยการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้ใช้ สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดงันี ้

4.1 การปรับแต่งข้อมูลเพื่อการบริการ เป็นส่วนที่ท าให้ข้อมูลและบริการต่างๆ 
ภายในเว็บไซต์สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเจาะจงไปยัง
เฉพาะบคุคล 

4.2 การปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้า เป็นการปรับแต่งสินค้าให้มีความเหมาะสมกบั
ลูกค้า เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าชิน้นัน้ๆ ไม่เหมือนใคร ท าให้สินค้ามีความพิเศษกว่าสินค้าที่
ขายทัว่ๆ ไป 

4.3 การเก็บข้อมูลของลกูค้าเพื่อการน าเสนอข้อมูล โดยการเลือกข้อมลูที่ตรงกับ
ลกัษณะหรือความต้องการของลกูค้าเฉพาะแต่ละรายให้มากขึน้ โดยการเก็บข้อมลูของลกูค้า เช่น 
ให้มีการลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ 
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5. การสื่อสาร เป็นการพิจารณาถึงวิธีการที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายและ
รวดเร็ว หรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง หรือเป็นช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ ใช้บริการ
ในเว็บไซต์นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างเดียว เพราะยิ่งมีช่องทางในการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคมากเท่าไร ก็จะท าให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ได้มากขึน้เท่านัน้ 
ตัวอย่างช่องทางอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับเว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากจ านวนผู้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีเป็นจ านวนมากมากกว่าจ านวนผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต ดังนัน้  การน าข้อมูลหรือบริการในเว็บไซต์ให้สามารถน าเสนอผ่านช่องทาง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ จึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจ ซึ่งข้อดีของการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คือ ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ โดยรูปแบบของการให้บริการของเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มีหลาย
รูปแบบ เช่น 

1) บริการผ่าน WAP (Wireless Application Protocol) คือ การให้บริการข้อมูล
ผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทนัที โดยสามารถดไูด้ทัง้ภาพและข้อความ แต่ส าหรับรูปแบบของ
ข้อมูลที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ WAP นัน้ จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลให้มีขนาดพอเหมาะกับ
หน้าจอของโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กได้ เท่านีก้็สามารถดขู้อมลูผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้แล้ว 

2) บริการข้อมูลผ่าน SMS ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถน ามาเชื่อมต่อกับ
เว็บไซต์ แต่มีข้อจ ากัดในด้านขนาดของข้อมูลที่จะส่ง เพราะสามารถส่งได้เพียง 160 ตัวอักษร
องักฤษ หรือ 70 ตวัอกัษรไทยเท่านัน้ 

3) บริการข้อมูลผ่าน PDA (Personal Digital Assistants) เป็นอุปกรณ์ที่นิยม
พกพา เพราะด้วยประสิทธิภาพในการท างานที่เหมือนกับโน้ตบุ๊กแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก และยัง
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ดังนัน้ เว็บไซต์สามารถแสดงข้อมูลผ่านทาง PDA แต่
จะต้องปรับหน้าเว็บไซต์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เหมาะสมกบัการดผู่านหน้าจอ PDA 

6. การเชื่อมโยง คือ ช่องทางในการติดต่อและสื่อสารกับผู้ ใช้บริการในเว็บไซต์และ
รวมลิงค์เว็บไซต์ เป็นการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจและแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ ใช้
สามารถค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างง่ายๆ หรือบางครัง้ก็จะมีค าอธิบายหรือบริการในเว็บไซต์
นัน้ๆ ด้วย 

7. การค้า หมายถึง การค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ได้ 
อี-คอมเมิร์ซหรือการค้าอาจจะเป็นชิน้ส่วน (Module) ชิน้หนึ่งที่สามาถน าไปเพิ่มหรือเสริมให้กับ
เว็บไซต์ แต่ควรจะมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่จะช่วยให้การท าอีคอมเมิร์ซประสบความส าเร็จ 
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โดยพิจารณาถึงการเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ เพราะโอกาสที่ลูกค้าจะซือ้
สินค้าจะมีมากขึน้ 

การออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้ในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตาม
หลกัการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ การออกแบบรูปลกัษณ์ เนือ้หา ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร การ
ปรับแต่ง การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อเว็บไซต์ และการท าธุรกรรม  (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 
2552) 

1. การออกแบบรูปลกัษณ์ จะเป็นการวางโครงร่างของการจัดองค์ประกอบบนหน้า
เว็บ ที่ช่วยสื่อความหมายให้ง่ายต่อการรับรู้และการใช้งานเคร่ืองมือบนหน้าเว็บ เพื่อท่องไปใน
เว็บไซต์ ซึ่งโดยทั่วไป การออกแบบรูปลักษณ์ไม่มีเทคนิคที่ตายตัว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ 
เคร่ืองมือที่นักพัฒนาเว็บเลือกใช้ด้วย รายละเอียดข้อมูลในการออกแบบรูปลกัษณ์เว็บไซต์ตาม
หลักการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ เมนูรายการเชื่อมโยง 
(Navigation Bar) แบนเนอร์โฆษณา ข้อมลูครอบคลมุ เทคนิคน าเสนอที่สอดคล้องกับข้อมูล การ
จัดหมวดหมู่ให้กับรายการในคอลัมน์เชื่อมโยง ทุกจุดเชื่อมโยงสามารถใช้งานได้จริง มีการบอก
รายละเอียดเก่ียวกบัเว็บไซต์ เช่น ลิขสิทธ์ิผู้จดัท า สถานท่ีติดต่อ รวมทัง้รายการเชื่อมโยงอ่ืนๆ เป็น
ต้น การแสดงข้อมูลโดยสร้างเพจย่อย (Page Variants) เรียกว่า “เทมเพลต (Template)” การ
แสดงข้อมูลโดยแยกส่วนของหน้าเว็บ (Fragment Variants) การแสดงข้อมูลโดยใช้เฟรม ได้แก่ 
แผนผงัเว็บไซต์ (Site Map) และเคร่ืองมือแนะน าวิธีใช้งาน (Guide Tour) 

2. การออกแบบเนือ้หา เป็นการน าเสนอข้อมลูบนเว็บ โดยอาจอยู่ในรูปของข้อความ 
(Text) รูปภาพ (Picture) หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) ที่เป็นสื่อผสมทัง้ภาพและเสียงก็ได้ เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจ อนัจะท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการรับชมข้อมลู รายละเอียดข้อมลูในการ
ออกแบบเนือ้หา (Content) เว็บไซต์ตามหลกัการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ การจดัวางข้อมลูที่ดี อ่าน
ง่าย ชัดเจน มีรายละเอียดของสินค้าและบริการครบถ้วน ข้อมูลถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอเหมาะสม ความรวดเร็วในการแสดงผล ความง่ายต่อการใช้งาน การ
ใช้มลัติมีเดีย การแสดงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (Conditional Text) การแสดงข้อมูลโดยใช้ค าอธิบาย
เพิ่มเติม (Stretch Text) ป๊อปอพัเมนู (Pop-up Menu) วิธีน าทางด้วยค าอธิบาย (Annotation) วิธี
น าทางด้วยการเรียงล าดับลิงค์ (Ordering or Link Sorting) วิธีน าทางด้วยการซ่อนรายละเอียด 
(Hiding) 

3. การออกแบบชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้มีแหล่ง
หรือสถานที่นดัพบส าหรับผู้ที่สนใจในเร่ืองเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทศันคติ ข้อคิดเห็น และข้อมูล
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ข่าวสารระหว่างกัน รายละเอียดข้อมลูในการออกแบบชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร (Community) 
เว็บไซต์ตามหลักการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ กระดานข่าว (Web board) ห้องสนทนา (Chat 
Room) จัดวางต าแหน่งของเคร่ืองมือให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน จัดกลุ่มหัวข้อสนทนาแสดง
รายละเอียดของหัวข้อกระทู้  เช่น ชื่อกระทู้  วนัที่สร้าง จ านวนครัง้ที่ตอบ และชื่อผู้ตัง้กระทู้  เป็นต้น 
การก าหนดเคร่ืองมือที่ช่วยเพิ่มสีสนัการสนทนามากขึน้ เช่น เคร่ืองมือวดัความนิยม (Rating) 

4. การออกแบบการปรับแต่ง เป็นเทคนิคที่ช่วยผู้ ใช้ให้สามารถปรับแต่งการใช้งาน
เว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งการปรับแต่งอาจท าได้หลายลกัษณะ ได้แก่ การปรับแต่งรูปแบบการ
น าเสนอเว็บไซต์ (ขนาดตัวอักษร สีพืน้หลัง สีตัวอักษร ภาษา) การปรับแต่งข้อมูลบริการ (เลือก
เฉพาะบริการข่าวกีฬา ราคาหุ้น หรือความงาม) และการปรับแต่งคุณลกัษณะของสินค้า (ลูกค้า
สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงสีสัน หรือส่วนประกอบของสินค้าได้) รายละเอียดข้อมูลในการ
ออกแบบการปรับแต่ง (Customization) เว็บไซต์ตามหลกัการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ การสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อเป็นทางเลือกให้ลกูค้าสามารถรับชมสินค้าขององค์กรหรือเลือกออกแบบสินค้าเองก็
ได้ การออกแบบเคร่ืองมือให้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก การพฒันาเคร่ืองมือและบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
มาน าเสนอต่อลกูค้าเสมอ ตรวจสอบการแสดงผลของเคร่ืองมือปรับแต่งเพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถใช้
งานได้จริงและให้ผลลพัธ์ที่ถกูต้อง 

5. การออกแบบการติดต่อสื่อสาร เป็นลกัษณะการออกแบบในการสร้างช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ ใช้บริการในเว็บไซต์กับผู้ประกอบการหรือองค์กร ซึ่งช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) อาจท าผ่านอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา 
เช่น โทรศัพท์มือถือพีดีเอ (PDA) หรือพ็อคเก็ตพีชี (Pocket PC) เป็นต้น รายละเอียดข้อมูลในการ
ออกแบบการติดต่อสื่อสาร (Communication) เว็บไซต์ตามหลกัการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ อีเมล 
(E-mail) ระบบแจ้งข่าวสาร (E-News) ระบบถามตอบ (FAQ’s) ห้องสนทนา (Chat Room) WAP 
(Wireless Application Protocol) ไปยังอุปกรณ์ เคลื่อนที่  เช่น โทรศัพท์มือถือ บันทึกช่วยจ า 
(Memo) ระบบติดต่อ (Contact) แสดงความคิดเห็น (Comment) การโหวต (Vote) สมุดเยี่ยม 
(Guest Book) การประชมุทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) 

6. การออกแบบการเชื่อมต่อเว็บไซต์ เป็นการออกแบบเว็บไซต์ในการติดต่อสื่อสารไป
ยังเว็บไซต์ปลายทางที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าด้วยกัน ตลอดจนเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าหรือผู้
เยี่ยมชมในการเข้าถึงข้อมลูปลายทางที่สนใจได้โดยตรงอีกด้วย รายละเอียดข้อมลูในการออกแบบ
การเชื่อมต่อเว็บไซต์ (Connection) ตามหลักการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ ไม่ควรใช้สีข้อความ
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เชื่อมโยงที่หลากหลาย เพราะอาจท าให้ผู้ชมเกิดความสบัสนว่าเว็บไซต์ใดได้เปิดรับชมไปแล้ว อาจ
ออกแบบโดยให้แสดงเป็นหน้าต่างเว็บบราวเซอร์ขึน้ใหม่ เพื่อไม่ให้ลกูค้าละทิง้เว็บไซต์ขององค์กร 
กล่องค าอธิบายข้อความเชื่อมโยง (Link Title) ตรวจสอบการระบุต าแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บน
อินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Locator or URL) ของเว็บไซต์ปลายทางที่เชื่อมโยงไปถึงว่ายัง
สามารถใช้งานจริงอยู่หรือไม่ 

7. การออกแบบการท าธุรกรรม เป็นการออกแบบขัน้ตอนการท ารายการสัง่ซือ้สินค้า
ส าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การท าธุรกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญของ
ระบบ ซึ่งต้องประกอบด้วยการอธิบายรายละเอียดของวิธีการสัง่ซือ้สินค้า เงื่อนไขและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทัง้นี ้เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากลูกค้าไม่เข้าใจวิธีการสัง่ซือ้สินค้าและ
เงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการท าธุรกรรม ควรประกอบด้วยฟังก์ชนัอ่ืนๆ เช่น 
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบของสมาชิก ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส าคัญส่วน
บุคคล และระบบช าระเงิน เป็นต้น รายละเอียดข้อมูลในการออกแบบการท าธุรกรรมเว็บไซต์ตาม
หลักการ “เซเว็นซี (7C’s)” ได้แก่ การลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบของสมาชิก ระบบรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับข้อมูลส าคัญส่วนบุคคล ระบบช าระเงิน การจ าลองขัน้ตอนการสัง่ซือ้ตามความ
เป็นจริงแล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเว็บ การสร้างจุดขายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
เว็บไซต์นีบ้ริการขายสินค้าออนไลน์ด้วย เช่น สร้างการเชื่อมโยงที่ข้อความ “สั่งซือ้” หรือ “Buy 
Now” หรือ “ไปยังหน้าสั่งซือ้สินค้า” หรือ ใช้ไอคอนรูปตะกร้าหรือรถเข็นสินค้า การแจ้งรายการ
ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายให้ผู้ชมทราบทุกครัง้ก่อนการช าระเงิน ควรแจ้งสถานที่ วันและเวลาท า
การ หมายเลขโทรศัพท์หรือเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารทางอ่ืน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมลูเพิ่มเติมได้ทกุเมื่อ 

พชัณีกร พิศพานต์ (2558) ได้กลา่วถึง 7C’s กบัความส าเร็จของเว็บไซต์ ดงันี ้
1. ด้านเนือ้หา หรือ ข้อมลู (Content) เป็นสว่นส าคญัและเป็นหวัใจหลกัของการที่จะ

ท าให้เว็บไซต์ดนู่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมลู (Content) ที่มีบริการอยู่ในเว็บไซต์มีหลายรูปแบบ 
เช่น ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียงเพลง หนัง DVD ภาพเคลื่อนไหว และ แอพพลิเคชั่น เป็นต้น ซึ่ง
รูปแบบของข้อมูลแต่ละแบบก็ขึน้อยู่กับรูปแบบและประเภทของเว็บไซต์ที่ เช่น www.mcot.net 
ให้บริการข่าวในรูปแบบตัวหนังสือ (Text) ฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ดูภาพข่าวเคลื่อนไหว 
(VDO) ส าหรับการท าเว็บไซต์ ข้อมลูท่ีน่าเข้าไปอ่านควรประกอบไปด้วย 

1.1 ข้อมูลใหม่สดเสมอ ควรหมั่นอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์อยู่เสมอ เว็บ ไซต์ที่ไม่
อพัเดตจะท าให้ผู้ใช้บริการไม่อยากกลบัมาเว็บไซต์อีก 
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1.2 ข้อมูลถูกต้อง โดยข้อมูลในเว็บไซต์ควรจะมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์บางประเภทที่ต้องการความแม่นย าของข้อมูลสูง เช่น 
เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์ข้อมูลหุ้น เป็นต้น ข้อมูลบางประเภทจะต้องมีการแจ้งช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูล 
เช่น ข้อมูลราคาทองค า น า้มัน และหากมีข้อมูลใดที่ได้รับมาจากคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ ก็ควร
จะแจ้งถึงความไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัคนทัว่ไป เพราะข้อมลูเหลา่นีไ้ม่สามารถควบคมุได้ 

1.3 อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมลู ถ้าหากมีการคดัลอกข้อมูลใดจากเว็บไซต์สื่อ
สิ่งพิมพ์หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ มาลงในเว็บไซต์ ควรจะแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เว้นแต่จะมี
ข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืนกับแหล่งข้อมูลนัน้ ซึ่งอยู่ในหลกัจริยธรรมของเว็บไซต์ไทย ซึ่งออกโดยสภา
วิชาชีพผู้ดแูลเว็บไทย 

1.4 การจดัการและบริหารข้อมลู (Content Management) เป็นสิ่งที่ส าคญัอีกสิ่ง
หนึ่งส าหรับข้อมูลในเว็บไซต์ คือ การจดัการและบริหารข้อมลูในเว็บไซต์ สามารถแบ่งรูปแบบของ
การจดัการข้อมลูในเว็บไซต์เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.4.1 เว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (Static Content) เป็น
รูปแบบการท าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งรูปแบบของการตอบสนองกลบั
เข้ามายังเว็บไซต์ก็จะเป็นรูปแบบเหมือนเดิมทุกครัง้ เช่น เว็บไซต์ข้อมูลบริษัท โดยส่วนใหญ่
เว็บไซต์ในประเภทนีจ้ะท าเว็บไซต์ในรูปแบบ HTML ไม่มีการใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมมิ่งเข้า
มาช่วยท า ซึ่งข้อดีของเว็บรูปแบบนีคื้อ โหลดได้รวดเร็ว เพราะไม่มีความซบัซ้อนของข้อมลู ข้อเสีย
คือ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูท าได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเว็บไซต์นัน้ๆ มีข้อมลูที่มีจ านวนมาก 
และมีรูปแบบที่คล้ายกนั จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในการเขียนเว็บไซต์เป็นคนปรับเปลี่ยนให้ 

1.4.2 เว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงข้อมลูอยู่เสมอ (Dynamic Content) เว็บไซต์ใน
รูปแบบนีจ้ะมีความง่ายในการจัดการและบริการข้อมูลภายในเว็บไซต์มากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย เพราะรูปแบบของเว็บไซต์ลกัษณะนีจ้ะใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมมิ่ง
ในการท างานและบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้บริการเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข
ข้อมูลได้อย่างง่ายดายทันที และเว็บไซต์ยังสามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ แต่มข้ีอเสียส าหรับเว็บไซต์ในลกัษณะนีคื้อ ต้องให้โปรแกรมเมอร์เป็นคนที่
จดัท าระบบขึน้มา และเว็บไซต์อาจจะช้า หากมีจ านวนข้อมลูในฐานข้อมลูมากเกินไป 

2. ด้านการปฏิสมัพันธ์ หรือ ชุมชนออนไลน์ (Community) ชุมชนออนไลน์ คือ การ
รวมตัวกันของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ที่อยู่ร่วมกันภายใต้สถานที่แห่งหนึ่งโดยมีการพูดคุย หรือท า
กิจกรรมร่วมกันบนเว็บไซต์นัน้ แต่กล่าวถึงการเกิด Community ในโลกออนไลน์ เว็บไซต์ก็ถือเป็น
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บริการรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้และสร้างให้เกิด Community ได้ ซึ่งผู้ ที่ เข้ามาอยู่ใน 
Community ภายในเว็บไซต์ จะรู้สึกว่าเว็บไซต์นัน้ๆ เหมือนเป็นสงัคมที่สามารถเข้าไปมีการพดูคยุ 
ท ากิจกรรมต่างร่วมกับผู้ อ่ืนในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ ใช้บริการที่อยู่ใน 
Community ของเว็บไซต์ ซึ่งการมี Community ในเว็บไซต์จะช่วยท าให้เว็บไซต์มีผู้ เข้ามาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อมูล (Content) ที่มาจากผู้ ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ ท่ีถือเป็นเนือ้หาที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่
ต้องผลิตเอง ท าให้ลดต้นทุนและเวลาในการหาเนือ้หามาใส่ในเว็บไซต์ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะ
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบและกลุม่คนที่เข้ามาอยู่ใน Community หากลองเปรียบเทียบเว็บไซต์ท่ี
เป็นเว็บไซต์ธรรมดาที่ไม่มี Community ในเว็บไซต์ กบัอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มี Community ในเว็บไซต์
ด้วย จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่มี Community ในเว็บไซต์จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการกลบัเข้ามาใช้บริการอยู่เป็น
ประจ ามากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มี Community โดยส่วนใหญ่ผู้ ใช้เว็บไซต์ Community มักจะเข้าไป
เว็บไซต์นัน้ในวนัหนึ่งหลายครัง้ หรืออาจจะเข้าไปเว็บไซต์ทัง้วนั การเร่ิมต้นรู้จักกันของคนในโลก
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่มี Community และมักจะมีส่วนขยายการปฏิสัมพันธ์นอกเหนือจากใน
เว็บไซต์มามีกิจกรรมจริง เช่น การจดักิจกรรมสมาชิกในเว็บไซต์ การพบปะ การรับประทานอาหาร 
การไปแรลลี่ การนดัดูภาพยนตร์ เป็นต้น เช่น เว็บไซต์ www.pantip.com มีจดักีฬาสีผู้ ใช้บริการใน
เว็บไซต์ www.diaryhub.com มีการพาผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกไปเที่ยวสญัจรต่างจังหวัด
กันเป็นประจ า เว็บไซต์ www.mrpalm.com มักมีการนัดพบกันระหว่างสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกนั เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการจากแค่ในเว็บไซต์ออกไปยงัโลกของออฟไลน์ และ
ยงัท าให้ Community ของเว็บไซต์นัน้ๆ มีความแข็งแรงมากขึน้ ความจงรักภกัดีในตวัผู้ ใช้บริการที่
มีต่อเว็บไซต์จะมีสงูขึน้ตามด้วย ซึ่งจะท าให้เว็บไซต์มีกลุ่มขาประจ าที่จะเข้ามาใช้บริการอยู่ทุกวัน 
เป็นการเพิ่มมูลค่า (Value) ให้กับเว็บไซต์ได้ในระยะยาว Rayport และ Jaworski (2002) ได้ให้
เกณฑ์ในการสร้างความหนาแน่นของชมุชนออนไลน์ไว้ดงัต่อไปนี ้

2.1 ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  (Cohesion) คือ ต้องท าให้มี
ความรู้สกึว่าตนเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ โดยอาจจะมีการจดัการแข่งขนัให้มีการแสดงความคิดเห็น 

2.2 ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสมาชิก (Effect) คือ ต้องไม่เพียงแต่พูดคุยกันแล้ว
จากไป แต่ต้องมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของสมาชิกด้วย 

2.3 ให้การช่วยเหลือกัน (Help) คือ สมาชิกที่มีปัญหาคล้ายกัน ก็จะมีการตอบ
ค าถามด้วยความเข้าใจกนั 

2.4 สายสัมพันธ์ (Relationship) คือ เว็บไซต์ต้องขจัดความขัดแย้งกัน เพื่อให้
สมาชิกมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั ก็จะท าให้เข้ามาเว็บไซต์นัน้ต่อไป 
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2.5 ภาษา (Language) คือ การมีภาษาที่สื่อสารกันอย่างเข้าใจระหว่างสมาชิก 
ก็จะท าให้สมาชิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 

2.6 การควบคมุดแูลความเรียบร้อยภายในกนัเอง (Self-regulation) คือ บางครัง้
อาจจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาก่อกวน หรือสร้างความร าคาญ เช่น การเขียนข้อความที่หยาบคาย 

3. ด้านการพาณิชย์ หรือ การค้า (Commerce) คือ ความสามารถของเว็บไซต์ในการ
รองรับการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ มีผลท าให้คนจะใช้เวลาเปิดดูเว็บไซต์นานขึน้ และกลับมา
บ่อยครัง้ขึน้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กบัเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ E-Commerce แต่เป็น
เว็บไซต์แนวอ่ืนหรือเว็บไซต์ประเภทใดก็ตาม เช่น เว็บข้อมูล (Content) เว็บโปรแกรมมิ่ง หรือเว็บ
Community ก็สามารถท า E-Commerce ได้ E-Commerce หรือ การค้า อาจจะเป็นชิน้ส่วน 
(Module) ชิน้หนึ่ง ที่สามารถน าไปเพิ่ม หรือเสริมให้กบัเว็บไซต์ทุกประเภทได้ เพื่อท าให้เว็บไซต์มี
บริการ มีข้อมูลที่หลากหลายให้กับผู้ ใช้บริการภายในเว็บไซต์ องค์ประกอบที่ช่วยให้การท า E-
commerce ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

3.1 เลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ ควรเลือกสินค้าที่จะน ามา
ขายภายในเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มผู้ ใช้บริการ เพราะว่าโอกาสที่ลกูค้าจะซือ้สินค้ามีมากกว่าที่จะขาย
สินค้าที่ไม่ตรงกบัความต้องการของคนเหลา่นัน้ 

3.2 เลือกสินค้าที่น่าสนใจและเหมาะสม การเลือกสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์
มีหลายทางเลือก สินค้าที่จ าหน่ายผ่าน E-Commerce แล้วขายดีที่สดุคือ สินค้าที่เป็นประเภทสื่อ
ดิจิตอล (Digital Goods) เช่น เพลง ภาพ Software เป็นต้น หรือสินค้าทัว่ไป สิ่งของที่สามารถจับ
ต้องได้ (Tangible Goods)  

4. ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) Kotler (2003) กล่าวว่าผู้ เข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์จะตดัสินความสามารถของเว็บไซต์จาก “ความง่ายในการใช้งาน” และ “ความมีเสน่ห์ของ
เว็บไซต์” ซึ่งความยากง่ายในการใช้งานถูกแบ่งออกเป็นลกัษณะต่างๆ ดงันี ้เว็บไซต์ดาวน์โหลดได้
อย่างรวดเร็ว หน้าแรกของเว็บไซต์ต้องเข้าใจง่าย ผู้ เข้าชมสามารถเปลี่ยนไปที่หน้าอ่ืนง่ายและ
รวดเร็ว และความมีเสน่ห์ของเว็บไซต์ ตัดสินได้จากองค์ประกอบดังต่อไปนี ้เว็บไซต์แต่ละหน้าดู
สะอาดและมีเนือ้หาไม่อดัแน่นจนเกินไป รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรต้องอ่านรู้เร่ือง เว็บไซต์ใช้
สีและเสียงที่ดี 

Rayport และ Jaworski (2002) กลา่วว่า ต้องมีการออกแบบให้มีความสอดคล้องกนั
ทัง้ข้อความ รูปภาพ มีสีสนัที่ดี และมีความกลมกลืนกนั มีเมนูให้เลือกเพื่อเข้าถึงเนือ้หาที่ต้องการ
ได้ง่าย สามารถเปิดได้รวดเร็วไม่ใช้เวลานานเกินไป วิธีหนึ่งท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
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รวดเร็วขึน้ก็คือ การจดัระเบียบการบอกทิศทางของเว็บไซต์ (Navigation) ให้มีความชดัเจน ซึง่โดย
ปกติจะอยู่ด้านบน หรือด้านข้างของหน้าแรก (Home Page) ไม่ใช่ว่าเมื่อลกูค้าเข้ามาแล้วไม่รู้จะไป
ทางไหน 

5. ด้านการสื่อสาร หรือ ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ ใช้บริการในเว็บไซต์
(Communication) เว็บไซต์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ ใช้ได้เท่านัน้ แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่มีอยู่ใน
เว็บไซต์ คือ ข้อมูล (Content) หรือ บริการ (Service) ซึ่งเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ “ช่องทาง” ในการ 
“เข้าถึง” ข้อมูลหรือบริการเหล่านัน้ทางหนึ่งเท่านัน้เอง ยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถเลือกและ
น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการที่จะให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูและบริการในเว็บไซต์ได้
มากขึน้ ตวัอย่างช่องทางอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ร่วม (Integrated) กบัเว็บไซต์ได้ในการเข้าถึงและ
บริการผู้ใช้ในเว็บไซต์ ได้แก่ โทรศพัท์มือถือ, PDA เป็นต้น 

Rayport และ Jaworski (2002) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารกับทางเว็บไซต์ สามารถ
จดัให้มีการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว เช่น มีข้อมูลบอกเล่าเก่ียวกับเว็บไซต์ แนวคิดของเว็บไซต์ 
รวมถึงการแนะน าทีมงาน และควรจัดให้มีส่วนที่เป็นค าถามที่มีคนถามบ่อย (Frequent Asked 
Questions: FAQ) ด้วย สว่นการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง สามารถท าได้ 3 วิธี ดงันี ้ 

1) โดยติดต่อทางอีเมล์ โดยต้องมีการได้รับอนญุาตด้วย  
2) ติดต่อผ่านเว็บมาสเตอร์ และทีมงานฝ่ายต่างๆ  
3) ติดต่อผ่านเว็บบอร์ดแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 

การติดต่อสื่อสารกบัทางเว็บไซต์มีประโยชน์หลายประการ ดงันี ้ 
1) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการสร้างการตลาดแบบได้รับอนญุาต  
2) เป็นเคร่ืองมือในการตอบค าถามที่ลกูค้ามกัถามบ่อยๆ  
3) เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์ 

6. ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า หรือ รูปแบบที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้
มีความเหมาะสมกบัผู้ ใช้ (Customization) เเว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจากช่องทาง
อ่ืนๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมลูให้ได้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี สามารถ
เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ ใช้ได้จากการเก็บข้อมูลของผู้ ใช้เว็บไซต์ โดยการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรง
กบัความต้องการของผู้ใช้สามารถปรับได้หลายรูปแบบดงันี ้

6.1 การปรับแต่งข้อมลูหรือบริการ (Service Customization) การปรับข้อมลูและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้  ท าให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้ ใช้อย่างถูกต้องและเฉพาะบคุคล เช่น บริการ “My” จะเห็นได้ว่า เว็บไซต์หลายๆ แห่ง
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ได้มีบริการ “My” ที่ให้ความเป็นลกัษณะส่วนตวัผู้ ใช้ โดยข้อมลูที่น ามาเสนอจะเป็นข้อมลูที่ตรงกบั
ความ ต้องการผู้ ใ ช้ เท่ านั น้  เช่ น  เว็บ ไซ ต์  www.my.Yahoo.com www.my.MSN.com ห รือ 
www.my.ebay.com มีบริการ MY Service ปรับแต่งเมนูที่แสดงในหน้า My ให้ตรงกับความ
ต้องการได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้องการให้มีเฉพาะข่าว
กีฬา การ์ตนู ราคาหุ้น ข้อมลูบนัเทิง ก็สามารถเลือกได้อย่างง่ายดาย 

6.2 การปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้า (Commerce Customization) สามารถน ามา
ประยุกต์กับการค้า E-Commerce เพิ่มยอดขายได้ ลูกค้าสามารถปรับแต่งสินค้าให้มีความ
เหมาะสมกบัตวัเอง ลกูค้าจะรู้สึกว่าสินค้าชิน้นัน้ๆ ไม่เหมือนใคร และได้ถูกออกแบบโดยลกูค้าเอง 
ซึง่จะท าให้สินค้าชิน้นัน้ๆ มีความพิเศษกว่าสินค้าที่ขายทัว่ไป เช่น www.nike.com มีสามารถเลือก
ซือ้รองเท้าที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ โดยสามารถเลือกรูปแบบรองเท้า สีเชือก แถบลายต่างๆ 
สามารถออกแบบปา้ยชื่อติดรองเท้าได้ ท าให้ผู้ซือ้เกิดความภมูิใจในสินค้ามากกว่าสินค้าทัว่ไป 

6.3 ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง ลู ก ค้ า เพื่ อ ก า รน า เส น อ ข้ อ มู ล ( Information 
Customization) หลายเว็บไซต์มีการเก็บข้อมลูการใช้งานของลกูค้า เพื่อการเสนอข้อมลูให้ตรงกบั
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะคนให้มากขึน้ โดยการให้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูล
พืน้ฐานบางอย่างเช่น เพศ อายุ หรือความสนใจ สามารถน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการ
น าเสนอข้อมลูให้ตรงกบักลุ่มนัน้ได้ เช่น www.amazon.com น าข้อมลูผู้สมคัรสมาชิกเว็บไซต์ และ
เลือกประเภทสินค้าที่จะแสดงในหน้าเว็บไซต์ โดยดจูากข้อมลูผู้ใช้ เช่น หากผู้ ใช้เว็บไซต์เป็นผู้หญิง 
ทางเว็บไซต์ก็จะน าสินค้าที่เก่ียวกับผู้ หญิง เช่น หนังสือผู้ หญิง กระเป๋า หรือ เคร่ืองส าอาง มา
น าเสนอหน้าเว็บไซต์ แต่หากเป็นผู้ชายก็จะน าเสนอสินค้าประเภทกีฬา นาฬิกา หรือเสือ้ผ้าผู้ชาย 

7. ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) เป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวก (Web Usability) ซึ่งการท าให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้
อย่างง่ายและสะดวก จะช่วยท าให้ผู้ ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเนือ้หาหรือบริการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะท าให้เว็บไซต์ตอบสนองการใช้งานกับผู้ ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยท าได้จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมผู้ ใช้บริการ ช่วงเวลาที่เข้ามา เป็นประจ า 
Internet browser ขนาดหน้าจอของอปุกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

นักจิตวิทยาและนักวิชาการให้ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer 
behavior) ที่หลากหลาย สามารถสรุปได้ดงันี ้
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Schiffman และ Kanuk (2006) ได้ให้ความหมายค าว่า พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกมาในลกัษณะของการค้นหา (Searching) การซือ้ (Purchasing) 
การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีผู้บริโภคคาดหวงัว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
ผู้บริโภคท าการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล  ผลิตภณัฑ์และการบริการซึ่งจะสนองความ
ต้องการ หรืออาจหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของคนที่เก่ียวข้องกับการซือ้และการ
ใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 
ถ้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดทางการตลาดที่ว่า 
การท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนีจ้ึงต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อจดัสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือ
กระบวนการในการตัดสินใจซือ้ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งส าคัญต่อ
การซือ้สินค้าและบริการในปัจจบุนัและอนาคต 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภค เป็นการศึกษา
วิธีการที่แต่ละบุคคลท าการตดัสินใจที่จะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ ) เก่ียวกบัการ
บริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอขายนัน้ ใครคือลูกค้า (Who?) 
ผู้บริโภคซือ้อะไร (What?) ท าไมจึงซือ้ (Why?) ซือ้อย่างไร (How?) ซือ้เมื่อไร (When?) ซือ้ที่ไหน 
(Where?) ซือ้และใช้บ่อยครัง้เพียงใด (How Often?) รวมทัง้ศึกษาว่า ใครมีอิทธิพลต่อการซือ้ 
(Whom?) การใช้ค าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัผู้บริโภค มีรายละเอียดดงันี ้

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้ บริโภคต้องการอะไร (What does the consumer buy?) เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะกลุ่มของผู้ บริโภคต้องการซือ้ (Object) สิ่งที่ผู้ บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
คุณสมบัติ หรือองค์ประกอบของสินค้า (Product Component) และความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่ง (Competitive Differentiation) 
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3. ท าไมผู้ บ ริโภคจึงซื อ้  (Why does the consumer buy?) เพื่ อให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objective Differentiation) ได้แก่ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ปัจจยัภายนอกประกอบด้วย ปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรม ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เพื่อให้
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย ผู้
ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตดัสินใจซือ้ ผู้ซือ้ และผู้ใช้ 

5. ผู้ บริโภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy?) เพื่อท าให้ทราบถึง
โอกาสในการซือ้ (Occasions) 

6. ผู้ บริโภคซือ้ที่ ไหน (Where does the consumer buy) เพื่อท าให้ทราบถึง
ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets) ที่ท าการซือ้ 

7. ผู้ บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เพื่อท าให้ทราบถึง
ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ (Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

การตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer Decision Making) 
Schiffman และ Kanuk (2006) ได้เสนอโมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of 

Consumer Decision Making) ที่แบ่งเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้น าเข้า (Input Stage) ขัน้กระบวนการ 
(Process Stage) และขัน้ผลลพัธ์ (Output Stage) ดงันี ้

1. ขัน้น าเข้า (Input Stage) เป็นขัน้ที่ผู้ บริโภคได้รับอิทธิพลจาก 2 แหล่ง คือ (1) 
กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่เชื่อมโยงกบักลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการขาย และ (2) สภาพแวดล้อมทางสงัคมวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วย ครอบครัว 
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการค้า ชนชัน้ทางสงัคม วัฒนธรรมและ
วฒันธรรมย่อย ซึ่งอิทธิพลทัง้ 2 แหล่งนี ้จะมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภค 

2. ขัน้กระบวนการ (Process Stage) เป็นขัน้ตอนที่ผู้บริโภคท าการตดัสินใจซือ้ ที่เกิด
จากปัจจยัด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ที่ติดตัว
มากบัผู้บริโภคแต่ละราย ร่วมกบัอิทธิพลจากขัน้น าเข้า ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตระหนกัถึงความ
ต้องการ การค้นหาก่อนการซือ้  และการประเมินทางเลือก ส่วนประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ประเมินผล จะกลายเป็นผลลพัธ์ให้เกิดประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาต่อไป 
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3. ขัน้ผลลัพธ์ (Output Stage) ประกอบด้วย 2 กิจกรรมที่เกิดขึน้หลังจากท าการ
ตัดสินใจแล้ว คือ (1) พฤติกรรมการซือ้ที่ประกอบด้วยการทดลองซือ้และการซือ้ซ า้ และ (2) การ
ประเมินหลงัการซือ้ 

ความหมายของพฤติกรรมการซือ้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) และนงลกัษณ์ จารุวฒัน์ (2545) กลา่วว่า พฤติกรรมการซือ้ 

(Buying Behavior) คือ ลกัษณะของผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้า แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ 
1. พฤติกรรมการซือ้แบบประจ า (Habitual Buying Behavior) เป็นพฤติกรรม

การซือ้ที่มีความสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจต ่าในผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่างต ่า เป็นสถานการณ์
เมื่อผู้บริโภคเห็นความแตกต่างระหว่างตราสินค้าน้อย และความสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจซือ้ต ่า 
เช่น การซือ้สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น โดยทั่วไปผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องซือ้ตราสินค้าเดียวกัน เพราะการ
เลือกตราสินค้าขึน้อยู่กบัอิทธิพลของสินค้าที่มีอยู่ ระยะเวลาที่ใช้  และความต้องการที่แตกต่างกัน 
แต่ลกัษณะทัว่ไปเป็นการปฏิบติัของผู้ซือ้แบบประจ า ไม่ต้องใช้ความคิดหรือเวลาเพื่อการค้นหาใน
การซือ้มาก  

2. พฤติกรรมการซือ้แบบลดความสลับซับซ้อน (Dissonance - Reducing 
Buying Behavior) เป็นพฤติกรรมการซือ้ที่มีความสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจซือ้สงูในผลิตภัณฑ์
ที่มีความแตกต่างระหว่างตราสินค้าต ่า ความซบัซ้อนในการตัดสินใจซือ้สูงจะเกิดในกรณีที่มีการ
ซือ้สินค้าราคาแพงไม่บ่อยครัง้และมีความเสี่ยงสงู เช่น การซือ้เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

3. พฤติกรรมการซือ้แบบซับซ้อน (Complex Buying Behavior) เป็นพฤติกรรม
การซือ้ที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้สูงในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างระหว่างตรา
สินค้าสงูหรือผลิตภณัฑ์ที่ราคาแพง ซือ้ไม่บ่อยและมีความเสี่ยงสงู โดยทัว่ไปผู้บริโภคยงัไม่รู้จกักบั
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การซือ้คอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ 
ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยพัฒนาความเชื่อถือ (Belief) และ
ทศันคติ (Attitude) เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ แล้วพฒันาทศันคติซึง่น าไปสูก่ารซือ้ 

4. พฤติกรรมการซือ้แบบเลือกมาก (Variety–Seeking Buying Behavior) เป็น
พฤติกรรมการซือ้ที่มีความสลับซับซ้อนในการตัดสินใจซือ้ต ่าในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าสงู ตวัอย่างเช่น การซือ้ขนมเค้ก เป็นต้น 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
ศึกษาถึงเหตุที่ท าให้ เกิดการตัดสินใจซื อ้  โดยเร่ิมต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุ้ น 

(Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ ซือ้ ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องด า ซึง่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้จะได้รับอิทธิพลจาก
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ลักษณะต่างๆ  ของผู้ ซื อ้  (Buyer response) หรือการตัดสินใจของผู้ ซื อ้  (Buyer’s Purchase 
Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  

แบบจ าลองสิ่งกระตุ้ นการตอบสนองของพฤติกรรมผู้ ซื อ้ (Stimulus-response 
model of buyer behavior) จุดเร่ิมต้นของพฤติกรรมผู้ ซือ้เร่ิมต้นจากการมีสิ่งเร้า (Stimulus) มา
กระตุ้น (Stimulate) ความรู้สึก ท าให้รู้สึกถึงความต้องการ จนต้องท าการหาข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการ เพื่อท าการตัดสินใจและเกิดพฤติกรรมการซือ้  อันเป็นการ
ตอบสนอง(Response) ในที่สุด แบบจ าลองนีอ้าจเรียกว่า S-R Theory นักการตลาดต้องคาดเดา
ให้ได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกลอ่งด า 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้ซือ้อย่างง่าย 

 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) พฤติกรรมผูบ้ริโภคฉบบัพืน้ฐาน. 48. 
 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. สิ่ งกระตุ้ น  (Stimulus) ท าให้บุ คคล เกิดการตอบสนองห รือตัดสิน ใจ 

ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้ น  อาจเกิดขึน้เองภายในร่างกาย (Inside stimulus) และจากภายนอก 
(Outside stimulus) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 สิ่ งกระตุ้ นทางการตลาด  (Marketing stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุ้ นที่
เก่ียวข้องกบัสว่นประสมทางการตลาด (Marketing mix) ซึง่ประกอบด้วย 

1.1.1 สิ่ งกระตุ้ นทางด้านผลิตภัณ ฑ์  (Product) เช่น การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของสินค้าให้สวยงาม เพื่อกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นทางด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้มี
ความเหมาะสม โดยพิจารณากลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นหลกั 

1.1.3 สิ่ งก ระตุ้ น ทางด้ านช่ องทางการจัดจ าหน่ าย  (Place ห รือ 
Distribution) เช่น สถานที่ตัง้ ความสะดวกในการเลือกบริโภค เป็นต้น 

สิ่งเร้า  
(Stimulus) 

กลอ่งด า  
(Black Box) 

การตอบสนอง 
(Respond) 
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1.1.4 สิ่งกระตุ้ นทางด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาโดยใช้แผ่นพับ ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ของร้าน รวมทัง้การมีบัตร
สะสมแต้ม เป็นต้น 

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่
อยู่ภายนอกกลุม่เปา้หมาย ไม่สามารถควบคมุได้ ได้แก่ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้
ของกลุม่ลกูค้ามีอิทธิพลต่อความต้องการ 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยี นวตักรรม
ใหม่ๆ 

1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

1.2.4 สิ่งกระตุ้ นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น 
กฎหมาย ข้อบงัคบั เป็นต้น 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ้ (Buyer's black box) ความรู้สึกนึกคิด
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซือ้ ความรู้สกึของผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของผู้ซือ้ และการตัดสินใจของผู้ซือ้ 

2.1 ลกัษณะของผู้ซือ้ (Buyer's characteristics) ลกัษณะของผู้ซือ้มีอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 

2.2 ก ระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้ ซื อ้  (Buyer's decision process) 
ประกอบด้วย 

2.2.1 การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) 
2.2.2 ค้นหาข้อมลู 
2.2.3 การประเมินผลทางเลือก 
2.2.4 การตดัสินใจซือ้ 
2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ซือ้ (Buyer's response) คือ การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
หรือผู้ซือ้ (Buyer's purchase decisions) ในประเด็นต่างๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product choice) 
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3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) 
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) 
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase timing) 
3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase amount) 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
ลักษณะของผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม 

ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา ดงันี ้
1. ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Culture Factors) ได้แก่ 

1.1 วัฒนธรรม (culture) เป็นตัวก าหนดขัน้พืน้ฐานของความจ าเป็นและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล บุคคลจะได้เรียนรู้ความพอใจ (Value) ต่อสินค้าโดยการใช้สินค้าแล้ว
เกิดการรับรู้ (perceptions) ถึงยี่ห้อสินค้า มีความชอบ (preferences) ในสินค้าหรือบริการที่ได้รับ 
จนท าให้เกิดพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการทางสงัคม ครอบครัว โรงเรียน เป็นต้น 

1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ประกอบด้วย สมาชิกที่ เฉพาะเจาะจง 
แบ่งเป็น 

1.2.1 กลุม่เชือ้ชาติ (nationality groups) 
1.2.2 กลุม่ทางศาสนา (religious groups) 
1.2.3 กลุม่แบ่งตามผิว (racial groups) 
1.2.4 กลุม่แบ่งตามพืน้ที่ (geographical groups) 

1.3 ชัน้ทางสังคม (social class) ของนักการตลาด คือ การแบ่งตลาดที่มี
ลกัษณะคล้ายคลึงและสมัพันธ์กัน โดยในแต่ละชัน้สงัคม ได้แก่ สงัคมชัน้สูง ชัน้กลาง และชัน้ต ่า 
และสมาชิกในแต่ละชัน้สังคมจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในเร่ืองความพอใจ (values) ในสินค้า 
ความสนใจ (interests) และพฤติกรรมการซือ้ (behavior) ชนชัน้ทางสงัคมแบ่งได้ดงันี ้

1.3.1 ชนชัน้สงูระดบัสงู (Upper uppers) 
1.3.2 ชนชัน้สงูระดบัลา่ง (Lower uppers) 
1.3.3 ชนชัน้กลางระดงัสงู (Upper middles) 
1.3.4 ชนชัน้กลางระดบัลา่ง (Lower middles) 
1.3.5 ชนชัน้ลา่งระดบัสงู (Upper lower) 
1.3.6 ชนชัน้ลา่งระดบัลา่ง (Lower lower) 

2. ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors) ได้แก่ 
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2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มี
ความสมัพันธ์ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
บคุคล แบ่งได้ดงันี ้

2.1.1 กลุ่มที่บุคคลนัน้เก่ียวข้องสมัพันธ์ และเป็นสมาชิก (membership 
groups) 

2.1.2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว 
(primary groups) 

2.1.3 กลุม่ที่มีความสมัพนัธ์แบบเป็นทางการ (secondary groups) 
2.1.4 กลุม่ที่บคุคลนัน้อยากเป็น เช่น ดารานกัร้อง (aspirations groups) 
2.1.5 กลุม่ที่บคุคลปฏิเสธในพฤติกรรม (dissociative groups) 

2.2 ครอบครัว (Family) 
2.2.1 ครอบครัวเดิม (Family of orientation) ประกอบด้วย พ่อแม่ จะ

ได้รับอิทธิพลในเร่ืองของศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ความทะเยอทะยาน ความรัก 
2.2.2 ครอบครัวใหม่ (Family of procreation) ประกอบด้วย สามี ภรรยา 

และลกู ครอบครัวลกัษณะนีน้ักการตลาดมีความสนใจมาก เพราะเก่ียวข้องกับการซือ้สินค้าและ
บริการในปริมาณมาก 

2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) บุคคลต่างๆ จะมีส่วน
ร่วมในกลุ่มต่างๆ ตลอดเวลา ในแต่ละกลุ่มเหล่านี จ้ะเรียกว่าเป็นบทบาท ( roles) และใน
ขณะเดียวกนัจะมีสถานภาพ (statuses) ควบคู่ตัวเสมอ บทบาท (roles) ประกอบด้วย กิจกรรมที่
บุคคลถูกคาดหวังจากบุคคลอ่ืนที่อยู่รอบๆ ตัวซึ่งจะมีผลในการชักจูงพฤติกรมการซือ้ของเขา แต่
ละบทบาทจะหมายรวมถึงสถานภาพ (status) ด้วย  

3. ปัจจยัด้านสว่นบคุคล (personal Factors) ได้แก่ 
3.1 อายุและวงจรชีวิต (age and life-cycle stage) การอุปโภคบริโภคจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ วงจรชีวิตของครอบครัว 7 ขัน้ตอน รวมทัง้ ฐานะทางการเงิน ความสนใจ
ในตัวสินค้า นักการตลาดจะระบุตลาดเป้าหมายตามวงจรชีวิตครอบครัว แล้วปรับปรุงสินค้ากับ
แผนการตลาดให้เหมาะสม 

3.2 อาชีพ (occupation) การซือ้ของผู้ บริโภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
อาชีพ นักการตลาดต้องระบุกลุ่มอาชีพที่ต่างกัน เพื่อการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
อาชีพนัน้ 
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3.3 สภาพเศรษฐกิจ (economic circumstances) มีผลกระทบต่อการเลือก
สินค้า ซึ่งประกอบด้วย รายได้เพื่อการใช้จ่าย (Spendable income) ซึ่งรวมถึงระดับของรายได้ 
ความมัน่คง การออม ทรัพย์สิน อ านาจกู้ยืม และทศันคติที่มีต่อการใช้จ่าย 

3.4 แบบการด ารงชีวิต (lifestyle) หมายถึง แบบแผนการด ารงชีวิตอยู่ของ
บุคคลในสังคม ซึ่งจะแสดงออกมาในความสนใจ กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นแบบการ
ด ารงชีวิต จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเขาและมีผลกระทบต่อชนชัน้สงัคมด้วย โดยบุคคล
ที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกัน ชนชัน้สงัคมเดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน อาจจะมีแบบการด ารงชีวิตที่
ต่างกนัก็ได้ ดงันัน้ นกัการตลาดจะค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างสินค้ากบัแบบการใช้ชีวิต 

3.5 บุคลิกภาพและความคิดเห็นส่วนตัว คือ ลกัษณะนิสยัที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล ซึง่น าไปสู่การตอบสนองที่ตรงกนัและสมัพนัธ์กนัสภาพแวดล้อม บคุลิกภาพจะเห็นได้
จากความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) การเป็นตัวเอง (autonomy) การเข้าสังคม 
(sociability) การป กป้ อ งตั ว เอ ง  (defensiveness) การ เค ารพ  (deference) การป รับ ตั ว 
(adaptability) การมีอ านาจ (dominance) บุคลิกภาพมีประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ซึง่จะมีผลต่อการเลือกซือ้สินค้าและบริการ 

4. ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ได้แก่ 
4.1 แรงจูงใจ  (Motivation) เป็นสภาพจิตใจของบุคคล ซึ่ งดัน ให้ เกิด

พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Salomon, 2002) การจูงใจเกิดภายใน แต่อาจจะกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชัน้ทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้ นที่นักการตลาดใช้เคร่ืองมือทาง
การตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ 

4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นขัน้ตอนที่บุคคลมีการรับรู้ (Receive) จัด
ระเบยีบ (Organize) การก าหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุ้น โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้
ห้า หรือกระบวนการที่บุคคลเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) 
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เพื่อให้เกิดความหมาย (Schiffman และ Kanuk, 2000)  

4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่เกิด
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel, Walker, และ Stanton, 2001) หรือหมายถึง ขัน้ตอนซึ่ง
บุคคลได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจซือ้สินค้า  (Schiffman และ Kanuk, 
2000) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์  การเรียนรู้เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้ น 
(Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็ คือ ทฤษฎีสิ่ งกระตุ้ น -การตอบสนอง 
(Stimulus-Response (SR) Theory) นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนีด้้วยการโฆษณาซ า้แล้ว



  42 

ซ า้อีก หรือจดัการส่งเสริมการขาย เพื่อท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้และใช้สินค้าเป็นประจ า (เป็นการ
ตอบสนอง) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพล เช่น ทศันคติ ความเชื่อถือ ประสบการณ์  

4.4 ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs attitudes) จากการที่บุคคลเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดพฤติกรรมการซือ้ขึน้นัน้ บุคคลจะเกิดความเชื่อและทัศนคติในขณะนัน้ด้วย ความ
เชื่อเป็นความนึกคิดของบคุคล ซึง่จะยดึตามความรู้ ความคิดเห็น  

แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มใน

การตอบสนอง หรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพลทัง้จากภายในและภายนอกต่อความต้องการ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดจึงอยู่บน
รากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มการ
กระท าหรือการตอบสนองที่บุคคลได้รับอิทธิพลทัง้จากภายในและภายนอก ต่อความต้องการของ
แต่ละบุคคล แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเร่ืองรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดงัต่อไปนี ้

1. สิ่งที่เป็นสญัญาณบอกเหตขุองความเป็นผู้บรรลนุิติภาวะต่างๆ จะถกูชะลอตวั
ลง เช่น เร่ืองของการมีครอบครัว การแต่งงาน การสร้างรากฐานครอบครัว เช่น มีบ้าน มีรถ เป็นต้น 
พบว่า อายโุดยเฉลี่ยคนทัว่โลกจะแต่งงานช้าลง ท าให้ครอบครัวมีบุตรช้าลง มีบุตรน้อยลง หรือไม่มี
บุตร อีกทัง้คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของการบันเทิงมากขึน้ ท าให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายในเร่ืองของ
ความบนัเทิงมากขึน้ 

2. ผู้บริโภคยุคใหม่เป็นผู้บริโภคที่มีลกัษณะเป็นกบฏ (Rebellion) ผู้บริโภคในยุค
นีจ้ะมีความรู้สกึเบื่อหน่ายในกฎระเบียบ และชื่นชมในความเป็นปัจเจกชนเพิ่มขึน้ 

3. ลักษณะของครัวเรือนที่แปรเปลี่ยนไป (The changing of household) ใน
อดีตมีครอบครัว 3 แบบ ประกอบด้วย (1) ครอบครัวสามีและภรรยา ที่ยังไม่มีลูก (2) ครอบครัว
เดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก (3) ครอบครัวใหญ่หรือขยาย ประกอบด้วย ปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
ลูก ลุง อา หลาน แต่ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่มีการแตกออกมาอีก 2 แบบคือ (1) ครอบครัว
เดี่ยวแบบหย่าร้าง ลกูอยู่กบัพ่อคนเดียว หรือลกูอยู่กบัแม่คนเดียว (2) ครอบครัวแบบใหม่ เป็นการ
รวมตวักนัระหว่างคนที่ไม่ใช่ครอบครัวปกติ แต่มารวมตวักนัอยู่ในบ้านเดียวกนั โดยไม่เก่ียวพนักนั
เลย 

4. แนวโน้มเร่ืองความแตกต่างทางเพศจะลดน้อยลง 
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5. แนวโน้มด้านการศกึษาของผู้บริโภคสงูขึน้ 
6. ผู้บริโภคมีเวลาว่างน้อยลง และต้องการได้รับความสะดวกสบายจากการได้รับ

บริการ 
7. ผู้บริโภคยคุใหม่ใสใ่จเร่ืองสขุภาพ (Health conscious) มากขึน้ 
8. ยคุที่ผู้บริโภคต่อสู้กบัความชรา 
9. ผู้บริโภคยคุใหม่เป็นผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต 
10. ผู้ บ ริโภคยุคใหม่นั น้ ไม่มีความจงรักภักดีในตรายี่ ห้อ (Lack of brand 

Loyalty) 
11. การแสวงหาข่าวสารและความรู้ของผู้บริโภคมีมากขึน้ 
12. ผู้บริโภคต้องการได้รับการยอมรับจากกลุม่ (Sense of belonging) เนื่องจาก

คนยุคนีม้ีความเหงา เมื่อเหงาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกแยกกลุ่ม จึงพยายามดิน้รนที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม 
โดยการแสดงออกมาด้วยการใช้สินค้าที่สะท้อนวฒันธรรมของกลุม่ 

13. ผู้บริโภคยุคใหม่จะซือ้ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (Integrated product) คือ 
สินค้าที่มีความพร้อมทัง้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้ มีคุณภาพดี  มีรูปแบบที่
สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีบริการท่ีดี และมีภาพพจน์ที่ดีอีกด้วย 

14. ลกูค้ายคุใหม่นีเ้ป็นมนษุย์ยคุเก็บกด 
15. ผู้บริโภคต้องการบริการ (Service) ที่เป็นเลิศ 
16. ผู้บริโภคพอใจธุรกิจที่ท าการตลาดด้วยความซื่อสตัย์ 
17. ผู้บริโภคซือ้แบบไม่มีการวางแผน (Unplanned shopping) ในอดีตผู้บริโภค

มีการวางแผนก่อนการซือ้ทุกครัง้ แต่ปัจจุบนัผู้บริโภคไปห้างสรรพสินค้าหรือศนูย์การค้าเพียงแห่ง
เดียวท าให้ได้ของที่ต้องการทกุประเภท โดยไม่ต้องมีการวางแผนลว่งหน้า 

18. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยบตัร 
(Pay with credit card) จ่ายด้วยระบบเงินผ่อน (Credit Concept or credit attitude) เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัไม่เอือ้อ านวยที่จะให้ผู้บริโภคจ่ายเงินสดเป็นจ านวนมากๆ ได้ในครัง้
เดียว 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากบรรดา

ทางเลือกที่มีอยู่ (Walters, 1978, อ้างถึงใน อาภัสรา ปุงคานนท์, 2558) ซึ่งวิธีการที่ผู้บริโภคท า
การตดัสินใจ ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ ซึ่ง
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จะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือก กิจกรรมที่ผู้บริโภคเก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กบัข้อมลูที่มีอยู่หรือผู้ผลิตให้มา และการประเมินค่าทางเลือกเหลา่นัน้ (Kotler, 2000) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลา่วสรุปเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคไว้ดงันี ้
ปัจจัยภายใน 

ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัที่จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค ซึง่พฤติกรรม
ผู้บริโภคจะเร่ิมจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ ปัจจยัภายในของ
บคุคลได้แก่ ความต้องการ แรงจงูใจ บคุลิกภาพ และการตระหนกัรู้ 

1. ความต้องการ คือ ความต้องการทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่สามารถแบ่ง
ได้ดงันี ้

1.1 ความต้องการที่เด่นชัด เป็นความต้องการที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม
การซือ้ได้ง่าย 

1.2 ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอด ได้แก่ 
อาหาร บ้าน ยารักษาโรค หรือความต้องการทางด้านจิตใจ เช่น ความปลอดภยั 

1.3 ความต้องการที่เกิดขึน้จากตัวผู้บริโภค เป็นความต้องการที่สังคม
ต้องการใช้เกิดขึน้ในตัวผู้บริโภค ดังนัน้ นักการตลาดต้องค านึงไว้ว่าความต้องการเป็นสิ่งที่สร้าง
ไม่ได้ แต่ความต้องการเป็นสิ่งที่สามารถปลกุเร้ากระตุ้นได้ 

2. แรงจูงใจ เป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึน้จากภายในบุคคลและผลักดันให้เกิดการ
กระท าขึน้ แรงจงูใจที่สร้างอยู่บนรากฐานของความต้องการ เมื่อไรที่ผู้บริโภคมีแรงจูงใจแล้ว ความ
ต้องการก็จะได้รับการตอบสนอง เพราะว่าคนเมื่อเกิดแรงจงูใจ ก็จะเกิดสภาวะไม่สบายใจ 

3. บคุลิกภาพ ประกอบไปด้วย ลกัษณะทศันคติและอปุนิสยัที่จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ของบุคคล การพิจารณาจากบุคลิกภาพจะพิจารณาจากความเชื่อมั่นในตนเอง
ลกัษณะความเป็นผู้น า ความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าสังคม การปรับตัว ความมีระเบียบวินัย 
และความมีอ านาจ 

4. การรับรู้ จะเกิดจากการที่บุคคลถูกกระตุ้นให้ตัดสินใจปฏิบติั บุคคลจะมี
การรับรู้แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะถูกกระตุ้นอย่างเดียวกันและสถานการณ์อย่างเดียวกัน ลักษณะ
การรับรู้จะขึน้อยู่กับลักษณะของสิ่งกระตุ้น (สิ่งเร้า) ความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นกับสิ่งรอบตัว
บุคคล สภาพภายในบุคคล การรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกัน เพราะผู้บริโภคมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของร่างกาย ดงันัน้ กิจการจ าเป็นต้องทราบถึงการรับรู้ของผู้บริโภค โดยทั่วไป
แล้วกิจการมักสนใจการรับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับจินตภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และกิจการว่ามี
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ความคิดเห็นต่อสิ่งเหล่านีอ้ย่างไรเพราะจินตภาพจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ถึงความต้องการ
ของตน จินตภาพที่เก่ียวข้องต่อการรับรู้ ได้แก่ 

4.1 จินตภาพทางด้านผลิตภัณฑ์ เป็นความเห็นของผู้ บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภณัฑ์และท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกความหมายในการซือ้ผลิตภณัฑ์ได้ 

4.2 จินตภาพของตราสินค้า เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ในการตดัสินใจว่าชอบและตดัสินใจตราสินค้าใด 

5. ทัศนคติ เป็นการประเมินผลการรับรู้ที่พอใจหรือไม่พอใจ เป็นความรู้สึก
ด้านอารมณ์ มีแนวโน้มการปฏิบติัต่อความคิด ทศันคติจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรม
การซือ้ของผู้ บริโภค เพราะทัศนคติมีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกซือ้ การเรียนรู้ และการ
ตดัสินใจ ทศันคติประกอบด้วย 

5.1 ส่วนประกอบของความรู้ เป็นการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ และถ้าผู้บริโภคมีทศันคติที่ถกูต้องจะท าให้หาข้อมลูที่ถูกต้องด้วย 

5.2 ส่วนประกอบของการแสดงความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ประเมินผล และถ้าต้องการให้ผู้บริโภคมีทศันคติที่ดี กิจการจ าเป็นต้องเสนอสิ่งดึงดดูที่ถกูต้อง และ
ต้องชกัจงูใจให้กิจการใช้เกณฑ์ที่ถกูต้อง 

5.3 พฤติกรรม เป็นการแสดงออกของบุคคลในพฤติกรรมต่างๆ และจะมี
ความแตกต่างในแต่ละบคุคล เพราะพฤติกรรมจะเกิดขึน้ได้จะต้องมีสิ่งต่างๆ ดงันี ้

5.3.1 สาเหตทุี่ท าให้เกิดนัน้ คือ ความต้องการของผู้บริโภค 
5.3.2 สิ่งจงูใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 
5.3.3 เปา้หมาย คือ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ 

6. การเรียนรู้ จะเกิดขึน้เมื่อบุคคลนัน้ได้แสดงพฤติกรรมแล้ว และเกิดขึน้โดย
ผ่านสิ่งต่างๆ คือ แรงขบัภายใน สิ่งเร้า ตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองและแรงขบัเสริมอ่ืนๆ 
การเรียนรู้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์ท าให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้
ได้ใน 3 ลกัษณะ คือ 

6.1 ด้านความรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการไม่รู้ข้อมลูมาเป็น
การรับรู้ข้อมลูหรือจากที่รับรู้น้อยมาเป็นรับรู้มากขึน้ 

6.2 ด้านความรู้สึก เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากไม่ชอบเป็นชอบ
หรือจากชอบน้อยมาเป็นชอบมาก 
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6.3 ด้านทกัษะ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกบัความช านาญ คือ 
จากสิ่งที่ท าไม่เป็นมาท าเป็น หรือจากที่เป็นน้อยมาท าให้คลอ่งขึน้ หรือจากที่ไม่ยอมท าอะไรมาเป็น
ลงมือท า 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภค เป็นปัจจัยที่ไม่

สามารถควบคมุได้ ปัจจยัภายนอกประเด็นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค คือ 
1. อิทธิพลทางเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จะท าให้

การเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ และจะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกและการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 

1.1 รายได้ เป็นปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่
ส าคญัมาก เพราะถือว่าเป็นแหล่งของอ านาจซือ้ เช่น รายได้ส่วนบุคคลจะเป็นรายได้ของผู้บริโภค 
และการเสียภาษี 

1.2 แนวโน้มในการบริโภคและการออมของผู้บริโภค เป็นการพิจารณาถึง
แนวโน้มของการบริโภคจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัรายได้ 

1.3 ขนาดของครอบครัว เป็นการพิจารณาถึงจ านวนคนในครอบครัว 
เพราะจะมีผลต่ออัตราการบริโภคหรือการใช้ผลิตภัณฑ์และยังต้องค านึงถึงรายได้ที่ครอบครัวได้ 
เพราะจะมีผลต่อการซือ้ได้ 

1.4 การเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สามารถน ามาเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยง่าย 
เช่น ที่ดิน หุ้ นทองค า เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ บริโภคมีโอกาสในการบริโภคหรือใช้
ผลิตภณัฑ์ที่ต้องการได้ง่ายกว่าผู้บริโภคที่ไม่มีทรัพย์สินอะไร 

1.5 การให้สินเชื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ได้ และยัง
ช่วยให้ผู้จ าหน่ายขายสินค้าได้มากขึน้ 

2. ครอบครัว ท าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ เพราะ
ครอบครัวเป็นพืน้ฐานการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล และส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมที่
เตรียมคนเข้าสู่สังคม อันประกอบด้วย โรงเรียน ครอบครัว ศาสนา สถาบันการเมืองและ
สื่อสารมวลชน 

3. อิทธิพลทางสงัคม เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลหรือจะเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการ
ซือ้ของบริโภค ได้แก่ 
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3.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มคนที่มีผู้ เอาเยี่ยงอย่างหรือนิยมชมชอบในเร่ือง
รสนิยม การแต่งกาย การใช้การกิน การอาศัย ความคิดเห็น และงานอดิเรก เป็นต้น กลุ่มอ้างอิง 
ได้แก่ 

3.1.1 ผู้ที่พบปะกนัเป็นประจ า ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน 
3.1.2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่ เป็นทางการ ได้แก่  ดารา

ภาพยนตร์ นกักีฬาที่มีชื่อเสียง 
3.1.3 กลุม่ที่มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์หรือเป็นสมาชิก 
3.1.4 กลุม่ที่มีผู้ ต้องการจะเลียนแบบ 
3.1.5 กลุม่ที่มีผู้ปฏิเสธพฤติกรรม 

3.2 ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก แต่การตัดสินใจจะมีมาก
หรือน้อยขึน้อยู่กบัชนิดของผลิตภณัฑ์ บทบาท และความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

4. อิทธิพลทางวัฒนธรรม เป็นพืน้ฐานในการก าหนดความต้องการ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคว่าถูกต้องหรือไม่ ตามความเชื่อ แบบการด าเนินชีวิต การแต่งกาย เป็นต้น จะ
ประกอบด้วย 

4.1 วฒันธรรมย่อย มีรากฐานมาจาก 
4.1.1 กลุ่มเชือ้ชาติ เช่น ไทย จีน อังกฤษ ท าให้กิจกรรม ความชอบ 

รสนิยม และการบริโภคต่างกนั 
4.1.2 กลุ่มศาสนา แต่ละศาสนาจะมีความชอบ และข้อห้ามต่างกัน

ซึง่จะสง่ผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์ 
4.1.3 สีผิว เช่น ผิวขาว ด า เป็นต้น จะมีแบบของวฒันธรรมต่างกนั 
4.1.4 พืน้ที่ทางภูมิศาสตร์ จะมีรูปแบบด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั และ

ท าให้มีอิทธิพลต่อการบริโภคต่างกนัด้วย 
4.2 ชัน้ทางสังคม เป็นตัวก าหนดว่าผู้ บริโภคมีความคิด ความเชื่อ 

ทศันคติ ความสนใจการใช้จ่ายเงิน และพฤติกรรมคล้ายกบับคุคลอื่นๆ ในสงัคมเดียวกนั 
5. อิทธิพลทางธุรกิจ เป็นสิ่งกระตุ้นเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดที่สร้างการ

ดงึดดูใจผู้บริโภคโดยผ่านการโฆษณา การขายโดยบุคคล และการสง่เสริมการขายและวิธีอ่ืนๆ ที่ใช้
เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคจากปัจจัยภายนอกเหล่านี ้ผู้ บริโภคไม่สามารถควบคุม
อิทธิพลทางสภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกับที่ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายใน ผู้บริโภคไม่
สามารถทราบถึงตวัแบบของพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว กลุม่สงัคม และวฒันธรรมในระยะ
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สัน้ อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมน้อยมาก สภาวะแวดล้อมจะมี
อิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภคก็ต่อเมื่อผู้บริโภคประสบกบัปัญหาจากอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่
ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ การสงัเกต และพยายามท าความเข้าใจสภาวะแวดล้อมนัน้ ถ้าผู้บริโภค
ยอมรับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมนัน้ รวมทัง้ข่าวสารที่ได้รับมา ก็จะมีผลต่อความต้องการ การ
จงูใจ และทศันคติของผู้บริโภคได้ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ได้กล่าวไว้ว่า 

กระบวนการตดัสินใจซือ้ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอน อนัจะน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์

โดยมุ่งทีต่ลาด. 220. 
 

1. การตระหนั กถึ งความ ต้อ งกา ร (Need Recognition) จุ ด เ ร่ิม ต้นขอ ง
กระบวนการซือ้ ซึ่งผู้ ซือ้ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้ ซือ้มีความรู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างสภาวะที่ผู้ ซือ้เป็นอยู่จริง กับสภาวะที่เขาปรารถนา อาจถูกกระตุ้ นโดยตัวกระตุ้นจาก
ภายใน (Internal Stimuli) กระตุ้นความต้องการที่มีอยู่ปกติ เช่น ความหิวกระหาย เพศ เป็นต้น ใน

การตระหนกัถึงความต้องการ 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

การประเมินทางเลือก 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

การตดัสินใจซือ้ 
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ระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน (Drive) นอกจากนัน้ ความต้องการอาจถูกกระตุ้ นจาก
ตวักระตุ้นภายนอก (External Stimuli) 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผู้ บริโภคที่ถูกกระตุ้ นเร้า
อาจจะหรืออาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึน้ ถ้าแรงผลกัดนัของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้า
ที่จะตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอือ้ม ผู้บริโภคมกัจะท าการซือ้มนั มิฉะนัน้แล้ว ผู้บริโภคอาจจะเก็บความ
ต้องการนัน้ไว้ หรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เก่ียวข้องกบัความต้องการดงักล่าว ผู้บริโภค
อาจหาข่าวสารได้จากหลายแหลง่ เช่น 

2.1 แหลง่ข่าวสารบคุคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้คุ้นเคย 
2.2 แหล่งพาณิชย์ ได้แก่ โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย หีบห่อ การ

ตัง้แสดงสินค้า 
2.3 แหลง่สาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การเพื่อผู้บริโภค 
2.4 แหล่งที่เกิดจากความช านาญ ได้แก่ การจับถือ การตรวจสินค้าและการ

ใช้บริการ  
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราได้เห็นวิธีการที่ผู้บริโภค

ใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดของตราที่เลือกไว้เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเป็นขัน้สุดท้าย ผู้บริโภค
เลือกด้วยวิธีใด นักการตลาดจะต้องรู้เก่ียวกับการประเมินทางเลือก คือ วิธีการที่ผู้ บริโภคใช้
ข่าวสารเลือกตราสินค้า เพื่อเลือกใช้กลยทุธ์การตลาดให้ก่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนการประเมิน ผู้ บริโภคจะ
จดัล าดบัความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ในแต่ละตวัเลือก และก็จะสร้างความตัง้ใจซือ้ขึน้ โดยทัว่ไปการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคมกัจะท าการซือ้ตราที่ชอบมากที่สดุ 

5. พฤติกรรมหลังซือ้ (Post Purchase Behavior) ผู้ บริโภคจะเกิดความพอใจ
หรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลงัการซือ้ขึน้ ปัญหาอยู่ที่ว่า อะไรเป็นตัวก าหนดว่าผู้ซือ้พอใจ
หรือไม่พอใจในการซือ้ ค าตอบก็คือมันขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของ
ผู้ บ ริโภค (Consumer’s Expectation) กับการปฏิบั ติการของสิน ค้า (Products’ Perceived 
Performance) ถ้าการปฏิบติัการของสินค้าน้อยกว่าความคาดหวงั ผู้บริโภคจะผิดหวงั ถ้าตรงกับ
ความคาดหมายผู้บริโภคจะพอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผู้บริโภคจะปลืม้ปิติยินดีมาก ผู้บริโภค
อิงความคาดหมายไว้กับข่าวสารที่เขาได้รับจากผู้ ขาย เพื่อนๆ และแหล่งอ่ืนๆ ถ้าผู้ ขายอ้างการ
ปฏิบติังานของสินค้าของเขา “เกินความเป็นจริง” ผลก็คือ ผู้บริโภคจะไม่พอใจ ดงันัน้ ผู้ขายจะต้อง
ซื่อสตัย์ในการเสนอข้ออ้างของสินค้าของเขา 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ความหมายของการประกันชีวิต 

การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต 
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้
เอาประกนัหรือผู้ รับประโยชน์ ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 861 ประกอบกับมาตรา 889 อธิบายความหมายของการประกันชีวิตไว้ว่า 
หมายถึง “สญัญาซึ่งผู้ รับประกนัชีวิตตกลงจะใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อมีเหตใุนอนาคตดงัระบุไว้ใน
สญัญา กล่าวคือ เมื่อผู้ เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตมรณะลงภายในเวลาตามที่ตกลง
กนัไว้ หรือเมื่อผู้นัน้ยังทรงชีพอยู่จนถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกนัไว้ และในการนีผู้้ เอาประกนัชีวิตตก
ลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบีย้ประกันภัยให้แก่ผู้ รับประกันชีวิต” สามารถสรุปได้ว่า การประกันชีวิต 
(Life Insurance) หมายถึง การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้ เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจ านวนหนึ่ง
เรียกว่า “เบีย้ประกันภัย” ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซือ้
ความคุ้มครองการเสียชีวิต ครอบคลุมไปถึงการสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย ภายในเวลาที่ก าหนดหรือมีอายุยืนยาวจนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัท
ประกนัจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเรียกว่า “จ านวนเงินเอาประกนัภยั” ให้แก่ “ผู้ รับผลประโยชน์” หรือผู้
เอาประกนัภยัแล้วแต่กรณี ทัง้นีเ้งื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัการเลือกซือ้ตาม
ความเหมาะสมของผู้ เอาประกนัภยัเป็นหลกั ซึง่การประกนัชีวิตแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทสามัญ เป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง 
เร่ิมตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป จึงเหมาะส าหรับผู้ ที่มีรายได้ปานกลางขึน้ไป ในการพิจารณา
รับประกนัชีวิตอาจจะมีการตรวจสขุภาพหรือไม่ตรวจสขุภาพ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท และมี
การช าระเบีย้ประกนัภยัเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 

2. ประเภทอุตสาหกรรม เป็นการประกันชีวิตที่มีจ านวนเงินเอาประกันภัยต ่า 
โดยทั่วไปตัง้แต่ 10,000-30,000 บาท เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต ่า การช าระ
เบีย้ประกันภัยจะช าระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ ฉะนัน้จึงมีระยะเวลารอคอย คือ 
ถ้าผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่ จ่ายจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัให้ แต่จะคืนเบีย้ประกนัภยัที่ผู้ เอาประกนัภยัได้ช าระมาแล้วทัง้หมด 

3. ประเภทกลุ่ม เป็นการประกนัชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้ เอาประกนัชีวิตร่วมกนั
ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป สว่นมากจะเป็นกลุ่มของพนกังานบริษัท ในการพิจารณารับประกนัอาจจะมีการ
ตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท การประกันชีวิตกลุ่มนีอ้ัตราเบีย้
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ประกันชีวิตจะต ่ากว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562)  

บุคคลที่เกี่ยวข้องการประกันชีวิต 
1. ผู้ รับประกันภัย (Insurer) คือ คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ

ชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ผู้ เอาประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์ 
2. ผู้ เอาประกนัภัย (Insured) คือ คู่สญัญาซึ่งตกลงจะส่งเบีย้ประกันภัยจ านวนหนึ่ง

ให้ผู้ รับประกนัภยั เมื่อเกิดมีภยัขึน้ผู้ รับประกนัจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั 
3. ผู้ รับผลประโยชน์ (Beneficiary) คือ บุคคลภายนอกสญัญาประกนัท่ีมีสิทธ์ิเข้ามา

รับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยันัน้ตามข้อตกลงของผู้ เอาประกนัภยักบัผู้
รับประกนั ดังนัน้เมื่อมีผู้ รับประโยชน์ตามสญัญาประกนัภัยแล้ว ผู้ เอาประกนัภยัไม่มีสิทธ์ิได้รับค่า
สินไหมทดแทนตามสญัญาอีกต่อไป ซึ่งผู้ รับประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกบัผู้ เอาประกันภัยก็ได้ 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562)  

รูปแบบของการประกันชีวิต 
การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและ

ผลประโยชน์แตกต่างกนัออกไป แบบการประกนัชีวิตพืน้ฐานมีอยู่ 4 แบบ คือ 
1. แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้ มครองตลอดชีพ ถ้าผู้ เอา

ประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบงัคับ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ วตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของการประกนัภยัแบบนี ้เพื่อจดัหาเงินทุน
ส าหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอปุการะเมื่อผู้ เอาประกนัภยัเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนส าหรับ
การเจ็บป่วยครัง้สดุท้ายและค่าท าศพ ทัง้นีเ้พื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอ่ืน 

2. แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกนัชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้ รับ
ผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ สว่นของการออมทรัพย์ คือ สว่น
ที่ผู้ เอาประกนัภยัได้รับคืนเมื่อสญัญาครบก าหนด 

3. แบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้ รับผลประโยชน์เมื่อผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
การเสียชีวิตก่อนวยัอนัสมควร การประกนัชีวิตแบบนีไ้ม่มีสว่นของการออมทรัพย์ เบีย้ประกนัภยัจึง
ต ่ากว่าแบบอ่ืนๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้ เอาประกนัภยัอยู่จนครบก าหนดสญัญา 
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4. แบบเงินได้ประจ า เป็นการประกนัชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวน
หนึ่งเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัทกุเดือน นบัแต่ผู้ เอาประกนัภยัเกษียณอาย ุหรือมี
อายคุรบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการ
จ่ายเงินได้ประจ านี  ้ขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ เอาประกันภัยที่จะเลือกซือ้  (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562)  

ประโยชน์ของการท าประกันชีวิต 
1. ด้านการออม 

ลกัษณะการออมของการท าประกนัภยันัน้จะเป็นในลกัษณะแบบกึ่งบงัคบั โดยผู้
เอาประกนัภยัจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบีย้ประกนัอย่างสม ่าเสมอ และหากผู้ เอาประกนัภยัมีชีวิต
อยู่จนครบตามที่กรมธรรม์ก าหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามชรา หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ทัง้นีก้าร
ออมวิธีนีไ้ม่สามารถถอนเงินในลกัษณะของการฝากเงินได้ แต่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่า
เวนคืนตามกรมธรรม์ที่ได้จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการเวนคืนจ านวนหนึ่ง ทัง้นีเ้พราะการท า
ประกนัชีวิตมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการลงทนุระยะยาว 

2. ด้านการสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตของผู้ เอาประกนัภยั 
การประกนัชีวิตสามารถช่วยสร้างความมัน่คงของรายได้ให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัได้ 

ในกรณีการท าประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้ เอาประกันภัยจะได้เงิน
ทดแทนเพื่อใช้ในการเลีย้งชีพในกรณีทพุพลภาพโดยสิน้เชิงได้ 

3. ด้านการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือนร้อนให้กบัผู้ที่อยู่ในอปุการะคณุ 
การท าประกนัชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่ืองการเงิน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้ของครอบครัว อนัเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบคุคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว 
4. ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนัน้ ผู้ที่ท าประกันชีวิตก็
สามารถน าเบีย้ประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาท ส าหรับแบบ
บ านาญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหนัมาสนใจการท าประกนัชีวิตเพิ่มขึน้ เพื่อความมั่นคงใน
ชีวิต 

5. ด้านอ่ืนๆ 
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การท าประกนัชีวิตเปรียบเสมือนการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อกรมธรรม์
ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีมูลค่าเงินสดหากผู้ เอาประกันภัยมีความจ าเป็นทางการเงินก็
สามารถขอกู้ เงินจ านวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไปใช้ในอัตราดอกเบีย้ต ่าได้ 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2562)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การรับ รู้ความเสี่ ยงและองค์ประกอบเว็บ ไซต์พาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้อง และน ามาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาวิจยั ดงันี ้

อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และ
แนวโน้มในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท การรับรู้ความเสี่ยงและความไว้วางใจการท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทาง
ธนาคารในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก การรับรู้ความเสี่ยงในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านหน้าที่ ด้าน
การเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มจะซือ้กรมธรรม์ และ
แนวโน้มการแนะน าบุคคลที่ท่านรู้จักมาซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทาง
ธนาคาร ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ความไว้วางใจในภาพรวม 
ประกอบด้วย ด้านพนกังานธนาคาร ด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มจะซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.00 และ 0.01 ตามล าดับ ความไว้วางใจในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านพนักงานธนาคาร 
ด้านกระบวนการ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการแนะน าบุคคลที่ท่านรู้จกัมาซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ในทิศทางเดียวกัน ส่วนความไว้วางใจด้านบริษัทประกัน
ชีวิต มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จุฑามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และ
แนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความไว้วางใจ ต่อการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริษัทประกนัชีวิต อยู่
ในระดบัมาก ส่วนความไว้วางใจโดยรวม ด้านพนกังานขายทางโทรศพัท์ และด้านกระบวนการ อยู่
ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
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ผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์โดยรวมพบว่า ในอนาคตคาดว่าจะไม่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีแนวโน้มในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05, 0.01 
และ 0.05 ตามล าดับ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการท าประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทาง
โทรศพัท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ด้านจิตใจ และด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ในทิศทาง
ตรงกนัข้ามกนั ระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการท า
ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านหน้าที่ 
ด้านการเงิน และด้านสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ ในทิศทางตรงกนัข้ามกนั ระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
ความไว้วางใจเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ ในทิศทางเดียวกนั ระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ความ
ไว้วางใจ เก่ียวกับการท าประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านพนักงานขายทางโทรศพัท์ และด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ในทิศทาง
เดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ความไว้วางใจ เก่ียวกับการท าประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ ด้านบริษัทประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์ ในทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

พัชณีกร พิศพานต์ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี 
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท และสถานภาพโสด ผู้ ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ดูแลเว็ปไซต์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ตามล าดับ พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า นิยมซือ้ผ่าน Facebook มากท่ีสดุ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่าน
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ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้และแนวโน้มที่จะแนะน าให้
บคุคลอื่นซือ้ผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสงูสดุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีความสมัพนัธ์ในระดบัน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผู้ ดูแลเว็บไซต์ มี
ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

นพวรรณ จันทร์เดช (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและองค์ประกอบของเว็บไซต์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
ทศันคติต่อการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ ได้แก่ ด้านการตรวจสอบยอดเงินในบญัชี ด้านการโอน
เงิน และด้านการช าระเงิน โดยรวมอยู่ในระดับดี ตามล าดบั องค์ประกอบของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
การค้าขาย ด้านองค์ประกอบหรือรูปลกัษณ์ ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ด้านการสื่อสาร ด้าน
การท าให้ตรงกบัความต้องการเฉพาะลกูค้า ด้านการเชื่อมโยง และด้านเป็นที่ส าหรับชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต์ มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ ด้านระยะเวลาการเป็น
ลูกค้าที่ใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้ บริโภคที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท าธุรกรรม
การเงินออนไลน์ ด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย (ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคที่มีทัศนคติต่อการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ ด้านการ
ช าระเงิน มีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ ด้านระยะเวลา
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การเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมาจนถึงปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 1.7 

นรวรรณ บริสทุธ์ิ (2554) ท าการศกึษาเร่ือง ลกัษณะเว็บไซต์ และแรงจงูใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nananaka.com พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 26-36 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อ
เดือน 15,001-25,000 บาท ผู้ บริโภคมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะเว็บไซต์ด้านการ
ออกแบบ (Context Factor) ด้านเนือ้หา (Content Factor) ด้านชมุชน (Community Factor) ด้าน
ความเชื่อมโยง (Connection Factor) ด้านการค้า (Commerce Factor) อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีระดับความคิดเห็นด้านการสื่อสาร (Communication Factor) อยู่ ในระดับมาก ส่วน
แรงจูงใจด้านเหตุผลและแรงจูงใจด้านอารมณ์อยู่ ในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการใช้ 
www.nananaka.com พบว่า ผู้บริโภคสว่นมากมีความถ่ีในการซือ้ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา 
และซือ้สินค้าเป็นเงิน 1,001-2,000 บาท ต่อครัง้ ผู้บริโภคส่วนมากจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนซือ้ และ
จะกลบัเข้าไปซือ้สินค้าทางเว็บไซต์ nananaka ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพปัจจบุนัและ
รา ย ไ ด้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก ร รม ก า รซื ้อ สิ น ค้ า ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ 
www.nananaka.com ในทุกด้าน ลกัษณะเว็บไซต์ด้านเนือ้หา (Content Factor) ด้านการสื่อสาร 
(Communication Factor) และด้านการค้า (Commerce Factor) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nananaka.com ในทุกด้าน ส่วนลักษณะเว็บไซต์ด้านการ
ออกแบบ  (Context Factor) ด้ านชุม ชน  (Community Factor) และ ด้ านความ เชื่ อม โย ง 
(Connection Factor) มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื ้อ สิ น ค้ า ผ่ า น เว็ บ ไ ซ ต์ 
www.nananaka.com ในด้านมูลค่าการซือ้ต่อครัง้ แรงจูงใจด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nananaka.com ในทุกด้าน ส่วนแรงจูงใจด้านอารมณ์ 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nananaka.com ในด้านมลูค่าการซือ้
ต่อครัง้ 

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
ที่ได้ท าการศกึษา มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิด ดงันี ้

ทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2539, 41-42) เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยทฤษฎีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
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ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อ
การวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของลกัษณะด้านประชากรศาสตร์
ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, 308) อาภัสรา 
ปงุคานนท์ (2558) และ Kotler และ Armstrong (2001) อธิบายถึงการรับรู้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา รวมทัง้ระดบัการรับรู้ความเสี่ยงที่จะ
มีขึน้ลงได้ไม่คงที่เสมอไป ขึน้อยู่กับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงดังกล่าว มีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัองค์ประกอบเว็บไซต์ ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ  Kotler (2003, 26) Rayport 
และ Jaworski (2002) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, 77) ที่กล่าวว่า ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบ
ความส าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย
ประการที่จะท าให้เว็บไซต์นัน้น่าสนใจและน่าที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึง่ลกัษณะของเว็บไซต์ที่ดีควรมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 7C’s ได้แก่ ด้านเนือ้หาหรือข้อมูล (Content) ด้านการ
ปฏิสมัพนัธ์หรือชุมชนออนไลน์ (Community) ด้านการพาณิชย์หรือการค้า (Commerce) ด้านการ
จดัองค์ประกอบ (Context) ด้านการสื่อสารหรือช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกบัผู้ ใช้บริการใน
เว็บไซต์ (Communication) ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้าหรือรูปแบบการให้บริการที่
สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกบัผู้ ใช้ (Customization) และด้านความสะดวก
ในการใช้งาน (Convenience) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Walters (1978, 
115) Kotler (2000, 176-178) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision) 
หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ การตระหนักถึงความต้องการ  
การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัซือ้  โดยใน
งานวิจัยนี ้ต้องการศึกษาในด้านการตัดสินใจซือ้ จึงเลือกศึกษาเฉพาะขัน้กระบวนการ (Process 
Stage) ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ 
การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกเท่านัน้ เนื่องจากกลุ่มผู้มุ่งหวงัเป็นกลุ่มบุคคล
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ที่มีความสนใจแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกระบวนการดงักล่าว มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น าแนวคิด ตวัแปร ทฤษฎี และแบบสอบถาม
ของงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง มาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี  ้อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) และ
จุฑามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ที่มีการศึกษาที่คล้ายกนัในด้านการรับรู้ความเสี่ยง และแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้ พัชณีกร พิศพานต์ (2558) ที่มีการศึกษาเร่ืองแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค 
นพวรรณ จันทร์เดช (2560) และนรวรรณ บริสุทธ์ิ (2554) ที่มีการศึกษาเร่ืององค์ประกอบของ
เว็บไซต์ และลักษณะ Website โดยในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้มุ่งเน้นในด้านการรับรู้ความเสี่ยง 
องค์ประกอบเว็บไซต์ ลกัษณะเว็บไซต์ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่จะท าให้
เกิดความเป็นไปได้ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง อัน
จะเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต ให้มีความเข้าใจในมุมมองของ
ลูกค้ามากขึน้ และได้น าผลงานวิจัยครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึน้ 

จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง พบว่ามีปัจจยัหลายอย่างที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ผู้ วิจัยจึงได้น า
แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้น มาใช้เป็นแนวทางประกอบการท าวิจัย การ
สร้างแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ รวมถึงการน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การรับ รู้ความเสี่ ยงและองค์ประกอบเว็บ ไซต์พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจาก เป็นบุคคล
ที่บรรลุนิติภาวะ สามารถด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ 
และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% หรือที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันี ้

n = 𝑍2

4𝑒2
 

เมื่อ n แทน จ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอย่าง 
𝑍 แทน ค่ามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้ วิจัยก าหนดไว้ คือ 95% ฉะนัน้จะมีค่า 

     𝑍1−
𝛼

2
   = 𝑍0.975 = 1.96 

e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้ เกิดขึ น้ได้โดยก าหนดให้ ค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% = 0.05 
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โดยแทนค่าในสตูร ดงันี ้
n = (1.96)2 = 384.16 
  4(0.05)2   

จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้จากการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม จึงมีการเพิ่มขนาดตวัอย่างอีก 
4% ของจ านวนตวัอย่างทัง้หมด เท่ากบั 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับงานวิจยั
ครัง้นีจ้ึงเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้วิจยั

จะสร้างแบบสอบถามจากเว็บไซต์ Google forms จากนัน้ท าการเผยแพร่แบบสอบถามไปยัง 2 
ช่องทาง ได้แก่  

1.1 ช่องทางเว็บไซต์พนัทิป (Pantip) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ 
1.1.1 ห้องสินธร เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านหุ้น 

เศรษฐกิจ การลงทุน LTF RMF ธนาคาร และเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการซือ้
ประกันชีวิต โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวังที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิต
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.1.2 ห้องสวนลุมพินี เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต และโรคร้ายแรง ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการซือ้ประกนัชีวิต โดยจะเก็บ
แบบสอบถามจากผู้ มุ่งหวังที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อ
ค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.2 ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจาก เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
แหล่งรวมกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ตัดสินใจซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวังท่ี
เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง  เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 134 ชดุ 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ ผู้วิจัยจะ
ท าการเผยแพร่แบบสอบถามไปยงัช่องทางที่ก าหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มุ่งหวงัท่ี
เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งแบบสอบถามนีส้ร้าง

ขึน้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื อ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัในครัง้นี ้โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบค าตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) โดยแต่ละข้อค าถามแสดงประเภทของข้อมูลได้
ดงันี ้

ข้อ 1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะ
ค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

ข้อ 2 อายุ จะสอบถามบุคคลที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่ง
ใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ สามารถด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และเกณฑ์อายุสงูสดุไม่เกิน 75 ปี เนื่องจากการซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์นัน้บริษัทประกนัชีวิตจะสามารถรับประกนับุคคลอายุไม่เกิน 75 ปี โดยใช้
สตูรการค านวณช่วงความกว้างของชัน้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 
 
 
 
 

 

 

 

  

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
  จ านวนชัน้ 
 = 75 – 20  
  5  
 = 11  
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โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลกัษณะค าถามมี
ค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้  

 2.1 20 – 30 ปี 
 2.2 31 – 41 ปี 
 2.3 42 – 52 ปี 
 2.4 53 – 63 ปี 
 2.5 64 ปีขึน้ไป 

ข้อ 3 สถานภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) 
ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัด
ข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยู่ด้วยกนั 
3.3 หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 

ข้อ 4 ระดบัการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) 
ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัด
ข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

ข้อ 5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลกัษณะ
ค าถามมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

5.1 นิสิต / นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
5.5 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ……………………… 
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ข้อ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end 
Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการก าหนดช่วงรายได้นัน้ ได้อ้างอิง
จากงานวิจยัของจฑุามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ดงันี ้

6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
6.2 10,001 – 20,000 บาท 
6.3 20,001 – 30,000 บาท 
6.4 30,001 – 40,000 บาท 
6.5 40,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แบ่งเป็น ความเสี่ยงทางด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้าน
เวลา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น (Likert Scale) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ดงันี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สูตรในการค านวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้สูตรการ
ค านวณช่วงความกว้างของชัน้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 
 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลของความหมายของระดบัคะแนน ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงในระดบัมาก 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
  จ านวนชัน้ 
 = 5 – 1  
  5  
 = 0.80  
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง การรับรู้ความเสี่ยงในระดบัน้อยที่สดุ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งเป็น ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการ
สื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคะแนน ดงันี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ส าคญัมากที่สดุ 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ส าคญัมาก 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ส าคญัน้อย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ส าคญัน้อยที่สดุ 

สูตรในการค านวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้สูตรการ
ค านวณช่วงความกว้างของชัน้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 
 
 
 
 
 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลของความหมายของระดบัคะแนน ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง องค์ประกอบเว็บไซต์มีความส าคญัในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง องค์ประกอบเว็บไซต์มีความส าคญัในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง องค์ประกอบเว็บไซต์มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง องค์ประกอบเว็บไซต์มีความส าคญัในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง องค์ประกอบเว็บไซต์มีความส าคญัในระดบัน้อยที่สดุ 

ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง แบ่งเป็น ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น (Likert Scale) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
  จ านวนชัน้ 
 = 5 – 1  
  5  
 = 0.80  
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โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน 
ดงันี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สูตรในการค านวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้สูตรการ
ค านวณช่วงความกว้างของชัน้ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544)  
 
 
 
 
 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลของความหมายของระดบัคะแนน ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ในระดบัน้อยที่สดุ 
 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัต่อไปนี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ 
  จ านวนชัน้ 
 = 5 – 1  
  5  
 = 0.80  
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1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งได้แก่ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ การ
รับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มี
ความสอดคล้องกนั 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับ
ความสมัพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกับส านวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ข้อ
ค าถามที่มีข้อความตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้ เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ส านวนภาษา แล้วน าไป
แก้ไข 

7. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha Coefficient (α – Coefficient) 
สูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับ

ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามี
ความเชื่อมัน่สงู โดยแบบสอบถามที่สร้างขึน้ควรมีค่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป ซึ่งจะแสดงถึง
แบบสอบถามนัน้มีความน่าเชื่อมัน่สงู (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546)  

การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Test of Reliability) โดยหาค่าครอนบาค 
แอลฟ่า (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

Cronbach’s alpha = 𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄

1 + (𝑘 − 1) 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄
 

โดยที่  k แทน จ านวนค าถาม 
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
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ผลวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Test of Reliability) ได้ค่า 
Cronbach’s Alpha Coefficient แต่ละด้านดงันี ้

ตาราง 1 แสดงค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  

ตัวแปรที่วัด ค่าความเชื่อมั่น 
การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์  
ด้านหน้าที่  0.926 
ด้านการเงิน  0.742 
ด้านสงัคม  0.861 
ด้านจิตใจ  0.847 
ด้านเวลา  0.814 
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ด้านเนือ้หา 0.784 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 0.784 
ด้านการพาณิชย์ 0.885 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 0.734 
ด้านการสื่อสาร 0.780 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 0.783 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.864 
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์  
ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 0.715 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 0.748 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.816 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ข้อมลูที่น ามาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 แหลง่ คือ  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยผู้วิจยัจะท าการเก็บข้อมลูและแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตวัอย่างที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการ
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ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตาม
สถานที่ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว คือ ผ่านทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ให้ครบตามจ านวน 400 ชดุ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรศึกษา ค้นคว้าหาข้อมลูจาก
หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลที่เผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวิจยัครัง้นี ้

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้ วิจัยจะ

ด าเนินการจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การจดักระท าข้อมลู 

1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยน าแบบสอบถามที่ ได้รวบรวมมา
ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ เพื่อเตรียมน ามาวิเคราะห์ 

1.2 การลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามที่ถกูต้องสมบรูณ์มาลงรหสัตามที่
ก าหนดไว้ 

1.3 การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่ท าการลงรหัสแล้วท าการประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS 

2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหา

ความถ่ี (Frequencies) ตารางแจกแจงร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยสถิติที่
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  

2.2.1 สถิ ติ  Independent Sample t-test เพื่ อใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็นอิสระแก่กนั  

2.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อ
ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ ที่เป็นอิสระแก่กนั 
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2.2.3 สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด หรือ
หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 การหาความถ่ี (Frequencies) คือ การจ าแนกข้อมลูตามลกัษณะ หรือค่าของตวั
แปรใดตวัแปรหนึ่ง หรือหลายตวัแปรพร้อมๆ กนั โดยท าเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2538)  

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

ρ = ƒ 𝑥 100

𝑛
 

โดยที่ ρ แทน ร้อยละ หรือ % (Percentage) 
ƒ แทน ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 
n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือจ านวนประชากร 

1.3 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เพื่ออธิบายลกัษณะพืน้ฐานของข้อมูล โดยใช้สูตร 
ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541) 

�̅� = ∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

โดยที่ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
∑ 𝑥𝑖 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่ออธิบาย
ลกัษณะพืน้ฐานของข้อมลูด้านต่างๆ โดยใช้สตูร ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541)  

S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)

2

𝑛(𝑛 − 1)
 

โดยที่ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
(∑ 𝑥)

2
 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

∑ 𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) 

 = 𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄

1 + (𝑘 − 1) 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄
 

โดยที ่ แทน ค่าความเชื่อมัน่ของชดุค าถาม 
k แทน จ านวนค าถาม 
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
3.1 สถิติ Independent Sample t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 

กลุ่มที่เป็นอิสระแก่กนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) หากค่าแปรปรวนของข้อมลูเท่ากนัทุกกลุ่มให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances Assumed และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่
เท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances not Assumed โดยจะท าการ
ทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช้ Levene’s test ดงันี ้

กรณีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั ใช้สตูร  

t = 
�̅�1  − �̅�2

 √
𝑆1

2

𝑛1
+  

𝑆2
2

𝑛2

 

 
โดยที่ 

df = 
⌊
𝑆1

2

𝑛1
+  

𝑆2
2

𝑛2
⌋

 
[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1 −  1 +
[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2 −  1 

 

กรณีความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั ใช้สตูร 

t = 
�̅�1  −  �̅�2

 √
(𝑛1  −  1)𝑆1

2 + (𝑛2  −  1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2  −  2 [
1
𝑛1

+
1

𝑛2
]
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โดยที่  
df = 𝑛1 + 𝑛2  −  2 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา 
�̅�1  และ �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ตามล าดบั 
𝑆1

2 และ 𝑆2
2  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มที่  1 และกลุ่มที่  2

ตามล าดบั 
𝑛1 และ  𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ตามล าดบั 
df แทน ระดบัขัน้แห่งความเป็นอิสระ 

3.2. การทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยดูค่าความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance และใช้สถิติวิเคราะห์จากค่า One Way ANOVA 
หรือค่า Brown-Forsythe สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2545) กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนัสามารถเขียนได้ ดงันี ้

3.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2545) 

F = 𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

เมื่อ F แทน ค่าสถิติที่จะใช้พิจารณาใน F-distribution 
𝑀𝑆𝑏  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean Square 

Between Groups) 
𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square Within 

Groups) 

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ k-1 𝑆𝑆𝑏  𝑀𝑆𝑏= 
𝑆𝑆𝑏

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

ภายในกลุม่ n-k 𝑆𝑆𝑤 𝑀𝑆𝑤= 
𝑆𝑆𝑤

𝑛 − 𝑘
  

รวม n-1 𝑆𝑆𝑇    
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k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
F แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F-distribution 
𝑆𝑆𝑏  แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
k-1 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ 
𝑆𝑆𝑤 แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ 

𝑀𝑆𝑏  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบเป็น
รายคู่ ต่อไปที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545) ใช้สตูรดงันี ้

LSD = 𝑡
1−

𝛼
2

;𝑛−𝑘
 √𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

เมื่อ 𝑡1−
𝛼

2
;𝑛−𝑘  แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับ

ความเชื่อมัน่ 95% และชัน้ห่างความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
𝑀𝑆𝐸 แทน  ค่ า  Mean Square Error ที่ ไ ด้ จ ากตารางวิ เค ราะ ห์ความ

แปรปรวน 
𝑛𝑖  แทน ค่าจ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
𝑛𝑗  แทน ค่าจ านวนข้อมลูของกลุม่ j 

3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จากตาราง Homogeneity of variance 
และใช้สถิติวิเคราะห์จากค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
(Hartung และ Argac, 2001) ใช้สตูรดงันี ้

β = 
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

โดยค่า  

𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −
𝑛𝑗

𝑁
] 𝑆1

2

𝑘

𝑖=1
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β แทน ค่าสถิติทีใ่ช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของค่าความแปรปรวน ระหว่างกลุม่ 
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

k แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ 
𝑛𝑖  แทน ค่าจ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
N แทน ขนาดของประชากร 
𝑆1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i 
 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธี 
Dunnett’s เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (วิเชียร เกตสุิงห์, 2543) มีสตูรดงันี ้

𝑑𝐷
̅̅̅̅  = 𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆/𝐴)

√𝑆
𝑑𝐷
̅̅̅̅  

โดยที่  𝑑𝐷
̅̅̅̅  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Dunnett’s test 

𝑞𝐷 แทน ค่าจากตาราง Critical values of Dunnett’s test 
𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑆 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3.4 สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation 
coefficient) ใช้หาค่าความสมัพันธ์ระหว่างข้อมลู 2 ชุด หรือหาค่าความสมัพันธ์ของตวัแปร 2 ตัว 
ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่แต่ละตัวมีระดับการวดัของข้อมูลในระดับอนัตรภาค ( Interval scale) ใช้
สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛𝑥2(∑ 𝑥)
2

][𝑛 ∑ 𝑦2  − (∑ 𝑦)
2

]

 

 

โดยที่ 𝑟𝑥𝑦  แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

∑ 𝑥 แทน ผลรวมคะแนนรายข้อ (Item) ของกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑦 แทน ผลรวมคะแนนรวม (Total) ของทัง้กลุม่ 

∑ 𝑥
2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

∑ 𝑦2  แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

∑ 𝑥𝑦  แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y 
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n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) คือ 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน คือ 
ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า X 
เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วย แต่ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย 

3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ
มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ค่า r มีค่าเท่ากบั 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
6. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 

ตาราง 3 แสดงความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ค่าระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
0.81 – 1.00 สงูมาก (Very Strong) 
0.61 – 0.80 สงู (Strong) 
0.41 – 0.60 ปานกลาง (Moderate) 
0.21 – 0.40 ค่อนข้างต ่า (Weak) 
0.01 – 0.20 ต ่ามาก (Very Weak) 

  

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง   ได้มี
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกยกก าลงัสองของคะแนน (Mean Square) 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน ค่าสถิติทีใ่ช้ในการพิจารณาการแจกแจงที (t-distribution) 
F แทน ค่าสถิติทีใ่ช้ในการพิจารณาการแจกแจงเอฟ (F-distribution) 

α แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดบันยัส าคญัทาง 
  สถิติ (Leave of significance) ก าหนดไว้ที่ระดบั 0.05 
p แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
r แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัใน

ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ตามล าดบั ดงันี ้
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ  ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ มุ่งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละจ าแนกตามข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย  122 30.50 
หญิง  278 69.50 
รวม 400 100.00 
2. อายุ   
20 – 30 ปี 149 37.25 
31 – 41 ปี 230 57.50 
42 – 52 ปี 21 5.25 
รวม 400 100.00 
3. สถานภาพ   
โสด 256 64.00 
สมรส / อยู่ด้วยกนั 144 36.00 
รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 221 55.25 
สงูกว่าปริญญาตรี 179 44.75 
รวม 400 100.00 
5. อาชีพ   
นิสิต / นกัศกึษา 29 7.25 
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 65 16.25 
พนกังานบริษัทเอกชน 240 60.00 
ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 66 16.50 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. รายได้   
10,001 – 20,000 บาท 81 20.25 
20,001 – 30,000 บาท 80 20.00 
30,001 – 40,000 บาท 58 14.50 
40,001 บาทขึน้ไป 181 45.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี  ้ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตัว
แปรได้ดงัต่อไปนี ้

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.50 และเป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 41 ปี จ านวน 230 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.25 และมีอายรุะหว่าง 42 - 52 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.00 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75  

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.50 อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
และอาชีพนิสิต/นกัศกึษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  

รายได้ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 81 
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คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และมีรายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละจ าแนกตามข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายทุี่จดักลุม่ใหม่ 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อายุ   
20 – 30 ปี 149 37.25 
31 ปีขึน้ไป 251 62.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุที่จัดกลุ่มใหม่ ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี  ้จ านวน 
400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปรได้ดงัต่อไปนี ้

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 ปีขึน้ไป จ านวน 251 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.75 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25  

 
ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ 
และด้านเวลา 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านหน้าที่ 3.56 0.99 มาก 
ด้านการเงิน 3.24 0.88 ปานกลาง 
ด้านสงัคม 3.28 0.98 ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านจิตใจ 3.64 0.89 มาก 
ด้านเวลา 3.54 0.95 มาก 
รวม 3.45 0.79 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านจิตใจ ด้านหน้าที่ และด้านเวลา ผู้ มุ่งหวังมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 3.56 และ 3.54 ตามล าดับ รองลงมาคือ ด้านสังคม และด้านการเงิน ผู้
มุ่งหวงัมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์อยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 และ 3.24 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านหน้าที่ 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านหน้าที่ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านกงัวลว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่ตรงตามความคาดหวงัของท่าน 

3.62 1.09 มาก 

2. ท่านกงัวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์จะท าให้ท่านไม่ได้รับผลประโยชน์และความ
คุ้มครองตามความคาดหวงัของท่าน 

3.72 1.00 มาก 

3. ท่านกงัวลว่ากรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมี
ผลประโยชน์และความคุ้มครองต ่ากว่าการซือ้ผ่านช่องทางอื่น 

3.35 1.20 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.99 มาก 
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จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความ
เสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ ในข้อท่านกงัวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้ท่านไม่ได้รับผลประโยชน์และความ
คุ้มครองตามความคาดหวังของท่าน และข้อท่านกังวลว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่ตรงตามความคาดหวงัของท่าน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 3.62 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีผลประโยชน์และความคุ้มครองต ่ากว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน 
อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเงิน 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเงนิ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านกงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสงูกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน 

3.06 0.97 ปานกลาง 

2. ท่านกงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากบัผลประโยชน์และความ
คุ้มครองที่จะได้รับ 

3.30 1.02 ปานกลาง 

3. ท่านกงัวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนดัช าระเบีย้
ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

3.36 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.88 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้
ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน อยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ 
โดยในข้อท่านกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนดัช าระเบีย้ประกนัของกรมธรรม์
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ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่าเบีย้
ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากบัผลประโยชน์และความ
คุ้มครองที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และข้อท่านกังวลว่าเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสงูกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.06 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านสงัคม 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านสังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านกงัวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะ
ท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 

3.67 1.10 มาก 

2. ท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ยงัไม่
น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป 

3.30 1.04 ปานกลาง 

3. ท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านทางช่องเว็บไซต์เป็น
การละเมิดสิทธิสว่นบุคคล 

2.87 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.98 ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคมโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวังมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้
ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านสังคม ในข้อท่านกังวลว่าการซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล เช่น 
การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลบัตรเครดิต  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
รองลงมาคือ ข้อท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ยงัไม่น่าเชื่อถือและไม่
เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป และข้อท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านทางช่องเว็บไซต์เป็น
การละเมิดสิทธิสว่นบคุคล อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 และ 2.87 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านจิตใจ 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านจิตใจ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านกงัวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ปรากฎบน
เว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน 

3.69 1.16 มาก 

2. ท่านกงัวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตหลงัจากการช าระเงินแล้ว 

3.74 1.05 มาก 

3. ท่านกงัวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลงัจากการช าระ
เงินแล้ว 

3.35 1.06 ปานกลาง 

4. ท่านกงัวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะ
ไม่มีตวัแทนดแูล 

3.79 1.02 มาก 

รวม 3.64 0.89 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ ในข้อท่านกังวลว่าการซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่มีตัวแทนดูแล ข้อท่านกังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว  และข้อท่านกังวลว่า
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.74 และ 3.69 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่า
จะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลงัจากการช าระเงินแล้ว อยูในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.37 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านเวลา 

การรับรู้ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านเวลา 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านกงัวลว่าการอนมุติัผลประโยชน์และความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตจะลา่ช้า 

3.39 1.08 ปานกลาง 

2. ท่านกงัวลว่าจะได้รับเลม่กรมธรรม์ประกนัชีวิตลา่ช้า 3.57 1.07 มาก 
3. ท่านกงัวลว่าการเบิกค่าสินไหมทดแทนจะลา่ช้า 3.65 1.11 มาก 
รวม 3.54 0.95 มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความ
เสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา ในข้อท่านกังวลว่าการเบิกค่าสินไหม
ทดแทนจะล่าช้า และข้อท่านกังวลว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตล่าช้า อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ 3.57 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่าการอนุมัติผลประโยชน์
และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตจะลา่ช้า อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39  

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดั
องค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านเนือ้หา 4.46 0.54 มากที่สดุ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 4.27 0.68 มากที่สดุ 
ด้านการพาณิชย์ 4.56 0.56 มากที่สดุ 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 4.38 0.57 มากที่สดุ 
ด้านการสื่อสาร 4.52 0.56 มากที่สดุ 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 4.42 0.62 มากที่สดุ 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.59 0.58 มากที่สดุ 
รวม 4.46 0.46 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยในด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.59 ด้านการพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ด้าน
เนือ้หา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 ด้านการ
จดัองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 และด้านการปฏิสมัพนัธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนือ้หา 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนือ้หา ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. มีรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน 4.62 0.59 มากที่สดุ 
2. มีรายละเอียดเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน 4.58 0.71 มากที่สดุ 
3. มีการน าเสนอกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ 4.07 0.84 มาก 
4. มีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน 4.55 0.66 มากที่สดุ 
รวม 4.46 0.54 มากที่สดุ 
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จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา ในข้อมีรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน ข้อ
มีรายละเอียดเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน และข้อมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจ
ง่ายไม่ซบัซ้อน อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 4.58 และ 4.55 ตามล าดับ รองลงมา
คือ ข้อมีการน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. มีช่องทางให้ลกูค้าติดต่อกบัพนกังาน เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้บริการ 

4.62 0.59 มากที่สดุ 

2. มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลกูค้าบนเว็บไซต์ 4.39 0.70 มากที่สดุ 
3. มีฟังก์ชัน่ในการแบ่งปันข้อมลูแบบประกนัชีวิตไปยงัสื่อสงัคม
ออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook 

4.01 1.10 มาก 

4. มีบริการแจ้งเตือนหรือสง่ข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิต
จากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล 

4.08 1.03 มาก 

รวม 4.27 0.68 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสัมพันธ์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพันธ์ ในข้อมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน เพื่อเสนอ
ค าแนะน าติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ และข้อมีบริการมอบสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.39 ตามล าดับ 
รองลงมาคือ ข้อมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิตจากเว็บไซต์ไปยัง
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ลกูค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล และข้อมีฟังก์ชัน่ในการแบ่งปันข้อมลูแบบประกนัชีวิตไปยังสื่อสงัคม
ออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ 4.01 
ตามล าดบั 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพาณิชย์ 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพาณิชย์ ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน 
สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน 

4.51 0.63 มากที่สดุ 

2. มีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย 4.58 0.66 มากที่สดุ 
3. สามารถติดตามสถานะต่างๆ ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงิน
จนถึงการอนมุติัความคุ้มครอง 

4.60 0.62 มากที่สดุ 

รวม 4.56 0.56 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ อยู่ในระดบัมากที่สดุทกุข้อ โดยในข้อสามารถติดตามสถานะต่างๆ 
ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการอนุมัติความคุ้ มครอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
รองลงมาคือ ข้อมีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และข้อขัน้ตอนการ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.51  
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจดัองค์ประกอบ 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัด
องค์ประกอบ 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. เว็บไซต์ออกแบบสวยงาม 4.08 0.76 มาก 
2. ข้อมลูจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย 4.62 0.62 มากที่สดุ 
3. มีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ 4.44 0.71 มากที่สดุ 
รวม 4.38 0.57 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัองค์ประกอบโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ในข้อข้อมูลจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 
สามารถค้นหาได้ง่าย และข้อมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ อยู่ในระดบั
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 และ 4.44 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 

ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสื่อสาร 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสื่อสาร ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. มีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย พร้อมแสดงค าตอบ 4.38 0.65 มากที่สดุ 
2. มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศพัท์ อีเมล Chat Bot) 4.57 0.66 มากที่สดุ 
3. มีการติดต่อกลบัหาลกูค้าอย่างรวดเร็ว 4.61 0.68 มากที่สดุ 
รวม 4.52 0.56 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยในข้อมีการติดต่อกลับหาลูกค้า
อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 รองลงมาคือ ข้อมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศพัท์ 
อีเมล Chat Bot) มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 และข้อมีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย พร้อมแสดง
ค าตอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ตามล าดบั 

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรง
กบัความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เฉพาะราย 

4.31 0.81 มากที่สดุ 

2. ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมลูกรมธรรม์
ประกนัชีวิตของตนเองได้ 

4.54 0.69 มากที่สดุ 

3. สามารถบนัทกึการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกนั
ค้างไว้ ก็สามารถกลบัมาด าเนินการต่อได้ 

4.43 0.72 มากที่สดุ 

รวม 4.42 0.62 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้าโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญของ
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า อยู่ในระดับมาก
ที่สดุทกุข้อ โดยในข้อส าหรับผู้ ใช้งานที่เป็นลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
ตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ ข้อสามารถบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หาก
ค านวณเบีย้ประกนัค้างไว้ ก็สามารถกลบัมาด าเนินการต่อได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และข้อมีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรงกบัความสนใจและความต้องการของ
ผู้ใช้เฉพาะราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. เว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet browser ได้
หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. 

4.60 0.592 มากที่สดุ 

2. เว็บไซต์สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากบัทกุอปุกรณ์ที่ใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต 

4.65 0.62 มากที่สดุ 

3. เว็บไซต์สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ 4.52 0.77 มากที่สดุ 
รวม 4.59 0.58 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งานโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดบัมากที่สดุทุกข้อ โดยใน
ข้อเว็บไซต์สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ข้อเว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet 
browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 
และข้อเว็บไซต์สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ได้แก่ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ  ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และ
ด้านการประเมินทางเลือก 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ได้แก่ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ  
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ   3.97 0.68 มาก 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 4.04 0.65 มาก 
ด้านการประเมินทางเลือก 4.34 0.55 มากที่สดุ 
รวม 4.11 0.49 มาก 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้

กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ผู้ มุ่งหวังมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ในด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร  และด้านการ
ตระหนกัถึงความต้องการ อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และ 3.97 ตามล าดบั 

ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านมีความต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ด้วยตวัของท่านเอง เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการเงิน 

4.07 0.77 มาก 

2. ท่านรู้สกึว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิต จะท าให้ท่านต้องการซือ้ประกนัเพิ่มมากขึน้ 

3.95 0.91 มาก 

3. ท่านมีความต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ 

3.88 0.85 มาก 

รวม 3.97 0.68 มาก 
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จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัด้านการตระหนกัถึงความต้องการโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมคีวาม
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึง
ความต้องการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อท่านมีความต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ข้อ
ท่านรู้สึกว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต จะท าให้ท่านต้องการซือ้
ประกันเพิ่มมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และข้อท่านมีความต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 

ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. หากท่านต้องการข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิต ท่านจะค้นหา
จากเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิต 

4.23 0.75 มากที่สดุ 

2. การสง่เสริมการขายของบริษัทประกนัชีวิต ท าให้ท่านเกิด
ความสนใจที่จะซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

4.06 0.79 มาก 

3. ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าบคุคลที่ท่านรู้จกั ให้ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

3.83 0.88 มาก 

รวม 4.04 0.65 มาก 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้

กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร ในข้อหากท่านต้องการข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต ท่านจะค้นหาจากเว็บไซต์ของบริษัท
ประกนัชีวิต อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ ข้อการส่งเสริมการขายของ
บริษัทประกนัชีวิต ท าให้ท่านเกิดความสนใจที่จะซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ
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ข้อท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าบคุคลที่ท่านรู้จกั ให้ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และ 3.83 ตามล าดบั 

ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ด้านการประเมินทางเลือก 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. หากท่านจะตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ท่านจะพิจารณาจากเบีย้ประกนั 

4.26 0.64 มากที่สดุ 

2. หากท่านจะตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ท่านจะพิจารณาจากผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

4.45 0.66 มากที่สดุ 

3. ท่านจะตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ หากมีผลประโยชน์และความคุ้มครองสงูกว่าการซือ้
ผ่านช่องทางอื่น  

4.30 0.75 มากที่สดุ 

รวม 4.34 0.55 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้

กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมิน
ทางเลือก อยู่ในระดบัมากที่สดุทุกข้อ โดยในข้อหากท่านจะตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ท่านจะพิจารณาจากผลประโยชน์และความคุ้มครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
รองลงมาคือ ข้อท่านจะตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ หากมีผลประโยชน์
และความคุ้ มครองสูงกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และข้อหากท่านจะ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ท่านจะพิจารณาจากเบีย้ประกนั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ มุ่ งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 6 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : เพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศแตกต่างกนั มกีารตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกนั  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05  

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามเพศ  

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 2.112 0.147 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 10.348** 0.001 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.261 0.610 
รวม 9.710** 0.002 
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**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง จ าแนกตามเพศ พบว่า การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัในด้านการตระหนักถึงความต้องการ และด้านการ
ประเมินทางเลือก มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.147 และ 0.610 ตามล าดับ ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าแปรปรวนของเพศทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างในกรณี Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามเพศทัง้สอง
กลุ่ม ส่วนในด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 และ 
0.002 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของเพศทัง้สองกลุ่มแตกต่าง
กัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances 
Not Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามเพศทัง้สองกลุม่ 

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั จ าแนกตามเพศ แสดงดงัตาราง 25 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

เพศ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ ชาย 4.407 0.480 9.538** 398 0.000 
 หญิง 3.771 0.664    
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ชาย 4.025 0.801 -0.262 176.605 0.794 
 หญิง 4.046 0.568    
ด้านการประเมินทางเลือก ชาย 4.350 0.576 0.315 398 0.753 
 หญิง 4.331 0.537    
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ตาราง 25 (ต่อ) 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

เพศ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

รวม ชาย 4.261 0.541 3.766** 199.691 0.000 
 หญิง 4.049 0.456    

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่ งหวัง จ าแนกตามเพศ  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t 
(Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังเพศชายมีค่าเฉลี่ยด้านการตระหนักถึงความต้องการมากกว่าผู้
มุ่งหวงัเพศหญิง 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.794 ซึง่มากกว่า 
0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.753 ซึ่งมากกว่า 
0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวังที่มีเพศแตกต่างกัน มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีเพศ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ มุ่งหวังเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัเพศหญิง 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้มุ่งหวงัที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : อายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05  

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาย ุ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 15.877** 0.000 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 0.000 0.998 
ด้านการประเมินทางเลือก 4.481* 0.035 
รวม 6.530* 0.011 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง จ าแนกตามอายุ พบว่า การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังในด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.998 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของอายทุัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ 
จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances Assumed 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวัง จ าแนกตามอายุทัง้สองกลุ่ม ส่วนในด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการประเมิน
ทางเลือก และภาพรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 0.035 และ 0.011 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของอายุทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances Not Assumed เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั  จ าแนก
ตามอายทุัง้สองกลุม่ 

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั จ าแนกตามอาย ุแสดงดงัตาราง 27 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอายุ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ 

อายุ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความ 20 – 30 ปี 4.043 0.804 1.632 243.430 0.104 
ต้องการ 31 ปีขึน้ไป 3.919 0.591    
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 20 – 30 ปี 4.251 0.556 5.196** 398 0.000 
 31 ปีขึน้ไป 3.914 0.665    
ด้านการประเมินทางเลือก 20 – 30 ปี 4.439 0.577 2.884** 398 0.004 
 31 ปีขึน้ไป 4.276 0.523    
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ตาราง 27 (ต่อ) 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ 

อายุ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

รวม 20 – 30 ปี 4.244 0.536 4.157** 398 0.000 
 31 ปีขึน้ไป 4.036 0.448    

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่ งหวัง จ าแนกตามอายุ  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t 
(Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.104 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ ในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีอายแุตกต่างกนั มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีค่าเฉลี่ยด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่
มีอาย ุ31 ปีขึน้ไป 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีค่าเฉลี่ยด้านการประเมินทางเลือกมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มี
อาย ุ31 ปีขึน้ไป 
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โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาย ุ20–30 ปี 
มค่ีาเฉลี่ยการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาย ุ31 ปี
ขึน้ไป 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : สถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนั  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05  

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามสถานภาพ  

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 6.015** 0.015 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 8.509** 0.004 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.293 0.589 
รวม 9.650** 0.002 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า การตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัในด้านการตระหนกัถึงความต้องการ และ
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 และ 0.004 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของสถานภาพทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน ดงันัน้ จะทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances Not Assumed เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนก
ตามสถานภาพทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนในด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.589 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของสถานภาพทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จะ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างในกรณี Equal Variances Assumed เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  
จ าแนกตามสถานภาพทัง้ 2 กลุม่  

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั จ าแนกตามสถานภาพ แสดงดงัตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามสถานภาพ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ 

สถานภาพ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความ โสด 3.888 0.739 -3.331** 373.378 0.001 
ต้องการ สมรส / อยู่

ด้วยกนั 
4.102 0.535    

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร โสด 4.059 0.696 0.855 355.617 0.393 
 สมรส / อยู่

ด้วยกนั 
4.005 0.549    

ด้านการประเมินทางเลือก โสด 4.385 0.540 -0.159 398 0.874 
 สมรส / อยู่

ด้วยกนั 
4.250 0.555    

รวม โสด 4.111 0.532 -0.170 358.122 0.865 
 สมรส / อยู่

ด้วยกนั 
4.119 0.415    

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า t 
(Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน  มีค่าเฉลี่ยด้านการตระหนักถึง
ความต้องการมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพโสด 
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ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.393 ซึง่มากกว่า 
0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.874 ซึ่งมากกว่า 
0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการประเมินทางเลือกในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

โดยรวม พบว่า มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.865 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้  จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดงันี ้

H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05  

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 0.067 0.795 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 0.295 0.587 
ด้านการประเมินทางเลือก 0.156 0.693 
รวม 1.120 0.291 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั

ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า การตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัในด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้าน
การเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.795 0.587 และ 
0.693 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของระดับการศึกษาทัง้สอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี 
Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง จ าแนกตามระดับการศึกษาทัง้สองกลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ท่ี
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แสดงดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ระดับ
การศึกษา 

t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig. 
ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ ปริญญาตรี 4.048 0.639 2.744** 398 0.006 
 สงูกว่า

ปริญญาตรี 
3.862 0.716    

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ปริญญาตรี 4.244 0.550 7.521** 398 0.000 
 สงูกว่า

ปริญญาตรี 
3.786 0.669    

ด้านการประเมินทางเลือก ปริญญาตรี 4.409 0.527 2.946** 398 0.003 
 สงูกว่า

ปริญญาตรี 
4.248 0.563    

รวม ปริญญาตรี 4.234 0.478 5.626** 398 0.000 
 สงูกว่า

ปริญญาตรี 
3.965 0.471    

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบค่า t 
(Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.006 ซึง่น้อย
กว่า 0.01 ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยด้านการตระหนักถึง
ความต้องการมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
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มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสารมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้
มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยด้านการประเมินทางเลือก
มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีระดับ
การศกึษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่า
ผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ถ้าความแปรปรวนไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า
Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่ งคู่ที่ แตกต่างกัน  จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
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Comparison) โดยใช้วิ ธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 
เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene Statistic 
โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาชีพ  

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 15.113** 3 396 0.000 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 1.769 3 396 0.153 
ด้านการประเมินทางเลือก 5.781** 3 396 0.001 
รวม 13.233** 3 396 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก และภาพรวม มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000 0.001 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มแตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Brown-Forsythe แสดงดงัตาราง 33  

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.153 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ F-test แสดงดงัตาราง 37 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe df1 df2 Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 7.122** 3 160.269 0.000 
ด้านการประเมินทางเลือก 10.794** 3 192.876 0.000 
รวม 10.675** 3 170.201 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า  
ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพ
แตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั 
มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ดั งนั น้  ผู้ วิ จัยจึ ง ไ ด้น าผลการวิ เค ราะ ห์ ไป เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple 
Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

อาชีพ �̅� นิสิต / 
นกัศกึษา 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

นิสิต / นกัศกึษา 4.517 - 0.563** 
(0.000) 

0.627** 
(0.000) 

0.512** 
(0.007) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.954  - .06357 
(0.963) 

-0.051 
(0.999) 

พนกังานบริษัทเอกชน 3.890   - -0.115 
(0.932) 

ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 4.005    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศกึษา มกีารตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพ ข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการ
ตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้
มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.563 

ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศกึษา มกีารตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตระหนักถึง
ความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.627 
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ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศกึษา มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
อิสระอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการตระหนกั
ถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มี
อาชีพธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.512 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก 

อาชีพ �̅� นิสิต / 
นกัศกึษา 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

นิสิต / นกัศกึษา 4.759 - 0.656** 
(0.000) 

0.403** 
(0.000) 

0.445** 
(0.000) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.103  - -0.253* 
(0.020) 

-0.211 
(0.285) 

พนกังานบริษัทเอกชน 4.356   - 0.042 
(0.996) 

ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 4.313    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่าง
กนั กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก  โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่
มีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.656 
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ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.403 

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
อิสระอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.445 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
น้อยกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.253 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 

อาชีพ �̅� นิสิต / 
นกัศกึษา 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

นิสิต / นกัศกึษา 4.625 - 0.660** 
(0.000) 

0.525** 
(0.000) 

0.537** 
(0.000) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.964  - -0.135 
(0.305) 

-0.123 
(0.832) 

พนกังานบริษัทเอกชน 4.100   - 0.012 
(1.000) 

ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 4.088    - 
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**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่าง

กนั กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม แตกต่างจากผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.660 

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.525 

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม แตกต่างจากผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.537 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ระหว่างกลุม่ 3 12.369 4.123 10.555** 0.000 
 ภายในกลุม่ 396 154.684 0.391   
 รวม 399 167.053    

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test พบว่า  
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

อาชีพ �̅� นิสิต / 
นกัศกึษา 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

นิสิต / นกัศกึษา 4.598 - 0.762** 
(0.000) 

0.545** 
(0.000) 

0.653** 
(0.000) 
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ตาราง 38 (ต่อ) 

อาชีพ �̅� นิสิต / 
นกัศกึษา 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.836  - -0.217* 
(0.013) 

-0.109  
(0.321) 

พนกังานบริษัทเอกชน 4.053   - 0.108 
(0.213) 

ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 3.944    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร  
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า  

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการ
เสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้
มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.762 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.545 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
อิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการเสาะ
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แสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มี
อาชีพธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.653 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการเสาะแสวงหาข่าวสารใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.217 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : รายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ไม่แตกต่างกนั 
H1 : รายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ถ้าความแปรปรวนไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า
Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่ งคู่ที่ แตกต่างกัน  จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิ ธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 
เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene Statistic 
โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามรายได้ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 16.417** 3 396 0.000 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 4.973** 3 396 0.002 
ด้านการประเมินทางเลือก 7.812** 3 396 0.000 
รวม 7.026** 3 396 0.000 

 
จากตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามรายได้ พบว่า  
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมิน

ทางเลือก และภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 0.002 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มรายได้ทุกกลุ่มแตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe  

ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั จ าแนกตามรายได้ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe df1 df2 Sig. 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 3.217* 3 241.344 0.024 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 5.191** 3 344.869 0.002 
ด้านการประเมินทางเลือก 1.283 3 272.614 0.281 
รวม 2.685* 3 261.989 0.047 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์

ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ าแนกตามรายได้ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า  
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ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้
แตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.281 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั 
มีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ดั งนั น้  ผู้ วิ จัยจึ ง ไ ด้น าผลการวิ เค ราะ ห์ ไป เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple 
Comparisons) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

รายได้ �̅� 10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

10,001 – 20,000 บาท 4.025 - 0.125 
(0.922) 

0.306 
(0.083) 

-0.021 
(1.000) 

20,001 – 30,000 บาท 3.900  - 0.182 
(0.710) 

-0.146  
(0.695) 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

รายได้ �̅� 10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

30,001 – 40,000 บาท 3.718   - -0.328** 
(0.007) 

40,001 บาทขึน้ไป 4.046    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้

แตกต่างกัน กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึง
ความต้องการ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 
บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท 
มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อย
กว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.328 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

รายได้ �̅� 10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

10,001 – 20,000 บาท 4.111 - -0.114 
(0.785) 

0.232 
(0.082) 

0.135 
(0.558) 

20,001 – 30,000 บาท 4.225  - 0.346** 
(0.001) 

0.249* 
(0.016) 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

รายได้ �̅� 10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

30,001 – 40,000 บาท 3.879   - -0.097 
(0.796) 

40,001 บาทขึน้ไป 3.976    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้

แตกต่างกัน กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้ มุ่ งหวังที่มี รายได้ 20,001 – 30,000 บาท  มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 
40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 
บาท มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.346 

ผู้ มุ่ งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 
บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
มกีารเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้
มุ่งหวงัที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.249 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 

รายได้ �̅� 10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

10,001 – 20,000 บาท 4.187 - 0.039 
(0.999) 

0.238* 
(0.044) 

0.067 
(0.940) 

20,001 – 30,000 บาท 4.147  - 0.198 
(0.088) 

0.028 
(0.999) 

30,001 – 40,000 บาท 3.948   - -0.170* 
(0.037) 

40,001 บาทขึน้ไป 4.119    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
จากตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้

แตกต่างกัน กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยรวม โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett's T3 พบว่า  

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม แตกต่างจากผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 
บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.238 

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม แตกต่างจากผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.170 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐาน
ย่อยได้ 4 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  2.1 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

H1 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้าน
การตระหนกัถึงความต้องการ 

การรับรู้ความเส่ียง
เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านหน้าที่ 0.077 0.124 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ด้านการเงิน 0.148** 0.003 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านสงัคม 0.034 0.495 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ด้านจิตใจ -0.124* 0.013 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 
ด้านเวลา 0.191** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 
รวม 0.079 0.115 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson product moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านหน้าที่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.077 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 ด้านการเงิน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.148 แสดงว่า ตวัแปร
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ทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความ
เสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึง
ความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก  

ด้านสงัคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.495 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.124 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้ามกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึงความ
ต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ลดลงในระดับต ่ามาก 
เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังกังวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอก
เงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน กังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว และกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต
หลังจากการช าระเงินแล้ว จึงท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ลดลงในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.191 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบั
การประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลาเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนักถึงความต้องการ
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก  
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โดยรวม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับ
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.115 ซึง่มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั  ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

H1 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้าน
การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

การรับรู้ความเส่ียง
เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านหน้าที่ 0.126* 0.012 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านการเงิน 0.212** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านสงัคม 0.232** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านจิตใจ 0.189** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านเวลา 0.082 0.100 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
รวม 0.199** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านหน้าที่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.126 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบั
การประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่เพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

 ด้านการเงิน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกัน
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ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากบั 0.212 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านสงัคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคม มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.232 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.189 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบั
การประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลามีค่า Sig. เท่ากับ 0.100 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ ไม่มีความสมัพันธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

โดยรวม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับ
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. 
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เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.199 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานข้อที่  2.3 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ด้านการประเมินทางเลือก 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

H1 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้าน
การประเมินทางเลือก 

การรับรู้ความเส่ียง
เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ด้านการประเมินทางเลือก 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านหน้าที่ 0.013 0.797 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ด้านการเงิน 0.082 0.102 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ด้านสงัคม 0.301** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านจิตใจ 0.219** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านเวลา 0.015 0.761 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
รวม 0.149** 0.003 ต ่ามาก เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านหน้าที่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.797 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

ด้านการเงิน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.102 ซึง่มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ด้านสงัคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.301 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.219 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบั
การประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลามีค่า Sig. เท่ากับ 0.761 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

โดยรวม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับ
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.149 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่าน



  130 

ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานข้อที่  2.4 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวังโดยรวม สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

H1 : การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 

การรับรู้ความเส่ียง
เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านหน้าที่ 0.095 0.056 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ด้านการเงิน 0.191** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านสงัคม 0.229** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านจิตใจ 0.107* 0.033 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านเวลา 0.130** 0.009 ต ่ามาก เดียวกนั 



  131 

ตาราง 47 (ต่อ) 

การรับรู้ความเส่ียง
เกี่ยวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

รวม 0.179** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง

เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านหน้าที่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว้  

ด้านการเงิน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.191 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านสงัคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.229 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสังคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจมีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.107 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลามีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.130 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลาเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

โดยรวม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ กับ
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การ
รับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.179 แสดงว่า 
ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้
ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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สมมติฐานข้อที่  3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 4 
สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 3.1 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

H1 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึงความ
ต้องการ 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านเนือ้หา 0.302** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 0.334** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการพาณิชย์ 0.221** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 0.190** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านการสื่อสาร 0.173** 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 0.141** 0.005 ต ่ามาก เดียวกนั 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.135** 0.007 ต ่ามาก เดียวกนั 
รวม 0.274** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านเนือ้หา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านเนือ้หา มีความสมัพันธ์กบัการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.302 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิต
มีองค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 



  135 

ด้านการปฏิสัมพันธ์  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้  ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.334 แสดงว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ ค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการปฏิสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมี
การตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้
ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มีความสมัพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากบั 0.221 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนักถึง
ความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับ
ค่อนข้างต ่า 

ด้านการจัดองค์ประกอบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดองค์ประกอบ มีความสมัพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.190 แสดงว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้
มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.173 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนกัถึงความ
ต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึง
ความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.141 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้า
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของ
ลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความ
ต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.135 
แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ 
จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

โดยรวม พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เท่ากับ 0.274 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า 
กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

H1 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านเนือ้หา 0.349** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 0.274** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการพาณิชย์ 0.432** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 0.432** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการสื่อสาร 0.386** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 0.462** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.398** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
รวม 0.494** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านเนือ้หา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านเนือ้หา มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.349 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิต
มีองค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 
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ด้านการปฏิสัมพันธ์  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้  ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.274 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ น้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับ
ค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.432 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการจัดองค์ประกอบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.432 แสดงว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้
มุ่งหวังมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
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กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.386 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.462 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.398 แสดงว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้
ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า  

โดยรวม พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.494 
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แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการ
เสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง  ด้านการประเมินทางเลือก  สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

H1 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านเนือ้หา 0.445** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 0.283** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการพาณิชย์ 0.653** 0.000 สงู เดียวกนั 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 0.470** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการสื่อสาร 0.507** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 0.484** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.455** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
รวม 0.592** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการ
ประเมินทางเลือก โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) พบว่า  

ด้านเนือ้หา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านเนือ้หา มีความสมัพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.445 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 



  143 

ด้านการปฏิสัมพันธ์  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้  ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.283 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการปฏิสมัพันธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.653 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัสงู กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
ประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

ด้านการจัดองค์ประกอบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัองค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.470 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจดัองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.507 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
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ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือก
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า  มีความสัมพันธ์กับการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.484 
แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินทางเลือกใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.455 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้
ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

โดยรวม พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสมัพันธ์กับการประเมินทางเลือกใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.592 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3.4 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดงันี ้

H0 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

H1 : องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุด หรือหาค่า
ความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวั ที่เป็นอิสระต่อกนั จะใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ โดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านเนือ้หา 0.457** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 0.379** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
ด้านการพาณิชย์ 0.533** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการจดัองค์ประกอบ 0.451** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านการสื่อสาร 0.437** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า 0.447** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.406** 0.000 ค่อนข้างต ่า เดียวกนั 
รวม 0.562** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) พบว่า  

ด้านเนือ้หา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านเนือ้หา มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.457 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้าน
เนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 



  147 

ด้านการปฏิสัมพันธ์  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้  ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพันธ์ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.379 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิต
มีองค์ประกอบด้านการปฏิสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.533 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิต
มีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการจัดองค์ประกอบ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดองค์ประกอบ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.451 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนั
ชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.437 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปใน
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ทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิต
มีองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.447 แสดงว่า ตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้าเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนัน้ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.406 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

โดยรวม พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
ดังนัน้ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า องค์ประกอบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.562 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนั
ชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 52 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้มุ่งหวงัที่มีลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

  

1.1 ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

สอดคล้อง 

1.2 ผู้มุ่งหวงัที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

สอดคล้อง 

1.3 ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่สอดคล้อง 

1.4 ผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

สอดคล้อง 

1.5 ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

One way ANOVA สอดคล้อง 

1.6 ผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

One way ANOVA สอดคล้อง 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน 
ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั 

  

2.1 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม 
ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้ 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

ไม่สอดคล้อง 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 
ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

  

2.2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้าน
สงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 

2.3 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้าน
สงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 

2.4 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้าน
สงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 

สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการ
สื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

  

3.1 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้าน
การจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 
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ตาราง 52 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

เฉพาะของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึง
ความต้องการ 

  

3.2 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้าน
การจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 

3.3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้าน
การจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมิน
ทางเลือก 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 

3.4 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้าน
การจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลกูค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั โดยรวม 

Pearson Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

สอดคล้อง 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั โดยผลการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้พื่อเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกัน
ชีวิต ในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการรับรู้ 
ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ มุ่งหวัง เพื่อให้เกิดตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์มากขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ าแนกตาม

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี

ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังในครัง้นี ้
เพื่อให้องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกนัชีวิต ได้น าผลการวิจยันีไ้ปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการรับรู้ ความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้มุ่งหวัง เพื่อให้เกิดตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และ
การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากขึน้ เพื่อให้
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ประชากรในประเทศไทยลดโอกาสที่จะเผชิญกบัความเดือดร้อนจากความเสี่ยงที่เกิดขึน้ได้ รวมถึง
เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทนุในการด าเนินงานท าให้มีผลก าไรที่มากขึน้อีกด้วย 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้มุ่งหวงัที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 
2. การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ 

ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

3. องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจาก เป็นบุคคล
ที่บรรลุนิติภาวะ สามารถด าเนินการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ 
และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่เคยเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, 25-28) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 
95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้จาก
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จึงมีการเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 4% ของจ านวนตัวอย่างทัง้หมด 
เท่ากบั 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้จึงเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการเลือกสุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ  



  154 

1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้ วิจัยจะ
สร้างแบบสอบถามจากเว็บไซต์ Google forms จากนัน้ท าการเผยแพร่แบบสอบถามไปยัง 2 
ช่องทาง ได้แก่  

1.1 ช่องทางเว็บไซต์พนัทิป (Pantip) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ 
1.1.1 ห้องสินธร เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจด้าน

หุ้น เศรษฐกิจ การลงทุน LTF RMF ธนาคาร และเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการ
ซือ้ประกนัชีวิต โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวงัที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิต
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.1.2 ห้องสวนลมุพินี เนื่องจาก เป็นเว็บไซต์ที่รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจ
ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต และโรคร้ายแรง ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการซือ้ประกนัชีวิต โดยจะเก็บ
แบบสอบถามจากผู้ มุ่งหวังที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อ
ค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 133 ชดุ 

1.2 ช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เนื่องจาก เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็น
แหล่งรวมกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจ า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ตัดสินใจซือ้สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยจะเก็บแบบสอบถามจากผู้มุ่งหวังท่ี
เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 134 ชดุ 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ ผู้ วิจัยจะท า
การเผยแพร่แบบสอบถามไปยงัช่องทางที่ก าหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มุ่งหวงัที่เคย
เข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมลูการซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งแบบสอบถามนีส้ร้าง

ขึน้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัในครัง้นี ้โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบค าตอบ
หลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ แบ่งเป็น ความเสี่ยงทางด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้าน
เวลา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น (Likert Scale) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งเป็น ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการ
สื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) โดยใช้ระดบัการวัดข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) จ านวน 23 ข้อ 

ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง แบ่งเป็น ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น (Likert Scale) 
โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 9 ข้อ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั สามารถ
สรุปผลได้ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 และเป็นเพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 ปีขึน้ไป จ านวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.75 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25  



  156 

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 256 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมาคือ มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75  

อาชีพ  พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ จ านวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.25 และอาชีพนิสิต/นกัศกึษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และมีรายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวงัส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า  

ด้านหน้าที่  ผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านหน้าที่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่ ในข้อท่าน
กังวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท า ให้ท่านไม่ได้รับ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองตามความคาดหวงัของท่าน และข้อท่านกงัวลว่าผลประโยชน์และ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่ตรงตามความคาดหวงัของ
ท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 3.62 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่า
กรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีผลประโยชน์และความคุ้มครองต ่ากว่าการซือ้
ผ่านช่องทางอื่น อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 
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ด้านการเงิน ผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านการเงินโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงิน  อยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยในข้อท่านกงัวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนัดช าระ
เบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.36 รองลงมาคือ 
ข้อท่านกังวลว่าเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากับ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 และข้อท่านกงัวลว่าเบีย้ประกัน
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสูงกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.06 ตามล าดบั 

ด้านสงัคม ผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ด้านสงัคมโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้
มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสังคม  ในข้อท่าน
กงัวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัของข้อมลู
ส่วนบุคคล เช่น การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก หรือข้อมูลบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67 รองลงมาคือ ข้อท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ยังไม่
น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป และข้อท่านคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านทาง
ช่องเว็บไซต์เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 และ 2.87 
ตามล าดบั 

ด้านจิตใจ ผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ด้านจิตใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้
มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ ในข้อท่านกงัวล
ว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่มีตัวแทนดูแล ข้อท่านกังวลว่าจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลงัจากการช าระเงินแล้ว และข้อ
ท่านกังวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ไม่ครบถ้วน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 3.74 และ 3.69 ตามล าดบั รองลงมา
คือ ข้อท่านกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว อยูในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 

ด้านเวลา ผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ด้านเวลาโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้
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มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา ในข้อท่านกงัวล
ว่าการเบิกค่าสินไหมทดแทนจะล่าช้า และข้อท่านกงัวลว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ประกนัชีวิตล่าช้า 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ 3.57 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อท่านกังวลว่าการ
อนุมัติผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตจะล่าช้า อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร 
ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ มุ่งหวังส่วนใหญ่ให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า 

ด้านเนือ้หา ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านเนือ้หาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญัขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา ในข้อมี
รายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตครบถ้วน ข้อมีรายละเอียดเบีย้ประกันของ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน และข้อมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 4.58 และ 4.55 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อมีการน าเสนอ
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 

ด้านการปฏิสัมพันธ์ ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพันธ์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ในข้อมีช่องทางให้ลกูค้าติดต่อกบัพนกังาน เพื่อเสนอค าแนะน า
ติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ใช้บริการ และข้อมีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลกูค้า
บนเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.39 ตามล าดับ รองลงมาคือ ข้อมี
บริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกันชีวิตจากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรงผ่าน
ทางอีเมล และข้อมีฟังก์ชั่นในการแบ่งปันข้อมูลแบบประกันชีวิตไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ง่ายดาย เช่น Facebook อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 และ 4.01 ตามล าดบั 

ด้านการพาณิชย์ ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ อยู่ในระดบัมากที่สดุทกุข้อ โดยในข้อสามารถติดตามสถานะต่างๆ 
ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการอนุมัติความคุ้ มครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
รองลงมาคือ ข้อมีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และข้อขัน้ตอนการ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.51 

ด้านการจัดองค์ประกอบ ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดองค์ประกอบโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจดัองค์ประกอบ ในข้อข้อมลูจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหา
ได้ง่าย และข้อมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 และ 4.44 ตามล าดบั รองลงมาคือ ข้อเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 

ด้านการสื่อสาร  ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยในข้อมีการติดต่อกลับหาลูกค้า
อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.61 รองลงมาคือ ข้อมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศพัท์ 
อีเมล Chat Bot) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 และข้อมีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย พร้อมแสดง
ค าตอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ตามลาดบั 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้าโดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญของ
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า อยู่ในระดับมาก
ที่สดุทกุข้อ โดยในข้อส าหรับผู้ ใช้งานที่เป็นลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิตของ
ตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ ข้อสามารถบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หาก
ค านวณเบีย้ประกนัค้างไว้ ก็สามารถกลบัมาด าเนินการต่อได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และข้อมีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรงกบัความสนใจและความต้องการของ
ผู้ใช้เฉพาะราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ตามล าดบั 
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ด้านความสะดวกในการใช้งาน มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งานโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยในข้อ
เว็บไซต์สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากบัทุกอปุกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บ
เล็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.65 รองลงมาคือ ข้อเว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet 
browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 
และข้อเว็บไซต์สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ตามล าดบั 

ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้ มุ่งหวัง ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ  ด้านการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า  

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผู้มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการตระหนักถึงความต้องการโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ด้านการตระหนักถึงความต้องการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยในข้อท่านมีความ
ต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยตัวของท่านเอง เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการเงิน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาคือ ข้อท่านรู้สึกว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองจากกรมธรรม์
ประกันชีวิต จะท าให้ท่านต้องการซือ้ประกันเพิ่มมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และข้อท่านมี
ความต้องการที่จะซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ผู้มุ่งหวงัมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ในข้อหากท่านต้องการข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิต ท่านจะ
ค้นหาจากเว็บไซต์ของบริษัทประกนัชีวิต อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ 
ข้อการส่งเสริมการขายของบริษัทประกันชีวิต ท าให้ท่านเกิดความสนใจที่จะซือ้กรมธรรม์ประกัน



  161 

ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ และข้อท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน าบุคคลที่ท่านรู้จัก ให้ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และ 3.83 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยในข้อหากท่านจะตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ท่านจะพิจารณาจากผลประโยชน์และความคุ้มครอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ข้อท่านจะตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ หากมีผลประโยชน์และความคุ้มครองสูงกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 และข้อหากท่านจะตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ท่านจะพิจารณา
จากเบีย้ประกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ มุ่ งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 6 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังเพศชายมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัเพศหญิง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตระหนกั
ถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ มุ่งหวังเพศชายมีการ
ตระหนกัถึงความต้องการมากกว่าผู้มุ่งหวงัเพศหญิง 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มี เพศแตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้มุ่งหวงัที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาย ุ31 ปีขึน้ไป เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตระหนกั
ถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี 
มีการเสาะแสวงหาข่าวสารมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาย ุ31 ปีขึน้ไป 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี 
มีการประเมินทางเลือกมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาย ุ31 ปีขึน้ไป 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตระหนักถึงความต้องการในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ มุ่งหวังที่มีสถานภาพ
สมรส / อยู่ด้วยกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพโสด 
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ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานข้อที่  1.4 ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญา
ตรี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงั
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตระหนักถึงความต้องการมากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีระดั บ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการ
เสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีการเสาะแสวงหาข่าวสารมากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ มุ่งหวังที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีการประเมินทางเลือกมากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญา
ตรี 
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สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ , อาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน, และอาชีพธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.660, 
0.525, และ 0.537 ตามล าดบั  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ

ตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า  

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.563  

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.627 

ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.512 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ พบว่า  
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ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.762 

ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.545 

ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.653 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.217 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า  ผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื อ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ พบว่า  

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.656 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.403 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.445 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกใน
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.253 
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สมมติฐานข้อที่  1.6 ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า  

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.238  

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.170 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการ

ตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 

ผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตระหนกัถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้
ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.328 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราย
คู่ พบว่า  

ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 
40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.346 

ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้
ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.249 
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ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัย
สาคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐาน
ย่อยได้ 4 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  2.1 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการ 

ผลการศกึษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านหน้าที่ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
หน้าที่ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนักถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวัง
กังวลว่าเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสูงกว่าการซือ้ผ่าน
ช่องทางอ่ืน กงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากับ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับ และกงัวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนดั
ช าระเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จึงท าให้การตระหนกัถึงความ
ต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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ด้านสังคม การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
สงัคม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านจิตใจ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางตรงข้ามกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ลดลงในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังกังวลว่า
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน 
กงัวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลงัจากการช าระ
เงินแล้ว และกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว จึงท าให้การ
ตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ลดลงใน
ระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลา การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา 
มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลาเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังกังวลว่า
การอนุมติัผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตจะล่าช้า กงัวลว่าจะได้รับเล่ม
กรมธรรม์ประกนัชีวิตล่าช้า และกังวลว่าการเบิกค่าสินไหมทดแทนจะล่าช้า จึงท าให้การตระหนัก
ถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่า
มาก 

สมมติฐานข้อที่  2.2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร  

ผลการศกึษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
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ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านหน้าที่ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
หน้าที่ มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่เพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังกังวลว่า
ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่ตรงตาม
ความคาดหวงั กังวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้
ไม่ได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามความคาดหวงั และกงัวลว่ากรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้
ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีผลประโยชน์และความคุ้มครองต ่ากว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน จึงท าให้
การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่ามาก 

ด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงิน มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่า
เบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสูงกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน 
กงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากบัผลประโยชน์
และความคุ้มครองที่จะได้รับ และกังวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนัดช าระเบีย้
ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านสังคม การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
สงัคม มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
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ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสังคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่า
การซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น การตรวจสอบบญัชีเงินฝาก หรือข้อมูลบตัรเครดิต คิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยงัไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และคิดว่าการซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านทางช่องเว็บไซต์เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
มีความสมัพันธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังกังวลว่ารายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน กงัวลว่าจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว และ
กังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว จึงท าให้การเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลา การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.3 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

ผลการศกึษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
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ผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านหน้าที่ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
หน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงิน ไม่มีความสมัพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านสังคม การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
สังคม มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังกังวลว่าการซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล เช่น 
การตรวจสอบบญัชีเงินฝาก หรือข้อมลูบตัรเครดิต คิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ยังไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชี วิต
ผ่านทางช่องเว็บไซต์เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน กังวลว่าจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตหลงัจากการช าระเงินแล้ว และกงัวลว่าจะ
ไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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ด้านเวลา การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
ไม่มีความสมัพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.4 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัโดยรวม 

ผลการศกึษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวม มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัต ่ามาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านหน้าที่ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
หน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการเงิน การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงิน มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงินเพิ่มขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์จะสูงกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน กังวลว่าเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้ มค่ากับผลประโยชน์และความคุ้ มครองที่จะได้รับ และกังวลว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนดัช าระเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ จึงท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบั
ต ่ามาก 

ด้านสังคม การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
สงัคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
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สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ด้านสังคมเพิ่มขึน้ จะท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังกงัวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตรวจสอบบญัชีเงิน
ฝาก หรือข้อมลูบตัรเครดิต คิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ยงัไม่น่าเชื่อถือ
และไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางช่องเว็บไซต์เป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านจิตใจ การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจ
เพิ่มขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบั
ต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักังวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะ
บอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน กังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว และกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต
หลังจากการช าระเงินแล้ว จึงท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านเวลา การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลา 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านเวลา
เพิ่มขึน้ จะท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบั
ต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่าการอนุมติัผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตจะล่าช้า กังวลว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตล่าช้า และกังวลว่าการเบิกค่าสินไหม
ทดแทนจะลา่ช้า จึงท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ 
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เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง โดยสามารถจาแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 4 
สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 3.1 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า 

ด้านเนือ้หา องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา มีความสมัพนัธ์
กบัการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบ
ด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบั
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน มี
รายละเอียดเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตครบถ้วน มีการน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบใหม่อยู่เสมอ และมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน จึงท าให้การตระหนกัถึงความ
ต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการปฏิสมัพนัธ์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการปฏิสมัพันธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนักถึงความต้องการในการ
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ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน 
เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ มีบริการมอบสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นในการแบ่งปันข้อมูลแบบประกันชีวิตไปยังสื่อสังคมออนไลน์
อย่างง่ายดาย เช่น Facebook และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิต
จากเว็บไซต์ไปยังลูกค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล จึงท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มขีัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบน
เว็บไซต์ไม่ซับซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย 
และสามารถติดตามสถานะต่างๆ ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการอนุมัติความ
คุ้มครอง จึงท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการจัดองค์ประกอบ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัด
องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกัน
ชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความ
ต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก 
เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม 
ข้อมลูจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย และมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทาง
ในการใช้งานเว็บไซต์ จึงท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 
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ด้านการสื่อสาร องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิ ตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวัง
ให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมค าถามที่ลูกค้าถามบ่อย พร้อม
แสดงค าตอบ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศพัท์ อีเมล Chat Bot) และมีการติดต่อกลบั
หาลูกค้าอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลกูค้า มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงั
มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรงกบัความสนใจและความต้องการของ
ผู้ ใช้เฉพาะราย ส าหรับผู้ ใช้งานที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตของ
ตนเองได้ และสามารถบนัทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกนัค้างไว้ ก็สามารถ
กลบัมาด าเนินการต่อได้ จึงท าให้การตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการ
ตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ใน
ระดบัต ่ามาก เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับ
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การใช้งานผ่าน Internet browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, 
Safari. สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากบัทุกอปุกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บ
เล็ต และสามารถรองรับผู้ ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ จึงท าให้การตระหนกัถึงความต้องการ
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซ ต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า 

ด้านเนือ้หา องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา มีความสมัพนัธ์
กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบ
ด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบั
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน มี
รายละเอียดเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตครบถ้วน มีการน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบใหม่อยู่เสมอ และมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน จึงท าให้การเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า  

ด้านการปฏิสมัพนัธ์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
มีความสมัพันธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
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องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน 
เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ มีบริการมอบสิทธิพิเศษ
ส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นในการแบ่งปันข้อมูลแบบประกันชีวิตไปยังสื่อสังคมออนไลน์
อย่างง่ายดาย เช่น Facebook และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิต
จากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มี
ความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้
ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์
ไม่ซับซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย และ
สามารถติดตามสถานะต่างๆ ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการอนุมัติความคุ้มครอง 
จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการจัดองค์ประกอบ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัด
องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง  เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม ข้อมูลจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย และมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้
งานเว็บไซต์ จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ด้านการสื่อสาร องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มี
ความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้
ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย พร้อมแสดง
ค าตอบ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศัพท์ อีเมล Chat Bot) และมีการติดต่อกลับหา
ลกูค้าอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ชอ่งทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงั
มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรงกบัความสนใจและความต้องการของผู้ ใช้
เฉพาะราย ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิตของตนเองได้ 
และสามารถบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกันค้างไว้ ก็สามารถกลับมา
ด าเนินการต่อได้ จึงท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ  0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้  กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้
ผู้มุ่งหวงัมีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
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สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet 
explorer, Safari. สามารถปรับการแสดงผลให้ เข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ ใช้  เช่น  คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และสามารถรองรับผู้ ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ จึงท าให้การเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับ
ค่อนข้างต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ด้านการประเมินทางเลือก 

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านเนือ้หา องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา มีความสมัพนัธ์
กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทาง
เดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ 
จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้ มุ่ งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน มีรายละเอียดเบีย้
ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตครบถ้วน มีการน าเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ 
และมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการปฏิสมัพนัธ์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
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องค์ประกอบด้านการปฏิสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า  เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้
ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน เพื่อเสนอ
ค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับ
ลูกค้าบนเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นในการแบ่งปันข้อมูลแบบประกันชีวิตไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
ง่ายดาย เช่น Facebook และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิตจาก
เว็บไซต์ไปยังลูกค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มี
ความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบ
ด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับสงู เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคญักับเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน สามารถซือ้ได้
ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย และสามารถติดตามสถานะต่างๆ 
ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการอนุมติัความคุ้มครอง จึงท าให้การประเมินทางเลือก
ในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

ด้านการจัดองค์ประกอบ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัด
องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง  เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม ข้อมูลจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย และมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้
งานเว็บไซต์ จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ด้านการสื่อสาร องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกัน ชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง  เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังให้
ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย พร้อมแสดง
ค าตอบ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง (โทรศัพท์ อีเมล Chat Bot) และมีการติดต่อกลับหา
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงั
มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมลูให้ตรงกบัความสนใจและความต้องการของผู้ ใช้
เฉพาะราย ส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมลูกรมธรรม์ประกนัชีวิตของตนเองได้ 
และสามารถบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกันค้างไว้ ก็สามารถกลับมา
ด าเนินการต่อได้ จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการใช้
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งานผ่าน Internet browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. 
สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากบัทกุอปุกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และ
สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ จึงท าให้การประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3.4 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา 
ด้านการปฏิสมัพนัธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจดัองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงัโดยรวม  

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านเนือ้หา องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนือ้หา มีความสมัพนัธ์
กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม ในทิศทางเดียวกนัระดบัปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้า
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้
มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดความ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตครบถ้วน มีรายละเอียดเบีย้ประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต
ครบถ้วน มีการน าเสนอกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ และมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจ
ง่ายไม่ซบัซ้อน จึงท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัปานกลาง 

ด้านการปฏิสมัพนัธ์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการ
ปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
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ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ มี
ฟังก์ชัน่ในการแบ่งปันข้อมลูแบบประกนัชีวิตไปยงัสื่อสงัคมออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook 
และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิตจากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรง
ผ่านทางอีเมล จึงท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้
ในระดบัค่อนข้างต ่า 

ด้านการพาณิชย์ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มี
ช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย และสามารถติดตามสถานะต่างๆ ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การ
ช าระเงินจนถึงการอนมุติัความคุ้มครอง จึงท าให้การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการจัดองค์ประกอบ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัด
องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม
ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ กลา่วคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบ
ด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม ข้อมลูจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถ
ค้นหาได้ง่าย และมีการแสดงค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ จึงท าให้การตัดสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านการสื่อสาร องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการสื่อสาร
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การรวบรวมค าถามที่ลูกค้าถามบ่อย พร้อมแสดงค าตอบ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง 
(โทรศัพท์ อีเมล Chat Bot) และมีการติดต่อกลบัหาลูกค้าอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกัน
ชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้
ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อ
น าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้ ใช้เฉพาะราย ส าหรับผู้ ใช้งานที่เป็น
ลกูค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเองได้ และสามารถบนัทึกการใช้งาน
เว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกันค้างไว้ ก็สามารถกลับมาด าเนินการต่อได้ จึงท าให้การ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมี
องค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังให้
ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet browser 
ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. สามารถปรับการแสดงผลให้เข้า
กบัทุกอปุกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และสามารถรองรับผู้ ใช้งานจ านวน
มากๆ พร้อมกันได้ จึงท าให้การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม
เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า 
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การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง การรับ รู้ความเสี่ ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ มุ่ งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั พบว่า 

ผู้มุ่งหวงัที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังเพศชายมีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการและภาพรวม มากกว่าผู้มุ่งหวงัเพศหญิง เนื่องจาก ใน
ปัจจุบันเบีย้ประกันชีวิตของเพศชายมีราคาสูงกว่าเพศหญิงจากการที่บริษัทประกันชีวิตมองว่า
ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงในเร่ืองพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาชีพ รวมทัง้ผู้ชายมักจะอายุ
สัน้กว่าผู้ หญิง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับความเสี่ยงเก่ียวกับการเสียชีวิตมากกว่า ดังนัน้  
ผู้ ชายจึงจ าเป็นจะต้องตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตให้รวดเร็วก่อนที่เบีย้ประกันชีวิตจะมีราคาสูงขึน้
เร่ือยๆ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจฑุามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ได้ศกึษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง 
ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทาง
โทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์แตกต่างกนั 

ผู้มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกใน
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมิน
ทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้ มุ่งหวังที่มีอายุ 31 ปีขึน้ไป เนื่องจาก เบีย้ประกันชีวิตมีการ
ค านวณจากอายุของผู้ประกนัชีวิต ซึ่งจะมีราคาสูงขึน้เร่ือยๆ ทุกปี ดงันัน้ หากผู้มุ่งหวงัต้องการซือ้
ประกันชีวิต จึงจ าเป็นจะต้องรีบซือ้ในขณะที่อายุยังไม่มาก อีกทัง้กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายใน
ปัจจุบนัมีการซือ้สินค้าทัง้อุปโภคและบริโภคผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากขึน้  
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ได้ศกึษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความ
ไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์
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ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศพัท์แตกต่างกนั  

ผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
แต่ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพโสด เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัที่
มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั อาจจะเป็นผู้น าครอบครัวที่ต้องการสร้างความมัน่คงหรือมรดก ไว้
ให้แก่คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้หากมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคู่สมรสและบุตร ซึ่งแตกต่างจากผู้มุ่งหวงัที่มีสถานภาพโสด ท่ีอาจจะไม่มี
ความกงัวลในเร่ืองการเงินหรือภาระหากตนเองต้องเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของอาภสัรา ปงุคานนท์ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารแตกต่างกนั  

ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผู้ มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมิน
ทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจาก กลุ่มผู้
มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุยังไม่สูงนัก และมีความรู้
ความเข้าใจ และมุมมองต่อการซือ้ประกันชีวิตที่ดีกว่า เช่น มองว่าเป็นการออม การลงทุน การ
กระจายความเสี่ยง หรือเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฤดี พุ่มโพธ์ิ
สุวรรณ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้
ประกันชีวิตของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมี
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักต่อปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกนั 

ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
และการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพ
นิสิต / นกัศึกษา มีการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนกัถึง
ความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้
มุ่งหวงัที่มีอาชีพข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และผู้
มุ่งหวงัที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัที่มีอาชีพนิสิต / นกัศึกษา เป็นกลุ่ม
คนที่อายุยงัไม่มาก เบีย้ประกนัชีวิตจึงยงัมีราคาไม่แพง ท าให้สามารถตดัสินใจซือ้ได้ง่ายกว่า และ
เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในเจเนอเรชั่นวายในปัจจุบัน ซึ่งมีพฤติกรรมการซือ้สินค้าทัง้อุปโภคและ
บริโภคผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นประจ า รวมถึงผู้ปกครองเป็นผู้ซือ้ประกัน
ชีวิตให้ หรือมหาวิทยาลยัท าประกันชีวิตให้กบันิสิต / นักศึกษา อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งฤดี พุ่มโพธ์ิสวุรรณ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกบัการ
ตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สงูอายุที่มีอาชีพแตกต่างกนัมี
การตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักต่อปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมลู ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกนั 

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ และการเสาะแสวงหา
ข่าวสารในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้มุ่งหวงัที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 
บาท มีการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการ
เสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้
มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท และรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้ 
10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 
มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มี
การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 
40,001 บาทขึน้ไป เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังที่มีรายได้สูงอาจจะมีความสามารถในการช าระค่าเบีย้
ประกันมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ก็
เป็นกลุม่ที่มีความสนใจในการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึง่เห็นได้จากการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑามาศ พงษ์สวุินยั (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้
ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน ช่องทาง
การตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทาง
โทรศพัท์แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั พบว่า 

ด้านหน้าที่ พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
หน้าที่ มีความสมัพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านหน้าที่เพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสาร
ในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวงักงัวลว่าผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์
จะไม่ตรงตามความคาดหวัง กังวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่ านช่องทาง
เว็บไซต์จะท าให้ไม่ได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามความคาดหวงั และกงัวลว่ากรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีผลประโยชน์และความคุ้ มครองต ่ากว่าการซือ้ผ่าน
ช่องทางอ่ืน ดงันัน้ บริษัทประกันชีวิตควรน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์ให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้มุ่งหวังได้ เช่น ให้ผู้มุ่งหวังกรอกข้อมูลว่ามีความสนใจท าประกันชีวิตด้านใด หรือมีความเสี่ยง 
ความกงัวลในชีวิตเร่ืองใดบ้าง แล้วให้เว็บไซต์ประมวลผลเพื่อน าเสนอแบบประกนัชีวิตที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้มุ่งหวงัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอาภัสรา ปงุคานนท์ (2558) 
ซึง่ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีการ
รับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านหน้าที่ในระดับ
ต ่า แสดงว่า ผู้บริโภคกังวลว่าเงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์จะท าให้ท่านไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ผ่านทางธนาคาร และกังวลว่าความคุ้มครองที่จะได้รับจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านทางธนาคารไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 

 ด้านการเงิน พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
การเงิน มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ และการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก และ
ค่อนข้างต ่า ตามล าดับ หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิต
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ผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านการเงินเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึงความต้องการ และการเสาะ
แสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่า
มากและระดบัค่อนข้างต ่า ตามล าดบั เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่าเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะสงูกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน กังวลว่าเบีย้ประกันของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่ซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์จะไม่คุ้มค่ากบัผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับ และ
กงัวลว่าจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกิดขึน้ หากมีการผิดนดัช าระเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ดงันัน้ บริษัทประกันชีวิตควรน าเสนอแบบประกันชีวิตที่มีเบีย้ประกันเร่ิมต้น
ไม่สงูมาก แต่มีความเหมาะสมกบัความคุ้มครองที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นแบบประกนัชีวิตที่คุ้มครอง
น้อยกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน แต่ให้ผู้ มุ่งหวังสามารถเลือกความคุ้ มครองที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการจ่ายเบีย้ประกันของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภัสรา ปุงคา
นนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร
ด้านการเงินในระดบัต ่า แสดงว่า ผู้บริโภคกังวลว่าอตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้
ผ่านทางธนาคารจะมีราคาแพงกว่าซือ้ผ่านตวัแทน ไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่จะได้รับ และกังวล
เก่ียวกบัการผ่อนช าระของอตัราเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกนัชีวิตซือ้ผ่านทางธนาคาร 

ด้านสงัคม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
สงัคม มีความสมัพันธ์กบัการเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนข้างต ่า หมายความว่า ถ้าผู้
มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านสงัคมเพิ่มขึน้ จะท า
ให้การเสาะแสวงหาข่าวสารและการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังกังวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตรวจสอบ
บญัชีเงินฝาก หรือข้อมูลบตัรเครดิต คิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ยงัไม่
น่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และคิดว่าการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางช่อง
เว็บไซต์เป็นการละเมิดสิทธิสว่นบุคคล ดงันัน้ บริษัทประกนัชีวิตควรท าให้ผู้มุ่งหวงัมัน่ใจในการเก็บ
ข้อมลูสว่นบคุคล เช่น การแสดงนโยบายสว่นบุคคลว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล หรือ 
Personal Data Protection Act (PDPA) บนเว็บไซต์ให้ผู้มุ่งหวงัรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของอาภสัรา ปงุคานนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้ม
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การตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการท าประกันชีวิตผ่านช่องทาง
การตลาดทางธนาคารด้านสังคมในระดับต ่า แสดงว่า ผู้บริโภคกังวลว่าการซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านทางธนาคารจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล เป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บคุคลและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทัว่ไป 

ด้านจิตใจ พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
จิตใจ มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางตรงข้ามกนัระดบัต ่ามาก หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านจิตใจเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึง
ความต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ลดลงในระดับต ่ามาก 
เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังกังวลว่ารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอก
เงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน กังวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว และกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต
หลงัจากการช าระเงินแล้ว ดังนัน้ บริษัทประกนัชีวิตควรลดความกงัวลของผู้มุ่งหวงัลง เช่น แจ้งผู้
มุ่งหวังว่าสามารถแก้ไขรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้เรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันท า
การได้ และมีการแจ้งสถานะของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ซือ้ว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 14 วนั 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตใจน้อยลง ก็จะท าให้การตระหนักถึงความ
ต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ ส่วนด้านการเสาะ
แสวงหาข่าวสารและด้านการประเมินทางเลือกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก 
หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
จิตใจเพิ่มขึน้ จะท าให้การเสาะแสวงหาข่าวสารและการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังกังวลว่า
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ปรากฎบนเว็บไซต์จะบอกเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วน 
กงัวลว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลงัจากการช าระ
เงินแล้ว และกังวลว่าจะไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากการช าระเงินแล้ว ดังนัน้ บริษัท
ประกนัชีวิตควรแสดงรายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์พร้อมเงื่อนไขของกรมธรรม์
ให้ครบถ้วน เพราะความกงัวลเหลา่นี ้จะท าให้ผู้มุ่งหวงัพยายามค้นหาข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ประกนั
ชีวิตที่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อลดความกงัวลและการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตใจที่เกิดขึน้ และเกิด
ความมั่นใจที่จะซือ้ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภัสรา ปุงคา
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นนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร
ด้านจิตใจในระดบัต ่า แสดงว่า ผู้บริโภครู้สึกร าคาญในการน าเสนอขายกรมธรรม์ผ่านทางธนาคาร 
กังวลว่าพนักงานธนาคารจะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนและอาจจะไม่ได้รับ
กรมธรรม์ รวมทัง้พนกังานธนาคารจะไม่บริการหลงัการขาย  

ด้านเวลา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้าน
เวลา มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้านเวลาเพิ่มมากขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึงความ
ต้องการในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก 
เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงักงัวลว่าการอนุมติัผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตจะ
ล่าช้า กงัวลว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ประกนัชีวิตล่าช้า และกงัวลว่าการเบิกค่าสินไหมทดแทนจะ
ลา่ช้า ดงันัน้ บริษัทประกนัชีวิตควรมีการแจ้งสถานะของกรมธรรม์ประกนัชีวิต เช่น รออนุมติัความ
คุ้มครอง อยู่ระหว่างการจัดส่งเล่มกรมธรรม์ หรือรอพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของอาภัสรา ปงุคานนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเสี่ยง ความ
ไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกับการท าประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารด้านเวลาในระดบัต ่า แสดงว่า ผู้บริโภคกงัวลว่าระยะเวลา
การเร่ิมต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่เกิดขึน้ทนัที หรือระยะเวลาการสง่มอบกรมธรรม์ลา่ช้า 

ภาพรวม พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทางเดียวกัน
ระดบัต ่ามาก หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวงัมีการรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้การตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดับต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้
ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
การตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการ
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ท าประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารโดยรวม  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร ด้านจะแนะน าบุคคลที่ท่าน
รู้จกัมาซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารในทิศทางตรงกนัข้ามระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั พบว่า  

ด้านเนื อ้หา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื อ้หา มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนข้างต ่ า ค่อนข้างต ่ า และปานกลาง ตามล าดับ  หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการ
ตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า ค่อนข้างต ่า และปานกลาง 
ตามล าดับ เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียด
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวิตครบถ้วน เช่น ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือกรมธรรม์ครบ
อายุ ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น มีรายละเอียดเบีย้ประกนัของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตครบถ้วน เช่น จ านวนเบีย้ประกันที่ต้องช าระในแต่ละปีไปจนถึงช าระครบ มีการน าเสนอ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่อยู่เสมอ และมีการเรียบเรียงเนือ้หาให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะเว็บไซต์ และ
แรงจูงใจที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์  www.NANANAKA.com พบว่า 
ลักษณะเว็บไซต์ด้านเนือ้หา (Content Factor) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่าน
เว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านความถ่ีในการซือ้สินค้าภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า และลกัษณะเว็บไซต์ด้านเนือ้หา (Content Factor) มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านมูลค่าการ
ซือ้สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ด้านการปฏิสัมพันธ์  พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการ
ปฏิสมัพันธ์ มีความสมัพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกัน
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ระดับค่อนข้างต ่า หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมี
องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการ การ
เสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ เช่น Chat Bot เป็นต้น มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าบน
เว็บไซต์ เช่น การมอบของสมนาคุณส าหรับลกูค้าที่ซือ้ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นต้น  มี
ฟังก์ชัน่ในการแบ่งปันข้อมลูแบบประกนัชีวิตไปยงัสื่อสงัคมออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook 
และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิตจากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรง
ผ่านทางอีเมล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะ
เว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com 
พบว่า ลักษณะเว็บไซต์ด้านชุมชน (Community Factor) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านมลูค่าการซือ้สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ด้านการพาณิชย์ พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพาณิชย์ มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับ
ค่อนข้างต ่า ปานกลาง และสูง ตามล าดับ หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการพาณิชย์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความ
ต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า ปานกลาง และสูง ตามล าดับ เนื่องจาก ผู้
มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขัน้ตอนการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตบน
เว็บไซต์ไม่ซบัซ้อน สามารถซือ้ได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน มีช่องทางในการช าระเงินหลากหลาย เช่น 
ช าระผ่านบตัรเครดิต ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือหกัจากบญัชี
ธนาคาร เป็นต้น และสามารถติดตามสถานะต่างๆ ของกรมธรรม์ได้ ตัง้แต่การช าระเงินจนถึงการ
อนุมัติความคุ้มครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง 
ลักษณ ะเว็บ ไซ ต์  และแรงจู งใจที่ มี อิ ท ธิพ ล ต่อพฤ ติกรรมการซื อ้สิ น ค้ าผ่ าน เว็บ ไซ ต์ 
www.NANANAKA.com พบว่าลกัษณะเว็บไซต์ด้านการค้า (Commerce Factor) มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านความถ่ีในการซือ้สินค้า
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ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า และลกัษณะเว็บไซต์
ด้านการค้า (Commerce Factor) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื อ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ 
www.NANANAKA.com ในด้านมลูค่าการซือ้สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า 

ด้านการจดัองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัด
องค์ประกอบ มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกัน
ระดับต ่ ามาก ปานกลาง และปานกลาง ตามล าดับ หมายความว่า  ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านการจัดองค์ประกอบเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้
มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก ปานกลาง และปาน
กลาง ตามล าดับ เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเว็บไซต์
ออกแบบสวยงาม ข้อมูลจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย เช่น กลุ่มแบบ
ประกันที่เน้นคุ้ มครองชีวิต กลุ่มแบบประกันที่เน้นคุ้ มครองการเงิน เป็นต้น และมีการแสดง
ค าแนะน า หรือแนวทางในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธ์ิ 
(2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลกัษณะเว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่าน
เว็บไซต์ www.NANANAKA.com พบว่า ลักษณะเว็บไซต์ด้านการออกแบบ (Context Factor) มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านมูลค่าการซือ้
สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

ด้านการสื่อสาร พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดบัต ่า
มาก ค่อนข้างต ่า และปานกลาง ตามล าดบั หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนกัถึงความ
ต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก ค่อนข้างต ่า และปานกลาง ตามล าดบั เนื่องจาก 
ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคญักบัเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมค าถามที่ลกูค้าถามบ่อย 
พร้อมแสดงค าตอบ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมล Chat Bot และมีการ
ติดต่อกลับหาลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันท าการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ 
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บริสุทธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะเว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้
สิ น ค้ าผ่ าน เว็บ ไซ ต์  www.NANANAKA.com พบว่ า  ลักษณ ะเว็ บ ไซ ต์ ด้ านการสื่ อ ส า ร 
(Communication Factor) มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก รรม ก า รซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ 
www.NANANAKA.com ในด้านความ ถ่ีในการซื อ้สิน ค้าภายใน 3 เดือนที่ ผ่ านมา โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และลักษณะเว็บไซต์ด้านการสื่อสาร 
(Communication Factor) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com 
ในด้านมลูค่าการซือ้สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีความสมัพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก ปานกลาง และปานกลาง ตามล าดับ หมายความว่า ถ้า
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบด้านความต้องการเฉพาะของ
ลกูค้าเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้มุ่งหวงัมีการตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่า
มาก ปานกลาง และปานกลาง ตามล าดบั เนื่องจาก ผู้มุ่งหวงัให้ความส าคัญกบัเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับความสนใจ
และความต้องการของผู้ ใช้เฉพาะราย เช่น ให้ผู้ มุ่งหวังกรอกข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของ
ตนเอง หรือการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้ด้านชีวิตและด้านการเงิน แล้วให้เว็บไซต์
ประมวลผลเพื่อน าเสนอแบบประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ มุ่งหวังมากที่สุด 
ส าหรับผู้ ใช้งานที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเองได้ เช่น วัน
ครบก าหนดช าระเบีย้ประกนั ประวติัการเรียกร้องค่าสินไหม วงเงินคงเหลือที่สามารถเรียกร้องค่า
สินไหมได้ เป็นต้น และสามารถบนัทึกการใช้งานเว็บไซต์ได้ เช่น หากค านวณเบีย้ประกันค้างไว้ ก็
สามารถกลบัมาด าเนินการต่อได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของดวงกมล อณุหะฤกษ์ (2560) ซึ่งได้
ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบเว็บไซต์ตวัแทนผู้ ให้บริการทางการท่องเที่ยว พฤติกรรม
การส ารองที่พักและพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอ่ืนๆภายในประเทศของ
นกัท่องเที่ยวสตรีชาวไทย พบว่า ปัจจยัองค์ประกอบเว็บไซต์ด้านการปรับให้ตรงตามความต้องการ
เฉพาะ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการส ารองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนผู้ ให้บริการทางการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวสตรีชาวไทย โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า 
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ด้านความสะดวกในการใช้งาน พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับต ่ามาก ค่อนข้างต ่า และปานกลาง ตามล าดับ หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกนัชีวิตมีองค์ประกอบด้านความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึน้ 
จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์เพิ่มขึน้ในระดับต ่ามาก 
ค่อนข้างต ่า และปานกลาง ตามล าดับ เนื่องจาก ผู้ มุ่งหวังให้ความส าคัญกับเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet browser ได้หลายหลาย เช่น Google 
chrome, Internet explorer, Safari. สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และสามารถรองรับผู้ ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกนัได้ เช่น 
ในช่วงของการขอเอกสารลดหย่อนภาษีจะมีผู้ เข้าใช้งานเว็บไซต์จ านวนมากกว่าปกติ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะเว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com พบว่า ลกัษณะเว็บไซต์
ด้านความเชื่อมโยง (Connection Factor) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ 
www.NANANAKA.com ในด้านมลูค่าการซือ้สินค้าต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัปานกลาง 

ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กับ
การตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยรวมในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 
หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวม
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นรวรรณ บริสทุธ์ิ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง ลกัษณะ
เว็บไซต์ และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com 
พบว่า ลักษณะ Website ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านการสื่อสาร และด้านการค้า มีความสัมพันธ์
พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านความถ่ีในการซือ้สินค้า
ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ปานกลาง และต ่า 
ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง การรับ รู้ความเสี่ ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิ ชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้มุ่งหวงัที่องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกนัชีวิตควรมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการตระหนกั
ถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ดงันี ้

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ คือ ผู้มุ่งหวงัเพศชาย มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนิสิต / นักศึกษา มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป ผู้มุ่งหวงักลุ่มนี ้
เป็นกลุ่มที่มีการตระหนักถึงความต้องการในการตดัสินใจซือ้ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มาก
ที่สดุ แต่อาจจะยงัไม่เคยค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ประกนัชีวิตจากเว็บไซต์ ดงันัน้ บริษัทประกัน
ชีวิตควรเน้นการประชาสมัพันธ์เก่ียวกับการซือ้ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดให้คน
กลุม่นีเ้ข้ามาค้นหาข้อมลูและประเมินทางเลือกในการซือ้ประกนัชีวิตผ่านเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะน าไปสู่
การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในอนาคต 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร คือ ผู้ มุ่งหวังที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพนิสิต / นกัศึกษา มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ผู้มุ่งหวงักลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่เร่ิม
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ดังนัน้ บริษัทประกันชีวิต
ควรเตรียมเว็บไซต์ให้พร้อมน าเสนอข้อมูล คือ มีรายละเอียดของแบบประกันชีวิตที่หลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มุ่งหวัง พร้อมแจ้งเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน เข้าใจง่าย 
เพื่อให้สามารถดึงดดูให้ผู้มุ่งหวงักลุ่มนีเ้ข้ามาค้นหาข้อมลูในการซือ้ประกนัชีวิตผ่านเว็บไซต์ และมี
ความสนใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
ในอนาคต   

ด้านการประเมินทางเลือก คือ ผู้มุ่งหวงัที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพนิสิต / นกัศึกษา ผู้มุ่งหวงักลุม่นีเ้ป็นกลุม่ที่มีการตระหนกัถึงความต้องการ มีการค้นหาข้อมลู 
และมีการประเมินทางเลือกในการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แล้ว ดงันัน้ บริษัท
ประกนัชีวิตควรพฒันาเว็บไซต์ให้มีขัน้ตอนการซือ้ที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้ผู้มุ่งหวงัยงั
มีความสนใจที่จะเลือกช่องทางเว็บไซต์นีใ้นการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในอนาคต   
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2. องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตควรด าเนินการด้านการรับรู้ความเสี่ยง
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตระหนกัถึงความต้องการ การ
เสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวงั ดงันี ้

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านจิตใจและด้านการเงิน คือ 
ความกังวลของผู้มุ่งหวังเก่ียวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตและเบีย้ประกันชีวิต โดยแจ้ง
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และสามารถแก้ไขรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้เรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันท าการได้ มีการแจ้งสถานะของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตที่ซือ้ว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 14 วนั และเนื่องจากการซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซตนัน้จะไม่มีตวัแทนคอยดแูล จึงควรมีช่องทาง Call center พิเศษให้ลกูค้ากลุ่ม
ที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ติดต่อได้สะดวก และมีการตอบสนองรวดเร็ว โดย
แจ้งผู้มุ่งหวงัว่า หากมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมหรืออ่ืนๆ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นต้น รวมทัง้ควรน าเสนอแบบประกันชีวิตที่มีเบีย้ประกันเร่ิมต้นไม่สูงมาก แต่มีความ
เหมาะสมกบัความคุ้มครองที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นแบบประกนัชีวิตที่คุ้มครองน้อยกว่าการซือ้ผ่าน
ช่องทางอ่ืน แต่ให้ผู้มุ่งหวังสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย
เบีย้ประกนัของตนเองได้ 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านหน้าที่ คือ น าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกนัชีวิตบนเว็บไซต์ให้ละเอียด
ครบถ้วน เช่น ให้ผู้มุ่งหวังกรอกข้อมูลว่ามีความสนใจท าประกนัชีวิตด้านใด หรือมีความเสี่ยงและ
ความกงัวลในชีวิตเร่ืองใดบ้าง แล้วให้เว็บไซต์ประมวลผลเพื่อน าเสนอแบบประกนัชีวิตที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้มุ่งหวงัมากท่ีสดุ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มุ่งหวงัได้ 

ด้านการประเมินทางเลือก ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านจิตใจ คือ ความกงัวลของผู้มุ่งหวงั
เก่ียวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตบน
เว็บไซต์ให้ครบถ้วน และสามารถแก้ไขรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้เรียบร้อยแล้ว
ภายใน 3 วันท าการได้ มีการแจ้งสถานะของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซือ้ว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์
ภายใน 14 วนั และเนื่องจากการซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซตนัน้จะไม่มีตัวแทน
คอยดแูล จึงควรมีช่องทาง Call center พิเศษให้ลกูค้ากลุ่มที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ติดต่อได้สะดวก และมีการตอบสนองรวดเร็ว โดยแจ้งผู้มุ่งหวงัว่า หากมีปัญหาเก่ียวกบัการ
เรียกร้องค่าสินไหมหรืออ่ืนๆ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นต้น  
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3. องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกนัชีวิตควรด าเนินการพฒันาองค์ประกอบเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตระหนกัถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวงั ดงันี ้

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ควรด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านความสะดวกในการใช้งาน คือ สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet 
browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet explorer, Safari. สามารถปรับการ
แสดงผลให้เข้ากบัทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และสามารถรองรับ
ผู้ ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกันได้ เช่น ในช่วงของการขอเอกสารลดหย่อนภาษีจะมีผู้ เข้าใช้งาน
เว็บไซต์จ านวนมากกว่าปกติ เป็นต้น 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ควรด าเนินการพัฒนา
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการปฏิสมัพันธ์ คือ มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ
กบัพนกังาน เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ ใช้บริการ เช่น Chat 
Bot เป็นต้น มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ เช่น การมอบของสมนาคุณส าหรับ
ลกูค้าที่ซือ้ประกนัชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นต้น มีฟังก์ชัน่ในการแบ่งปันข้อมลูแบบประกนัชีวิต
ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสาร
เก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัชีวิตจากเว็บไซต์ไปยงัลกูค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง และองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ให้ครบทัง้กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค ได้แก่ การ
ตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ
พฤติกรรมหลงัการซือ้ เพื่อศกึษาให้ครอบคลมุตัง้แต่เป็นผู้มุ่งหวงัจนกลายเป็นลกูค้า 

2. ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างที่ไม่ใช่ผู้มุ่งหวงั เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่ท าให้กลุม่คน
เหล่านัน้ยังไม่มีความสนใจที่จะซือ้ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาช่อง
ทางการขายผ่านเว็บไซต์ให้ดงึดดูกลุม่ลกูค้าได้มากขึน้ 

3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เพื่อน าข้อมลูมาพฒันาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ให้ดงึดดูกลุม่ลกูค้าได้มากขึน้ 
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