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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี และ

ส่วนประสมทางการตลาด 4E's ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การวิจยั คือ ผูท้ี่เคยซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์จ านวน 400 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบ t 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี  และส่วนประสมทางการตลาด 4E's 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูท้ี่เคยซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนท์ี่มีประเภท
ของการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน์
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รอ้ยละ 24.8 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 4E's ประกอบดว้ย ประสบการณท์ี่ไดร้บั มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ไดร้บั และการ
เขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดินทางออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 รอ้ยละ 25.8 
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The objectives of this research are to study the personal factors, acceptance and the 

use of technology and the 4E's of the marketing mix that affected online repurchasing intentions for 
travel insurance. The sample group used in the research consisted of 400 people who purchased 
online travel insurance. The data were collected using a questionnaire. The statistics used in the data 
analysis were percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested with t-test 
statistics, a One-Way Analysis of Variance and multiple regression analysis. The results showed that 
respondents had a high level of opinions about the acceptance and use of technology and the 4E's 
marketing mix overall. The hypothesis testing found that people who purchased online travel insurance 
with different types of travel and a different travelling period had different online repurchasing intentions 
for travel insurance at a statistically significant level of 0.05. The factors for acceptance and the use of 
technology, which consisted of performance expectancy, effort expectancy and facilitating conditions 
affecting online repurchasing intentions for travel insurance at a statistically significant level of 0.05 
and at 24.8%. The factors of the 4E's marketing mix, which consisted of experience, exchange and 
everyplace affecting online repurchasing intentions for travel insurance at statistically significant levels 
of 0.05 and at 25.8%. 

 
Keyword : Technology acceptance and use, 4E's marketing mix, Online repurchasing intentions, 
Travel insurance 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การคมนาคมขนส่งในปัจจุบนัมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึน้ท าใหพ้ฤติกรรม

การเดินทางของนกัท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป มีการหนัมาวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตนเอง
แบบอิสระ แต่สิ่งที่ตามมาของการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตนเองแบบอิสระก็มีความเสี่ยงในการ
เดินทาง เช่น อุบติัเหตุจากการเดินทาง โดยจากสถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนที่องคก์ารอนามัย
โลกไดร้ายงานในปี ค.ศ. 2018 พบว่า ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็น
อันดับที่ 9 ของโลก เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย โดยมีประมาณการผูเ้สียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน 
หรือคิดเป็น 60 คนต่อวัน (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส านักแผนความ
ปลอดภัย, 2563) นอกจากความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางแลว้ ยังมีความเสี่ยงจาก
เรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เช่น การเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางอนัเกิดจากความไม่คุน้เคยต่อ
สภาพอากาศหรืออาหารทอ้งถิ่น การถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือการลา่ชา้ของเที่ยวบิน กระเป๋าเงินหรือ
กระเป๋าเดินทางสญูหายถูกขโมย เป็นตน้ เหตกุารณท์ี่คาดไม่ถึงเหล่านีเ้ราสามารถลดความเสี่ยงได้
ดว้ยการซือ้ประกนัภยัการเดินทาง 

ประเทศไทยไดเ้ขา้สูโ่ลกยคุดิจิทลัดว้ยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาเป็นปัจจยัพืน้ฐานใน
การท างาน ธุรกิจต่าง ๆนอกจากจะตอ้งแข่งขันกันเองแลว้ ยังตอ้งตามใหท้ันกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดว้ย ในธุรกิจประกันภัยก็เช่นกัน ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ได้ขึน้
ทะเบียนในการด าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ จ านวน 107 บริษัท แต่ในปี 2562 สดัส่วน
รายได้เบีย้ประกันภัยรวมของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ของเบีย้
ประกนัภยัรบัรวมทัง้หมด (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั
, 2563) แมว้่าช่องทางการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกสจ์ะยงัไม่ไดร้บัความนิยมจากประชาชน 
แต่ช่องทางนีเ้ป็นช่องทางส าคญัที่สามารถใชเ้สนอขายร่วมกบัช่องทางอ่ืนได ้และดว้ยสถานการณ์
ปัจจุบนัที่มีการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 การน าเทคโนโลยีหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์ขา้
มาปรบัใชใ้นกระบวนการเสนอขายผลิตภณัฑ ์จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยแกปั้ญหาได ้จะเห็นไดว้่า
ในช่วงนีม้ีการสรา้งความตระหนกัใหเ้ห็นถึงความส าคญั และประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการใชว้ิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งในอนาคตหากประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น ความปลอดภยัในการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน ์รวมถึงมีความคุน้เคยกบั
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การซือ้สินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้แลว้ ช่องทางดังกล่าวจะไดร้บัความนิยม
เพิ่มขึน้และเป็นช่องทางที่ส  าคญัอีกช่องทางหนึ่งส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในประเทศไทย ท าใหธุ้รกิจประกนัภัย
ไดร้บัผลกระทบ แต่จากความต่ืนตัวของประชาชนที่สงูขึน้ตามการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารจ านวนมาก 
ท าใหเ้กิดโอกาสส าหรบัธุรกิจประกันภัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างผลิตภัณฑป์ระกันภยัโควิด-19 ที่ไดร้บัการตอบ
รบัจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ในช่วงระยะเวลาเม.ย. – พ.ค. 2563 มียอดขายกรมธรรมท์ี่สงูถึง 
8.5 ลา้นฉบบั นับเป็นสถิติใหม่ในดา้นจ านวนลกูคา้ที่สนใจและซือ้ผลิตภัณฑป์ระกันภยัโควิด-19 
ผ่านช่องทางออนไลนส์งูถึง 70% (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2563) ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 นับเป็นปัจจัยบวกที่มีต่อ
ภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพิ่มสูงขึ ้น สร้าง
ความคุน้เคยต่อการซือ้ประกนัภยัผ่านช่องทางออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท์ี่จะศึกษาถึงปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี และ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากที่สดุ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่าน

ช่องทางออนไลน ์
2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี และการใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภัยการ

เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ธุรกิจประกันภัยสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
2. ผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกตแ์ละพฒันาช่องทางออนไลนใ์หเ้ขา้ถึง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่ส่งผลต่อ

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั  

2.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท้ี่ เคยซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ผู้ที่ เคยซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนดขนาดของตวัอย่างโดยใชสู้ตร
การหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 28) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 5 ค่าสดัส่วนประชากร 0.5 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ค  านวณไดจ้ะเท่ากบั 385 ตวัอย่าง ส าหรบัการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจะท าการเก็บ
เพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อเผื่อไวส้  าหรบัแบบสอบถามที่ตอบกลับมาไม่สมบูรณ ์รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ  
1.1.2 อาย ุ   
1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
1.1.4 อาชีพ  
1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
1.1.6 ประเภทของการเดินทาง 
1.1.7 วตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง 
1.1.8 ระยะเวลาในการเดินทาง 

1.2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซื ้อประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ประกอบดว้ย 

1.2.1 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
1.2.2 ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
1.2.3 อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) 
1.2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 
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1.3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส าหรับผู้ที่ เคยซือ้ประกันภัยการเดินทาง 
ประกอบดว้ย 

1.3.1 ประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) 
1.3.2 มลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) 
1.3.3 การเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) 
1.3.4 การเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทาง
ออนไลน ์(Online repurchasing intentions for travel insurance) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ประกนัภยัการเดินทาง (Travel Insurance) หมายถึง การประกนัภยัรูปแบบหนึ่งที่ให้

ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกันภัยภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่ก าหนด ตามเสน้ทางที่
ระบุไว้ หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผูเ้อาประกันภัย
บาดเจ็บ ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล พิการหรือเสียชีวิต ผูเ้อาประกันภัยก็จะไดร้บัค่าสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม ์

2. การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (Acceptance and Use of Technology) หมายถึง 
กระบวนการทางความคิดของบุคคลเริ่มต้นด้วยการรับรูห้รือได้ยินเก่ียวกับแนวความคิดหรือ
เทคโนโลยีใหม่แลว้ไปสิน้สดุลงดว้ยการตดัสินใจที่จะยอมรบัและใชง้านเทคโนโลยีนัน้ ในการศกึษา
ครัง้นี ้การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย 

2.1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ความ
เชื่อของผูซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางที่เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึง
ขอ้มลูของกรมธรรมไ์ดอ้ย่างครบถว้นจนท าใหซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางได ้

2.2 ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort expectancy) หมายถึง ความเชื่อของผู้
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางที่เชื่อว่าเทคโนโลยีใชง้านไดง้่ายท าใหส้ามรถซือ้ประกนัภยัการเดินทางได้
อย่างรวดเรว็ ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการท ารายการซือ้ 

2.3 อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) หมายถึง การรบัรูข้องผูซ้ือ้ประกนัภัยการ
เดินทางว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีความส าคญัต่อผูซ้ือ้ไดใ้หค้วามคาดหวงั หรือเชื่อว่าควรใชเ้ทคโนโลยีใน
การซือ้ประกนัภยัการเดินทาง 
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2.4 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) หมายถึง ความ
เชื่อของผูซ้ือ้ประกนัภยัการเดินทางที่เชื่อว่าอปุกรณท์ี่มีจะช่วยส่งเสริมหรืออ านวยความสะดวกให้
เกิดการใชง้านเทคโนโลยีในการซือ้ประกนัภยัการเดินทางได ้

3. ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้
เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์างการตลาด ประกอบดว้ย 

3.1 ประสบการณ์ที่ไดร้บั (Experience) หมายถึง การรบัรูข้องผูซ้ือ้ประกันภัยการ
เดินทางเก่ียวกบัขอ้มลูและรวมถึงประสบการณท์ี่ผูท้ี่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางไดร้บัจากการซือ้
กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทาง  

3.2 มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รบั (Exchange) หมายถึง การรับรูข้องผู้ซือ้
ประกันภัยการเดินทางเก่ียวกับราคาของเบีย้ประกันภัยการเดินทาง ว่ามีความเหมาะสมกับ
ประโยชนท์ี่ไดร้บัตามความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทาง 

3.3 การเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) หมายถึง ช่องทางการซือ้ประกันภัย
การเดินทางที่ผูซ้ือ้ประกันภยัการเดินทางสามารถซือ้และติดต่อกับบริษัทประกันหรือตัวแทนเพื่อ
สอบถามขอ้มลูกรมธรรม ์และแจง้เคลมประกนัภยัไดท้นัทีหรือทกุที่เมื่อเกิดความตอ้งการ 

3.4 การเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) หมายถึง การประชาสมัพนัธถ์ึงประโยชนข์อง
ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัการเดินทาง โดยบคุคลที่เป็นกลุ่มลกูคา้ที่มีความจงรกัภักดี
ต่อตวับรษิัทประกนัภยั 

4. ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์(Online repurchasing intentions 
for travel insurance) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่มีแนวโน้มจะซือ้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน์ซ  า้ ด้วยการหาข้อมูลต่าง ๆ ของประกันภัยการเดินทาง เช่น ความ
คุม้ครอง ราคาเบีย้ประกนัภยั ช่องทางการช าระเงิน เป็นตน้ และเมื่อมีแผนการเดินทางครัง้ใหม่ จะ
มีการแนะน าหรือบอกต่อกบับคุคลอ่ืนหรือผูร้ว่มเดินทางอยู่เสมอ 

5. ประเภทของการเดินทาง หมายถึง การเดินทางภายในประเทศไทย และการเดินทาง
จากประเทศไทยไปต่างประเทศ 

6. วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง หมายถึง จุดมุ่งหมายของบุคคลที่ท าใหเ้กิดการเดินทาง 
เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางไปท างาน การเดินทางเพื่อการศกึษาต่อ เป็นตน้ 

7. ระยะเวลาในการเดินทาง หมายถึง ระยะเวลาจ านวนวันตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจาก
จุดเริ่มต้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง รวมถึงการเดินทางแบบไปกลับ โดยเริ่มเดินทางจาก
จดุเริ่มตน้ทางจนเดินทางกลบัมาที่จดุเริ่มตน้ทาง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน”์ มี

กรอบแนวคิดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
• เพศ 

• อายุ 

• ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

• ประเภทของการเดินทาง 

• วตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง 
• ระยะเวลาในการเดินทาง 

ทฤษฎีรวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology: UTAUT) 

• ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ
(Performance Expectancy) 

• ความคาดหวงัในความพยายาม     
(Effort Expectancy) 

• อิทธิพลของสงัคม (Social Influence) 

• ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
(Facilitating Conditions) 

ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s   
(Marketing Mix 4E’s) 

• ประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) 

• มลูค่าหรือคณุค่าแลกเปล่ียนที่ไดร้บั 
(Exchange) 

• การเขา้ถงึหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) 

• การเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการ

เดินทางออนไลน ์

(Online repurchasing 

intentions for travel insurance) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐาน 1 บุคคลที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลา
ในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ 

สมมติฐาน 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณ์ที่ไดร้บั 
(Experience) ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านได้
ทุกที่  (Everyplace) และด้านการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อซ ้า
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน”์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
3. แนวคิดและทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 
4. แนวคิดสว่นประสมทางการตลาด 4E’s 
5. ความรูเ้ก่ียวกบัการประกนัภยัการเดินทาง 
6. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซือ้ 
1.1 ความตั้งใจซือ้ 

ความตัง้ใจ หมายถึง การสนใจ มุ่งมั่น เอาใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการตดัสินใจ
ที่จะเลือกหรือกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีทิศทางที่แน่วแน่ มีจุดมุ่งหมายอันชัดเจนต่อสิ่งที่
ปรารถนา และแสดงออกตามที่มีทศันคติหรือความเชื่อต่อสิ่งนัน้ (องัครกัษ ์มีวรรณสขุกลุ, 2553) 

ความตัง้ใจเป็นตวัที่สามารถบ่งชีว้่าบุคคลหนึ่งมีการวางแผนมากนอ้ยอย่างไรในการ
แสดงออกของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งความตัง้ใจที่จะกระท าพฤติกรรมนีจ้ะยงัอยู่จนกระทั่ง
ถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม บุคคลนั้นจึงแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความตัง้ใจ การกระท าพฤติกรรมของบุคคลจึงอยู่ภายใตก้ารควบคมุของความตัง้ใจในการกระท า
พฤติกรรม ความตัง้ใจสามารถน าไปสู่การกระท าของบุคคลได ้บุคคลจะพิจารณาถึงผลของการ
กระท าทัง้หลายก่อนที่จะตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ ดงันัน้การที่สามารถอธิบาย
หรือท านายพฤติกรรมไดดี้ที่สดุคือการศึกษาถึงความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรม ถา้เราสามารถ
วัดความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรมไดแ้ลว้ ก็จะสามารถอธิบายการกระท าพฤติกรรมไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ (Ajzen และ Fishbein, 1980; Salazar, 1991) 

Zeithaml, Parasuraman, และ Berry (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซือ้ (Purchase 
Intention) เป็นการแสดงถึงการใชบ้ริการนัน้ ๆ เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง กล่าวไดว้่าความตัง้ใจซือ้
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เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของผูบ้ริโภค และความจงรักภักดีของ
ผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. ความตั้งใจซือ้ (Purchase Intention) คือ พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคที่มี
การเลือกใชส้ินคา้หรือบรกิารหนึ่งเป็นตวัเลือกแรก 

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การท่ีผูบ้รโิภค
พดูถึงแต่เรื่องที่ดี ที่เก่ียวกบัสินคา้ การบริการและผูใ้หบ้ริการ รวมถึงแนะน าสินคา้หรือบริการและ
กระตุน้ใหบุ้คคลอ่ืนหนัมาสนใจและมาใชส้ินคา้หรือบริการนัน้ ๆ พฤติกรรมการบอกต่อจึงสามารถ
น ามาวิเคราะหค์วามจงรกัภกัดีของผูบ้รโิภคที่มีต่อผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้หบ้รกิารได ้

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ เมื่อผูจ้  าหน่ายมีการ
ขึน้ราคาสินคา้หรือบริการ ผูบ้รโิภคก็ไม่มีปัญหาในการซือ้สินคา้หรือใชบ้รกิารนัน้ และผูบ้รโิภคยอม
จ่ายเงินในราคาที่สงูกว่าที่อ่ืนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้หรือบริการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคได ้

4. พฤติกรรมการรอ้งเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู ้บริโภคมีการ
รอ้งเรียนกับผู้จ  าหน่ายหรือผูผ้ลิตสินค้าเมื่อเกิดปัญหาในการใช้สินค้าหรือบริการ หรือบอกถึง
ปัญหาในการใชส้ินคา้หรือบริการนัน้ต่อคนอ่ืน ในสว่นนีเ้ป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผูบ้รโิภค 

Das (2014) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซือ้สินคา้หรือบริการ
ของผูบ้ริโภค โดยจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ผูจ้ัดจ าหน่าย ตราผลิตภัณฑ ์และเวลา 
ความตัง้ใจซือ้มีผลโดยตรงต่อปริมาณและความถ่ีในการซือ้สินคา้และบริการจากผูจ้ัดจ าหน่าย 
โดยความตัง้ใจซือ้ของผูบ้ริโภคจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดร้บัรูถ้ึงคณุค่า คณุประโยชนใ์ช้
สอยของสินคา้และบริการนั้น นอกจากนีค้วามตั้งใจซือ้ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ในทาง
ผลลพัธ ์คือ ปริมาณการซือ้และการซือ้ซ  า้ สรุปไดว้่า ความตัง้ใจซือ้ เป็นการที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมิน
ถึงประโยชนท์ี่ได้รบั และตราผลิตภัณฑแ์ลว้เกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและ
บริษัท ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้สินคา้ และบริการนัน้ซ  า้ โดยเลือกซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการจาก
ผูจ้  าหน่ายสินคา้หรือผูใ้หบ้รกิารรายเดิมเป็นตวัเลือกอนัดบัหน่ึง 

ความตั้งใจซือ้จึงเป็นกระบวนการที่ เก่ียวข้องกับจิตใจ ท าให้สามารถบอกได้ถึง
แผนการของผู้บริโภคที่จะซือ้ตราสินค้าหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยความตั้งใจซือ้เกิดจาก
ผูบ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินคา้ และความมั่นใจของผูบ้ริโภคเกิดจากการประเมินประโยชนท์ี่
ไดร้บัและมีความพงึพอใจต่อตราสินคา้ที่ผ่านมา 



  10 

1.2 ความตั้งใจซือ้ซ า้ 
ความตั้งใจซือ้ซ  า้ (Repurchasing intentions) หมายถึง ความเป็นไปไดท้ี่ลูกคา้จะ

กลบัมาซือ้สินคา้และบรกิารอีกครัง้กบัผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการรายเดิม (Fornell, 1992) 
Chou และ Hsu (2016) ให้ความหมายส าหรับความตั้งใจซือ้ซ  า้ส  าหรับช่องทาง

ออนไลน์ หมายถึง การที่ผู ้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ซ  ้าเพื่อซื ้อสินค้ากับผู้ค้าปลีกเดิมโดย
เฉพาะเจาะจง 

Aren, Güzel, Kabadayi, และ Alpkan (2013) ไดท้ าการทดสอบสมมติฐานตัวแปร
อิสระ 5 ตัว ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามง่าย (Perceived Ease of Use) การรบัรูก้ารใชง้าน (Perceived 
Usefulness) ความน่าเชื่อถือ (Trust) ความสนุกสนาน (Enjoyment) และความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ 
(Repurchasing Intentions) พบว่าตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัว ส่งผลใหเ้กิดความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ไอ
เท็มในเกมออนไลน ์(วรลัชญาน ์สิงหท์องวรรณ,์ 2562) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
การศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิ่งที่ส  าคญั เนื่องจากลกัษณะประชากร

ของผูบ้ริโภคที่มีความแตกต่างกนัในแต่ละดา้นจะท าใหม้ีการเลือกซือ้สินคา้และมีการใชบ้ริการที่
แตกต่างกนั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) กล่าวว่า การการก าหนดตลาดเป้าหมายโดยใช้ขอ้มูลด้าน
ประชากรศาสตรเ์พื่อการแบ่งส่วนตลาดมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

1. เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่
แตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกัน มีความชื่นชอบและรสนิยมที่แตกต่าง
กัน โดยรสนิยมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ผลิตภัณฑท์ี่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของแต่ละกลุม่อายไุดจ้ึงมีความแตกต่างกนั 

3. ระดับการศึกษา (Education) ผูท้ี่ไดร้บัการศึกษาในระดับสูงมีการบริโภคสินคา้
หรือใชบ้ริการที่มีคณุภาพดีกว่า มีราคาที่สงูกว่าการบริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการของผูท้ี่มีการศึกษา
ในระดบัที่ต  ่ากว่า 

4. อาชีพ (Occupation) ความต้องการในสินค้าและบริการของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกนัไปตามการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล 
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5. รายได ้(Income) ขนาดตลาดของผูบ้ริโภคที่มีรายไดป้านกลางหรือมีรายไดต้ ่า มี
ขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดตลาดของผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้ง รายไดข้องบุคคลจึงสามารถใชแ้บ่งส่วน
ตลาดของสินคา้และบรกิารต่าง ๆ ได ้

Schiffman และ Wisenblit (2015) ไดก้ลา่วว่า การแบ่งสว่นตลาดท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่ม
ของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได ้เชือ้ชาติ เพศ สถานภาพการสมรส การประกอบอาชีพ ขนาดของ
ครอบครัว และที่อยู่อาศัยตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์ตัวแปรเหล่านีม้ีวัตถุประสงค์เชิงประจักษ์  
สามารถซักถามหรือมีการสังเกตไดง้่าย ตัวแปรเหล่านีช้่วยใหน้ักการตลาดก าหนดและจ าแนก
ผูบ้ริโภคแต่ละประเภทไดอ้ย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุหรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบัระดบัชนชัน้ทาง
สงัคมที่ถูกก าหนดดว้ยการค านวณดัชนีการชีว้ัด 3 ตัวแปร คือ รายไดต่้อเดือน ระดับการศึกษา
สูงสุด และอาชีพ ระดับชนชัน้จะเก่ียวขอ้งกับการประกอบอาชีพต่างๆ ในดา้นที่อยู่ของผูบ้ริโภค
สามารถใชข้อ้มูลที่อยู่ร่วมกับรหสัไปรษณีย ์ท าใหท้ราบถึงที่อยู่อาศัยตามที่ตัง้ทางภูมิศาสตรข์อง
ผูบ้ริโภค วิธีการแบ่งตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ที่เฉพาะเจาะจงจึง
แบ่งตามกลุม่ประชากร 

3. แนวคิดและทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  
ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology หรือ UTAUT) น าเสนอโดย Venkatesh และคณะ ไดพ้ฒันาแบบจ าลองเพื่อ
ใชอ้ธิบายการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคลภายใตท้ฤษฎีรวม (Unified theory) ที่
อาศยัพืน้ฐานความสมัพนัธข์องปัจจยัต่าง ๆ ที่ไดจ้าก 8 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

1. The Theory of Reasoned Action: TRA ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล 
(Fishbein และ Ajzen, 1975) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่ถูกน ามาใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับ
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยม์ากที่สุด โดยทฤษฎีนีไ้ดอ้ธิบายถึงความสมัพันธร์ะหว่างทัศนคติและ
ความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดความเชื่อของบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของบุคคลจะแสดงออกเพราะคิดว่าการกระท านั้นเป็นสิ่งที่สมควร 
บคุคลจะมีการพิจารณาเหตผุลก่อนการกระท าเสมอ 

2. The Theory of Planned Behavior: TPB ทฤษฎีพฤติกรรมตามการวางแผน 
(Ajzen, 1985) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสงัคม โดยพฒันามาจากทฤษฎี TRA มีการเพิ่มปัจจยัการ
รบัรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม  สามารถน าใชศ้ึกษาความตั้งใจ 
และพฤติกรรมในวัตถุประสงคท์ี่หลากหลาย รวมถึงใชส้รา้งความเขา้ใจในการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยีของแต่ละบคุคลได ้
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3. The Technology Acceptance Model: TAM แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและยอมรบัว่าใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยี (Davis, 1985) 
โดยพัฒนาเพิ่มเติมจากทฤษฎี TRA และพัฒนาเป็นแบบจ าลอง TAM ใช้ศึกษาและพยากรณ์
พฤติกรรมการยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่ใชปั้จจยัพืน้ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบของ
การแสดงพฤติกรรม 

4. The Model of PC Utilization: MPCU แบบจ าลองการใช้ประโยชน์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Thompson, Higgins, และ Howell, 1991) ใช้ในการศึกษาระบบ
สารสนเทศ เพื่อพยากรณ์การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรส์่วน
บุคคลไดร้ับแรงขับเคลื่อนมาจาก 1) ผลลัพธ์ในระยะยาวที่ตามมา 2) ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศที่แต่ละบุคคลมีความเชื่อว่า การใชร้ะบบสารสนเทศท าใหง้านที่ท ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ได ้3) ระบบสารสนเทศนัน้มีการใชง้านไดง้่ายหรือยาก 4) การใชง้านระบบสารสนเทศส่งผล
ให้เกิดความรูส้ึกประทับใจ สนุกสนาน หรือเกิดความกลัว ความไม่พอใจ อึดอัดใจ 5) ปัจจัย
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงการปฏิบัติต่อกนัและวฒันธรรมในแต่ละสถานการณน์ัน้ 
ของสังคม 6) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมใหเ้กิดความง่ายในการ
ปฏิบติังาน เช่น การจดัเตรียมอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์พื่อสนบัสนนุการท างาน 

5. The Diffusion of Innovation Theory: DOI ทฤษฎีการเผยแพรน่วตักรรม (Roger, 
2003) เป็นทฤษฎีพืน้ฐานทางสงัคมวิทยา (Sociology) ปรบัมาจากแนวคิดลกัษณะของนวตักรรม 
และทฤษฎีการรับรู ้คุณลักษณะ เพื่อศึกษาการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 
(Moore และ Benbasat, 1991, pp. 192-222) โดยแสดงใหเ้ห็นว่า นวตักรรมที่ง่ายต่อการยอมรบั 
ควรมีลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) นวัตกรรมที่ใชม้ีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าหรือมีขอ้ดีมากกว่า หมายถึง
การรบัรูว้่า นวตักรรมใหม่สามารถใชง้านไดดี้กว่านวตักรรมเก่า 2) ใชง้านง่าย หมายถึงการรบัรูว้่า
นวัตกรรมนัน้ใชง้านไดง้่าย 3) สงัเกตเห็นได ้หมายถึงสามารถสงัเกตเห็นบุคคลอ่ืน ๆ สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได ้4) มคีวามสอดคลอ้งหรือเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน หมายถึงมีความสอดคลอ้ง
กับประสบการณ์หรือศักยภาพของผู้ที่มีการยอมรับนวัตกรรม 5) แสดงผลลัพธ์ให้เห็นก่อนได้ 
หมายถึงการใชน้วัตกรรมนัน้จะตอ้งสามารถแสดงผลลพัธ์ที่จับตอ้งได ้และสามารถแนะน าหรือ
ถ่ายทอดต่อไปได ้

6. The Motivational Model: MM แบบจ าลองทฤษฎีแรงจงูใจ (Vallerand, 1997) ใช้
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม การวิจยัทางดา้นจิตวิทยา ทฤษฎีแรงจูงใจ กล่าวว่า 
แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องของบุคคลในการใชค้วามพยายามก่อใหเ้กิดการ
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กระท า และมีแนวทางการกระท าที่แน่นอนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของบุคคลนัน้ ซึ่งการแสดงออก
ของพฤติกรรมจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันมาเป็นแรงขับเคลื่อน ท าใหเ้กิดพฤติกรรมที่ตอบสนอง 
แรงจูงใจ จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน หมายถึง การรบัรูว้่าแรงจูงใจของบุคคล
เกิดจากความสมัพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคลกับสิ่งที่ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย และแรงจูงใจภายนอก 
หมายถึง การรบัรูว้่าแรงจูงใจของบุคคลจะเกิดขึน้ไดเ้มื่อบุคคลตัง้ความคาดหวงัไดว้่า จะไดร้บัสิ่ง
ตอบแทนจากการท างานนัน้ส าเรจ็ และเห็นว่าควรใหร้างวลัผลตอบแทนเมื่อบุคคลตอ้งท าอะไรบา้ง 
และจะตอ้งใหร้างวลัผลตอบแทนมากเท่าไร บคุคลจึงจะลงมือท างานนัน้ ๆ 

7. The Social Cognitive Theory: SCT ทฤษฎี ปัญญาทางสังคม ใช้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์(Bandura, 1986) ตามทฤษฎีอธิบายว่าความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบคุคลจะไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจาก ความมั่นใจของผูใ้ช ้และความคาดหวงัต่อผลลพัธจ์าก
การท างาน จากหลกัการของทฤษฎี SCT ศึกษาความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไดร้บั
ปัจจยั 5 ประการ เป็นแรงขบัเคลื่อน ไดแ้ก่ 1) ความคาดหวงัในประสิทธิภาพที่ท าใหก้ารปฏิบติังาน
เกิดผลลัพธ์ได้ 2) ความคาดหวังในตัวบุคคลการปฏิบัติงานเกิดผลลัพธ์ได้ 3) ความมั่นใจของ
ผูใ้ชง้าน 4) ผลที่เกิดขึน้จากพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมความชอบสว่นบุคคลเป็นผลที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร ์5) ความกังวลหรือความรูส้ึกต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เมื่อมีการแสดงพฤติกรรม เช่น การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

8. A Model Combining The Technology Acceptance Model and The Theory 
of Planned Behavior: C-TAM-TPB ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (Taylor และ Todd, 
1995, pp. 561-570) พัฒนาเพิ่มเติมจากทฤษฎี TAM โดยรวมกับทฤษฎี TPB ปัจจัยพืน้ฐานของ
บุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรบัรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการ
แสดงพฤติกรรมใด ๆ และปัจจยัองคป์ระกอบของ TAM ท าใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูที่มีความ
ซบัซอ้นไดม้ากยิ่งขึน้ โดยใชก้ารรบัรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่
ระบุถึงอุปสรรคในการใชง้าน ขอ้จ ากัดในดา้นทักษะของแต่ละบุคคล และใช ้ปัจจัยพืน้ฐานของ
บคุคลที่อยู่โดยรอบของการแสดงพฤติกรรมระบุถึงความคิดเห็นของกลุม่บุคคลในสงัคมที่อาจจะมี
ความส าคญัต่อผูใ้ชง้านในอนาคต 
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หลักการของทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) (Venkatesh, 
Morris, Davis, และ Davis, 2003) ใชศ้ึกษาพฤติกรรมการใชง้านที่ไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจากความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย ปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปัจจัยความคาดหวังในความพยายาม และ
ปัจจัยอิทธิพลของสงัคม ส่วนปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน มีความสมัพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี สว่นตวัแปรเสรมิมีจ านวน 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
ประสบการณ์ และความสมัครใจในการใช้งาน มีความส าคัญในการท าหน้าที่ เชื่อมโยงกับ
แบบจ าลองทัง้ 8 ทฤษฎีใหก้ลายเป็นทฤษฎีรวม ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยหลกัและตัวผันแปร
หรือตวัแปรเสรมิตามทฤษฎี UTAUT แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัรูป 

ที่มา: Venkatesh และคนอ่ืน ๆ (2003) 

จากภาพแบบจ าลอง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและ/หรือ
พฤติกรรมการใชง้านเกิดขึน้มาจากอิทธิพลของ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
ปัจจยัความคาดหวงัในความพยายาม และปัจจยัอิทธิพลของสงัคม ยกเวน้ปัจจยัสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชง้าน ส าหรบัตวัผนัแปรหรือตวัแปร

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี UTAUT 
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เสริมท าหน้าที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 ด้านข้างต้นและเป็นส่วนขยายของแบบจ าลอง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้งาน ปัจจัยหลัก 4 ด้าน มี
รายละเอียดในแต่ละดา้น ดงันี ้

1. ปัจจยัความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) คือ ความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลที่คิดว่า การใชเ้ทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหก้ับ
ผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นได้ ตัวชี ้วัดที่มีความเก่ียวข้องกับปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ย 

1.1 การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเชื่อของแต่ละ
บุคคลที่เชื่อว่า การใช้งานระบบสารสนเทศใช้วัดประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ระดบัปรมิาณผลผลิต (Productivity) และประโยชนท์ี่ไดร้บั (Usefulness)  

1.2 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เชื่อว่า การใช้
งานระบบสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานได้ ใช้วัดระดับผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของงาน ลดระยะเวลาในการท างาน เพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลของงาน เพิ่ม
ปรมิาณงาน และสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างานได ้ 

1.3 แรงจูงใจภายนอก เช่นเดียวกับ การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชว้ดัระดบัปรมิาณผลผลิต ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชนท์ี่ไดร้บั นอกจากนี ้
ยงัรวมถึงการวดัระดบัความง่ายกว่า และระดบัผลส าเรจ็ 

1.4 ความคาดหวงัในผลลพัธข์องการท างาน ใชว้ดัระดบัประสิทธิผล การใชเ้วลา
ในการท างานที่น้อยลง การเพิ่มคุณภาพของงาน มีความคาดหวังว่าจะท าใหผู้อ่ื้นสามารถเห็น
ความสามารถของตนเองและจะมีโอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่ง 

1.5 เทคโนโลยีมีขอ้ดีกว่าหรือมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่า น ามาใชว้ัดระดับปริมาณของ
งาน ความส าเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประสิทธิผล ระดับผลผลิต การใชง้านที่ง่ายกว่า และ
ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชง้าน 

2. ปัจจยัความคาดหวงัในความพยายาม (Effort expectancy) คือ ความเชื่อของแต่
ละบุคคลที่คิดว่า การใชเ้ทคโนโลยีมีความง่ายในการใชง้าน ตัวชีว้ัดที่มีความเก่ียวขอ้งกับปัจจัย
ความคาดหวงัในความพยายาม ประกอบดว้ย 

2.1 การรบัรูว้่าเป็นระบบที่ใชง้านไดง้่าย น ามาใชว้ดัระดบัความส าเรจ็ ความง่าย
กว่า และใชค้วามพยายามไม่มากนกัในการใชง้าน 
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2.2 เทคโนโลยีมีความง่ายหรือความยากในการใชง้าน ใชใ้นการวัดระดับความ
ซบัซอ้น ระยะเวลาในการท างาน และการใชเ้วลาในการเรียนรู ้

2.3 ง่ายต่อการใชง้าน ใชว้ัดระดับความง่าย ความยาก สามารถเขา้ใจไดง้่าย 
(Understandable) และระยะเวลาที่ตอ้งใชไ้ป (Time-consuming) 

3. ปัจจัยอิทธิพลของสงัคม (Social influence) คือ ความเชื่อแต่ละบุคคล ที่คิดว่ามี
กลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลนั้น ไดค้าดหวังหรือเชื่อว่าบุคคลนั้นควรใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 
ตวัชีว้ดัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอิทธิพลของสงัคม ประกอบดว้ย 

3.1 บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม น ามาใชว้ัดระดับ
ความสมควรกระท าหรือไม่สมควรกระท า 

3.2 ปัจจัยทางสังคม ใช้วัดระดับความมีอิทธิพลของบุคคลที่อยู่รอบข้าง เช่น 
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

4. ปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) คือ 
ความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เชื่อว่า โครงสรา้งพืน้ฐานที่องคก์ารมี จะช่วยใหเ้กิดความสะดวกหรือ
ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานได ้โดยตวัชีว้ดัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการใชง้าน ประกอบดว้ย 

4.1 การรับรูถ้ึงการควบคุมการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ใช้วัดระดับความ
พรอ้มของทรพัยากรที่มีอยู่ก่อนจะถูกน าไปใชป้ระโยชน ์ความรู ้และความสามารถในการรบัรูถ้ึง
การควบคุมการแสดงพฤติกรรมของตนเอง เกิดขึน้หรือถูกสร้างมาจาก ความเชื่อมั่นของตัว
ผูใ้ชง้านเอง ใชว้ัดระดับความสามารถส่วนบุคคล และความสามารถในการควบคุม ใชว้ัดระดับ 
การควบคมุการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรท่ีมีอยู่ 

4.2 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ใชว้ัดระดับทรพัยากรที่มีอยู่ มี
ความพรอ้มที่ถกูน าไปใชป้ระโยชน ์

4.3 ความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน ใชว้ดัระดบั ความเหมาะสม และความสอดคลอ้ง
ระหว่างผูใ้ชง้านกบันวตักรรม 

Aggelidis และ Chatzoglou (2009) กล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่ไดร้ับ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้อธิบายพฤติกรรมการยอมรับ 
เทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ใน 
กระบวนการทางธุรกิจ การสื่อสาร และ ซอฟตแ์วรร์ะบบ เป็นตน้ การยอมรบัเทคโนโลยีของบุคคล
หนึ่งจะเกิดจากปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ 1) การรบัรูว้่ามีประโยชนจ์ากการใช ้และ 2) การรบัรูว้่า
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ใชง้านไดง้่าย การรบัรูว้่ามีประโยชน ์และการรบัรูว้่าใชง้านไดง้่ายมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติใน
การใชง้านคอมพิวเตอร ์และมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการยอมรบัและการใชง้านคอมพิวเตอร ์
ทัศนคติที่มีต่อการใชง้านเทคโนโลยีของบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยีของบุคคลนั้นๆ 
การรบัรูว้่าเทคโนโลยีมีประโยชน์จากการใช้ หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่ เชื่อว่าการใช้งาน
เทคโนโลยีจะช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคคลนั้น เป็นมุมมองความเชื่อที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห ์รบัรูถ้ึงคณุค่าและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชเ้ทคโนโลยี และถา้
คณุค่าและประโยชนข์องเทคโนโลยีนัน้ตรงกบัความตอ้งการของบคุคล ก็จะน าไปสูก่ารยอมรบัและ
เกิดการใชเ้ทคโนโลยีนั้นต่อไป การรบัรูว้่าใชง้านไดง้่าย หมายถึง ระดับความคาดหวังของผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศที่คาดหวังว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบที่สามารถเรียนรูไ้ดง้่าย ไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายามอย่างมากในท าความเขา้ใจระบบหรือความพยายามในการเรียนรูท้ี่จะใชง้านระบบ โดย
การรบัรูถ้ึงความง่ายสามารถใหค้ าจ ากัดความหรือค านิยามได้ว่า “’ง่าย” และ “ปราศจากความ
ยากหรือความพยายาม” 

Lin W. B., Wang, และ Hwang (2010) รายงานว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจยัที่ก าหนดการรบัรูข้องแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดอ้ย่างไร และเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการ
แสดงพฤติกรรมการใชง้านดว้ย การรบัรูว้่าเทคโนโลยีเป็นระบบที่ใชง้านไดง้่าย เป็นปัจจยัที่ก าหนด
ว่าความส าเร็จที่จะไดร้บัตรงกบัความความคาดหวงัหรือความตอ้งการที่ตัง้ไวห้รือไม่ ซึ่งส่งผลต่อ
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชเ้ทคโนโลยีนัน้ดว้ย ส าหรบัทัง้สองปัจจยัเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือที่ใชอ้ธิบายพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงความตัง้ใจใน
การใชง้านเทคโนโลยีนัน้ มีการใชแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี TAM ในการศึกษาวิจัย และ
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แต่ละบุคคลที่มีการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายนอก โดยปัจจยัภายนอกที่สง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี สามารถน าไปใชอ้ธิบายการยอมรบั
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอ่ืนได้อย่างหลากหลาย ทั้งระบบสารสนเทศ และการตลาด ส าหรับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูว้่ามีคณุประโยชน ์และการรบัรูว้่าใชง้านไดง้่าย พบว่า การรบัรูว้่าใช้
งานไดง้่าย ส่งผลใหเ้กิดการรบัรูว้่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชน ์การสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนวิธีการใช้
งานเทคโนโลยีที่ง่าย จะเกิดแรงกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการทดลองใชเ้ทคโนโลยีนัน้ และ
เมื่อไดใ้ชง้านเทคโนโลยีนัน้ ก็จะเห็นถึงคุณประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชเ้ทคโนโลยีนัน้ ๆ และการ
รบัรูว้่าเทคโนโลยีมีประโยชน ์ก็ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ร
โภค มีงานศึกษาวิจัยในด้านการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้
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แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) ในการศึกษาความสมัพันธ์ของการรบัรูป้ระโยชนแ์ละ
การใชง้านง่ายของเทคโนโลยี เพื่ออธิบายพฤติกรรมการยอมรบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลนด์งักล่าว พบว่า แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี สามารถอธิบายความสมัพันธ์ของทัง้
สองปัจจยัต่อการยอมรบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดเ้ช่นกนั 

4. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E’s  
สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชดุเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท

ใชส้  าหรบัวตัถุประสงคท์างการตลาดและเพื่อบรรลผุลส าเร็จในตลาดเป้าหมาย (Kotler, 2000, p. 
9) ส่วนประสมทางการตลาดยังหมายถึง การตัดสินใจใชเ้ครื่องมือทางการตลาดสี่ระดับกวา้ง ๆ 
ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานที่จ  าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) (McCarthy, 1964)  

ส่วนประสมทางการตลาดไดม้ีการพัฒนาโดยการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิด เริ่มจาก
แนวคิดของผู้ผลิตใช้การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑส์ินคา้ (Product) ราคาของสินคา้ (Price) สถานที่จ  าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการขาย (Promotion) แนวคิดความต้องการของผู้บริโภคหรือส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s (Lauterborn, 1990) ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer‘s 
Need) ราคา  (Cost) ความสะดวกในการซื ้อ  (Convenience to Buy) และการสื่ อส า ร 
(Communication)  พฒันาสู่ความสมัพนัธร์่วมกนักับลูกคา้ 4E’s (Fetherstonhaugh, 2009) โดย
จะแยกวิเคราะหอ์อกไดเ้ป็น 4 สว่น คือ 

1. ประสบการณ์ (Experience) พัฒนามาจาก ผลิตภัณฑ์ (Product) และความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer’s Need) จากเดิมที่ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้หบ้รกิาร ไดพ้ฒันาสินคา้
และบริการออกมาเป็นหลักโดยไม่ไดค้  านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นผูผ้ลิตจะเน้นการ
ผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ เพื่อให้มีต้นทุนของสินค้าที่ต  ่า แล้วค่อยท าการตลาดสร้างความ
ตอ้งการใหล้กูคา้ เปลี่ยนมาเป็นใหค้วามส าคญักบั ความตอ้งการในสินคา้หรือบรกิารของผูบ้รโิภค 
(Consumer’s Need) การผลิตหรือใหบ้ริการในสิ่งที่ลกูคา้มีความตอ้งการ ท าใหม้ีการก าหนดกลุ่ม
ลกูคา้ตลาดเปา้หมาย มีการท าวิจยัและส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ ก่อนที่จะพฒันาสินคา้และ
ผลิตออกมา หากสินคา้หรือบริการนั้น ๆ สามารถตอบโจทยห์รือแก้ปัญหาลึกๆ ในใจของลูกคา้
เปา้หมายได ้ก็จะท าใหส้ินคา้หรือบรกิารนัน้ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี แต่ในปัจจบุนัการทราบถึง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอาจจะยงัไม่เพียงพอ ตอ้งมีการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคโดยจะใช ้การแนะน า
ประสบการณ์ (Experience) คือ เปลี่ยนจากการแนะน าข้อดีของสินค้า ให้มาเป็นการแนะน า
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ประสบการณท์ี่ผูใ้ชไ้ดร้บัหรือหลงัจากไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ใหล้กูคา้ไดท้ดลองใชส้ินคา้หรือบริการก่อน 
ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความพงึพอใจในผลลพัธท์ี่ไดแ้ละเกิดความภาคภมูิใจที่ไดใ้ชส้ินคา้หรือบรกิารนัน้ 

2. มลูค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยน (Exchange) พฒันามาจาก ราคา (Price) และการ
ก าหนดราคา (Cost)  จากเดิมที่ผูผ้ลิตใชแ้นวการคิดราคาตน้ทนุในการผลิตที่ก าหนดราคาขายจาก
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้บวกค่าใชจ้่ายในการขายแลว้บวกดว้ยก าไรที่ตอ้งการ การคิดราคาขาย
แบบเดิมนั้น บางครัง้มีการใชร้าคาตน้ทุนและก าไรมาท าการแข่งขันกัน แต่ในโลกปัจจุบันยุคที่
ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสินคา้ไดง้่ายและรวดเรว็ ท าใหผู้บ้รโิภคอาจทราบถึงตน้ทุนของสินคา้
หรือบริการนัน้ ดังนัน้ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคัญในเรื่องของการก าหนดราคาขาย เพราะ
หากมีการก าหนดราคาขายที่ผิดพลาดอาจมีปัญหาสูคู้่แข่งไม่ได ้ดงันัน้แทนที่จะสนใจที่ราคาขาย 
ควรท าใหผู้บ้ริโภคเปลี่ยนมาใหค้วามสนใจที่คณุค่าของสินคา้ ท าใหเ้กิดแนวคิดการก าหนดราคา 
(Cost) ที่เหมาะสมกบัคณุค่าที่ผูบ้ริโภคควรไดร้บั หรือราคาที่ผูบ้ริโภคเห็นว่า มีความเหมาะสมของ
ราคา (Cost of Appreciation) ต่อมาในปัจจุบันเมื่อนักการตลาดทราบถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และท าใหผู้บ้ริโภคทราบถึงคุณค่าของสินคา้หรือบริการไดแ้ลว้ จึงเกิดแนวคิดการสรา้ง
มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยมีการก าหนดราคาที่ตอ้งการจากคุณค่าที่ลูกคา้
ตอ้งการ ท าการก าหนดราคาของสินคา้หรือค่าบริการใหส้งูขึน้ ในรูปแบบการสรา้งมลูค่าความรูส้ึก
หรือประสบการณ์ที่เกินจริง โดยท าให้ผู ้ซือ้รูส้ึกคุ้มค่าและได้คุณค่าตามความคาดหวังและยัง
สามารถแกปั้ญหาไดต้ามตอ้งการ 

3. การเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) พัฒนามาจาก สถานที่ (Place) และ
ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) ในอดีตเรามกัจะใหค้วามส าคญัในเรื่อง ท าเลที่ตัง้ 
สถานที่จัดจ าหน่าย หรือรูปแบบหน้ารา้น ท าใหธุ้รกิจมีตน้ทุนในการขายสินค้าท าใหร้าคาขาย
อาจจะสูงกว่าที่ลูกคา้ตอ้งการ หรือเกิดความยุ่งยากกับลูกคา้ในการเดินทางไปซือ้สินคา้หรือใช้
บริการ ธุรกิจที่สามารถท าใหผู้ซ้ือ้เขา้ถึงผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑห์รือบริการของตวัเองไดจ้าก
ทุกที่ทุกเวลาก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได ้ดังนัน้จึงเกิดแนวคิดการสรา้งความสะดวกในการซือ้ 
(Convenience to Buy) ท าให้ลูกค้าสามารถติดต่อดูข้อมูลสินค้า มีช่องทางสื่อสารพูดคุยเพื่อ
แนะน าสินคา้ สามารถซือ้ผลิตภณัฑไ์ดง้่าย  ลกูคา้มีช่องทางการซือ้สินคา้มากขึน้ การตลาดยคุใหม่
ตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายในการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัที่โลกเขา้สู่ยุค
ดิจิทัลหรือไรพ้รมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมขนส่งก้าวหน้ามากขึน้ ท าใหก้าร
เขา้ถึงสินคา้หรือบริการท าไดง้่ายขึน้ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มากขึน้และครอบคลมุพืน้ที่ไดท้ั่ว
โลก จากแนวคิดที่ว่าสถานที่การขายมีความส าคญัส าหรบัธุรกิจ แต่เมื่อเริ่มมีอินเตอรเ์น็ต สถานที่
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จัดจ าหน่ายหรือช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้และบริการไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบของรา้นคา้อีกต่อไป 
นักการตลาดเลยต้องมองถึงการอ านวยความสะดวกที่ท าใหลู้กค้าเกิดความสะดวกในการซือ้
สินคา้และบรกิารไดม้ากและดีที่สดุ จนสามารถเรียกไดว้่า สามารถตอบสนองการเขา้ถึงและใชง้าน
ไดจ้ากทกุที่ (Everyplace) เกิดการเพิ่มช่องทางในการซือ้ใหก้บัลกูคา้ใหม้ีมากขึน้ ท าใหเ้กิดรูปแบบ
การบริการลกูคา้ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละรา้นคา้ออนไลนบ์นอินเตอรเ์น็ต จากในทุกเครือข่ายได้
ทุกที่ทุกเวลา และพัฒนาต่อมาเป็นแอพพลิเคชั่นผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์หรือทกุเครื่องมือสื่อสาร (All Device) ในทกุรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอรม์
ไหน รวมถึงการมีระบบการช าระเงินที่สะดวกเช่น ผ่านระบบออนไลน ์บตัรเครดิต หรือเดบิต และ
ยงัเพิ่มการบริการขนส่งที่สามารถจัดส่งสินคา้ใหถ้ึงมือลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ถือไดว้่า
สรา้งความสะดวกสบายที่ช่วยใหล้กูคา้ประทบัใจและใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องแน่นอน  

4. การเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) พัฒนามาจาก การส่ง เสริมการตลาด 
(Promotion) และการสื่อสารและน าเสนอ (Communication) จากเดิมที่ธุรกิจเน้นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแจกแถมหรือลดราคาสินคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ ไดม้ีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นมุมมองในส่วนของด้านผู้บริโภคคือ การสื่อสารและ
น าเสนอ (Communication) ให้ตรงหรือเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะ
ตดัสินใจซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการ ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมีการคน้หาขอ้มลูของสินคา้หรือบริการนัน้ก่อน 
โดยอาจจะสืบคน้จากอินเตอรเ์น็ต สอบถามจากเพื่อน หรือกลุ่มคนในสื่อสงัคมออนไลน ์ธุรกิจจึง
จ าเป็นตอ้งมีช่องทางในการสื่อสารและประชาสมัพนัธก์บัลกูคา้มากขึน้ ตอ้งมีการสรา้ง Content ที่
สามารถตอบโจทยห์รือเป็นประโยชนก์บักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ปัจจบุนันกัการตลาดไดเ้สนอแนวคิด
การเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ประชาสมัพันธ์โดยกลุ่มลูกคา้ที่เป็นสาวกของธุรกิจเรา โดยมี
แนวคิดเหมือนกบัศาสนาหรือลทัธิที่มีสาวกที่ศรทัธาช่วยเผยแผ่ค าสอนของศาสนาหรือลทัธินั้น คือ 
การท่ีลกูคา้รูส้ึกดีต่อสินคา้และการบรกิารที่มีท าการช่วยแนะน าและเผยแพร่สินคา้ การสรา้งลกูคา้
สาวกจะเกิดไดเ้มื่อลูกคา้ที่ใชส้ินคา้หรือบริการของเรามีความรูส้ึกผูกพันประทับใจในสินคา้และ
บริการที่เราสร้าง โดยพยายามยกระดับความสัมพันธ์ ให้มากขึน้ระหว่างเราและลูกค้า เช่น 
ยกระดับจากผู้สนใจ มาเป็นผู้ทดลองใช้ มาเป็นลูกค้าที่ซื ้อสินค้า มาเป็นลูกค้าที่ใช้ประจ า 
(Repeated Customer) จนมาถึงระดับสูงสุดคือเป็นลูกค้าสาวกที่ผูกพันหลงไหลในสินค้าเรา 
ความส าเร็จในส่วนนีจ้ะเกิดได ้เมื่อผลิตภัณฑเ์รานั้นมีองค์ประกอบข้อ 1 - 3 ที่ดี และยังตอ้งมี
ส่วนประกอบเสริมเพื่อสรา้งความแข็งแกร่งและความประทับใจของลูกคา้เช่น การขนส่งสินคา้ที่
รวดเร็ว การบริการหลงัการขาย ทางเลือกในการช าระเงินที่หลากหลาย การรบัประกนั รวมถึงการ
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บริการของพนกังาน โดยส าคญัที่สดุคือ คณุภาพของสินคา้นัน้ตอ้งมีความโดดเด่นและตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ผูใ้ชไ้ดจ้รงิ 

5. ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง 
การประกนัภยัการเดินทาง เป็นการประกนัภยัรูปแบบหน่ึงที่บรษิัทประกนัภยัออกแบบมา

เพื่อตอบโจทย์ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงในระหว่างการ
เดินทางเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ตามจ านวนวันที่เดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบมาเพื่อใชก้ับการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ และประกนัภยัเดินทางสว่นใหญ่จะมีความคุม้ครองที่คลา้ยคลงึกนั เช่น 

1. คุม้ครองกรณีเสียชีวิตหรือสญูเสียอวยัวะของผูเ้อาประกนัภยั 
2. คุม้ครองกรณีกระเป๋าเดินทางสญูหาย หรือความลา่ชา้ของกระเป๋าเดินทาง 
3. คุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของ

เที่ยวบิน 
4. คุม้ครองกรณีทรพัยส์ินสญูหาย หรือเอกสารเดินทางสญูหาย 
5. คุม้ครองค่าใชจ้่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 
6. คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยและสง่กลบัประเทศเพื่อรกัษาพยาบาล 
7. คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการในการสง่ศพหรือกระดกูของผูเ้อาประกนัภยั 
8. คุม้ครองความรบัผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 

ซึ่งโดยปกติแลว้ผูท้ี่ท  าประกนัภยัการเดินทางจะมีวตัถปุระสงคด์งันี ้
1. เพื่อคุม้ครองเที่ยวบิน 
2. เพื่อคุม้ครองกระเป๋าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกรณีลา่ชา้ หรือสญูหาย 
3. เพื่อดแูลเรื่องการเจ็บป่วย 
4. เพื่อคุม้ครองกรณีเสียชีวิต 
5. เพื่อยื่นขอวีซ่า 
 

รูปแบบประกนัภยัการเดินทาง มี 2 รูปแบบ คือ 
1. ประกนัภยัการเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip) เป็นการประกนัภัยที่ใหค้วาม

คุม้ครองการเดินทางเที่ยวเดียว ซือ้เป็นครัง้ๆ เหมาะส าหรบัผูท้ี่เดินทางไม่บ่อยในระยะเวลา 1 ปี 
โดยความคุม้ครองจะเริ่มตัง้แต่ออกจากประเทศไทยจนถึงเดินทางกลบั หรือหากเป็นการเดินทาง
ในประเทศก็จะใหค้วามคุม้ครองเริ่มตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันที่เดินทางกลับตามเสน้ทางที่
ก าหนดไว ้
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2. ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี (Annual Trip) เป็นการประกันภัยที่ให้ความ
คุม้ครองการเดินทางไม่จ ากดัเที่ยวต่อปี เหมาะส าหรบัผูท้ี่เดินทางบ่อย หลายครัง้ต่อปี ซึ่งสามารถ
ประหยดัค่าเบีย้ประกนัไดม้ากกว่าการซือ้เป็นรายเที่ยว 

ประเภทของประกนัภยัการเดินทาง 
1. ประกันภัยการเดินทางปกติ (Travel Accident Insurance หรือ TA) ส าหรบัการ

เดินทางภายในประเทศ ใหค้วามคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล รวมถึงการชดเชยกรณีเสียชีวิต ทพุพล
ภาพ หรือสญูเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ

2. ประกันภัยการ เ ดินทาง ต่างประ เทศ  (Comprehensive Travel Accident 
Insurance หรือ CTA) จะเนน้ใหค้วามคุม้ครองที่หลากหลายกว่าการประกันภยัการเดินทางแบบ
ปกติ โดยจะใหค้วามคุม้ครองตัง้แต่ค่ารกัษาพยาบาลทัง้จากอุบติัเหตุและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่
อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ การล่าช้าหรือสูญหายของทรัพย์สินและสัมภาระ การถูกยกเลิก
เที่ยวบิน ความลา่ชา้ของสายการบิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกโปรแกรมการท่องเที่ยว
อย่างกะทนัหนั 

การประกันภัยการเดินทาง จะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัย
พืน้ฐานของคนโดยทั่วไปเท่านัน้ จึงมีการก าหนดขอ้ยกเวน้ที่จะไม่คุม้ครองในเหตกุารณบ์างอย่าง
ไวใ้นกรมธรรม ์เช่น 

1. การกระท าของผูเ้อาประกนัภยัขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สรุา หรือยาเสพติด 
2. การพยายามฆ่าตวัตายและการฆ่าตวัตาย หรือการท ารา้ยรา่งกายตนเอง 
3. การแทง้ลกู 
4. สงคราม การปฏิวติั การกบฏ 
5. การจลาจล การนดัหยดุงาน การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายลกุฮือต่อตา้นรฐับาล 
6. การแผ่รงัสี หรือกมัมนัตภาพรงัสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์อาวธุนิวเคลียร ์
7. การเลน่หรือแข่งกีฬาอนัตราย เช่น เลน่สกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นตน้ 
8. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย ์เช่น เฮลิคอปเตอร ์

6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน”์ มีงาน

ศกึษาวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
สชุญัญา กีรติยุติ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัเดินทางต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
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41-50 ปี ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายไดร้ะหว่าง 30,001- 
80,000 บาท เดินทางต่างประเทศ 1-2 ครั้งต่อปี เฉลี่ย 6 วันต่อทริป ส่วนใหญ่รูจ้ักและเคยซือ้
ประกนัเดินทางต่างประเทศ ทวีปที่นิยมเดินทางคือทวีปเอเชีย และพบว่า อายุมีความสมัพันธ์กับ
การตดัสินใจซือ้ประกันเดินทางต่างประเทศ ความกงัวลของผูเ้ดินทางต่างประเทศ และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑแ์ละดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันเดินทาง
ต่างประเทศ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อ่อนนุช จุฬาศินนท ์(2560) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์นั่ งส่วนบุคคล ในเขตพื ้นที่อ  าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และอายุการใช้งานรถยนต์ มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของผู้บริโภค และผลการวิเคราะหปั์จจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซึ่งประกอบดว้ย ท าเลที่ตัง้เขา้ถึงง่ายอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชุน ป้ายชื่อบริษัทเป็นเอกลกัษณแ์ละมองเห็นเด่นชดั และสถานที่ใหบ้ริการทันสมยัมี
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ ส าหรบั
รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล ในเขตพืน้ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พีระ คงคาวิทูร (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง การประเมินความส าคญัของพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ และการรบัรูท้ี่มีอิทธิพลต่อระดับความตอ้งการท าประกันภัยอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
กรณีผูม้ีประกันภัยรถยนตใ์นจังหวัดนครสวรรค ์ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้นพฤติกรรมที่
ก่อใหเ้กิดการเสี่ยงภยัและความพงึพอใจในการไดร้บับรกิารดา้นการบริการประกนัภยัรถยนต ์การ
รบัรูเ้ก่ียวกับการประกันอบุติัเหตุส่วนบุคคล มีความสมัพนัธก์ับระดับความตอ้งการท าประกันภัย
อบุติัเหตสุว่นบคุคลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ชุติมา ศรีบุรี (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใชบ้ริการประกันภัย
การเดินทางของ บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชวัรร์นั จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-44 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 
20,001-40,000 บาท และมีสถานภาพสมรส พฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกันภยัการเดินดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการประกันการเดินทาง ส่วนใหญ่มีความถ่ี 1-2 ครัง้/ปี และจ านวนวันเฉลี่ย 5-7 วนั/
ครัง้ และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกนัภยัการเดินทางแตกต่างกัน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
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ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง 

ธาดาธิเบศร ์ภทูอง และ นทัธมน มั่งสงูเนิน (2560)ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผล
ต่อความตัง้ใจในการยอมรบับริการสขุภาพผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูส้งูอายุ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการยอมรบับริการสุขภาพผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูสู้งอายุ  
ไดแ้ก่ ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ และปัจจยัใน
ด้านอิทธิพลสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้งานบริการสุขภาพผ่าน
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ปัจจัยการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยีในดา้นความคาดหวงัในความพยายาม และความวิตกกงัวลเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี
ไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการยอมรบับรกิารสขุภาพผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูส้งูอายุ 

ธาดาธิเบศร ์ภทูอง (2561) ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการยอมรบัเว็บไซต์
สื่อสงัคมออนไลนเ์พื่อการแบ่งปันขอ้มูลประสบการณก์ารท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นความคาดหวงัในความพยายาม และแรงจูงใจดา้นความบนัเทิง
สง่ผลเชิงบวกต่อความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ในขณะที่แรงจงูใจดา้นความบนัเทิงและความเป็น
ส่วนตัวของผูใ้ชง้านส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรบัเว็บไซตส์ื่อสงัคมออนไลนเ์พื่อการแบ่งปันขอ้มลู
ประสบการณก์ารท่องเที่ยว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

มาริยา เธรนฮารท์ (2563) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสมัพันธ์คาโนนิคอลของการ
ยอมรบัเทคโนโลยีและความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกใชแ้อรบ์ีเอ็นบีผ่านแอปพลิเคชันและ
เว็บไซตข์องนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ประกอบดว้ย ดา้นอิทธิพลของสงัคม ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ ดา้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และด้านการรับรู ้ความง่ายต่อการใช้งาน มี
ความสมัพนัธก์บัความคาดหวงัในการตัดสินใจเลือกใชแ้อรบ์ีเอ็นบีผ่านแอปพลิเคชนัและเว็บไซต์
ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่ความคาดหวัง ในการ
ตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นที่นิยม ดา้นความปลอดภยั ดา้นความเป็นส่วนตวั และดา้น
ความน่าเชื่อถือ 

สมกณภทัร ธรรมสอน (2563) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
(4E's) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวบา้นนาตน้จั่น อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั หลงั
การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยดา้น
ประชากรศาสตรท์ี่มีรายได้ การศึกษา และจังหวัดที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
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ท่องเที่ยวบา้นนาตน้จั่น อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสุโขทัย หลงัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ 
อาชีพ และสถานภาพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4E's) ที่ประกอบดว้ยดา้นประสบการณ ์(Experience) ดา้นคุณค่า (Exchange) ดา้น
การเข้าถึงลูกค้า  (Everywhere) และด้านการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการ 
(Evangelism) ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวบา้นนาตน้จั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
หลงัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

รุ่งนภา สมสกุล และ ประพล เปรมทองสุข (2562) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพล
ทางตรงและทางออ้มของส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเค
ชนัซือ้สินคา้ออนไลน ์ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดแบบใหม่ที่ประกอบดว้ย การ
มอบประสบการณ์ (Experience) การสรา้งคุณค่า (Exchange) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Everyplace) และดา้นการเผยแพร่ (Evangelism) มีอิทธิพลเชิงบวกทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อ
ความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนัซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านการรบัรูต่้อตราสินคา้ 

อินทชั เอือ้สนุทรวฒันา (2561) ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่อง สว่นประสมการตลาด 4Es และ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลจาก
การศกึษาวิจยัพบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจท่องเที่ยวแตกต่างกนั  ส่วน
ประสมกาตลาด 4Es ด้านการเข้าถึงผู้บริโภค (Everywhere) และด้านการสรา้งความสัมพันธ์ 
(Evangelism) แรงจูงใจด้านอารมณ์และด้านเหตุผล ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ชาลิสา พงศช์ัยไพบูลย ์และ ณัฐพัชร ์ธิติพิมลพรรณ (2563) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศกึษาวิจยัพบว่า การตดัสินใจซือ้ประกนัภยั
อบุติัเหตกุารเดินทางของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ และอาชีพ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จะ
พบว่ามีการตดัสินใจซือ้ประกนัภัยอบุติัเหตกุารเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไม่แตกต่างกนั และ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
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Quantum Market Research (2017) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการประกันภัยการ
เดินทางของชาวออสเตรเลียในปี 2017 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง การ
รบัรูถ้ึงความจ าเป็น และความเขา้ใจถึงความส าคัญของการท าประกันภัยการเดินทางของชาว
ออสเตรเลีย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 44% มีการใชเ้ว็บไซตเ์ปรียบเทียบราคาของเบีย้ประกนัภยั
ก่อนการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางโดยเลือกกรมธรรมท์ี่มีราคาเบีย้ประกนัภยัต ่าที่สดุ และ
พบว่า 87% ของผูต้อบแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขการประกันภัยในกรมธรรมไ์ม่ครอบคลมุ
จดุหมายปลายทางทัง้หมดตามมาตรฐาน กลา่วคือ ไม่มีการอ่านรายละเอียดในกรมธรรมท์ี่อาจจะ
ไม่คุม้ครองการเกิดอบุติัเหตใุนประเทศที่ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ดินทางไป และอบุติัเหตทุี่เกิดจาก
การขบัขี่รถจกัรยานยนตก์็มีการยกเวน้ความคุม้ครองเช่นกนั 

Ivascius, Epuran, และ Micu (2015) ไดศ้ึกษาเรื่อง จาก 4P’s เป็น 4E’s วิธีหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของส่วนประสมทางการตลาดในปัจจุบันของธุรกิจโรงแรม จาก
การศึกษา การใชก้ารตลาดแบบใหม่ของ 4E’s แทนการใช ้4P’s แบบเก่าสรา้งผลกระทบที่ดีขึน้ต่อ
ภาพลักษณ์ของแบรนดแ์ละเปลี่ยนเป็นรายได้สู่ธุรกิจในที่สุด นักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการ
นวตักรรมชุมชนและค่านิยมทอ้งถิ่น ส าหรบับริษัทท่องเที่ยวไม่ไดข้ายแต่แพ็คเกจท่องเที่ยวหรือตั๋ว
เครื่องบินหรือจองหอ้งพักในโรงแรมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาดา้นการท่องเที่ยวอีกดว้ย ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านประสบการณ์ เป็นกุญแจส าคัญในการสรา้งความได้เปรียบในการ
แข่งขนัอย่างยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวหรือโรงแรมขนาดเล็กจ านวนมากมีขอบเขตที่จ  ากดั 
การท างานรว่มกบัชมุชนจึงมีความส าคญัมากขึน้ เป็นปัจจยัส าคญัในการอยู่รอดและสรา้งผลก าไร
ร่วมกนั ความร่วมมือกบัชุมชนถือเป็นวิธีที่มีศกัยภาพส าหรบัธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมขนาดเล็ก
ในการสรา้ง ประสบการณท์ี่น่าจดจ าใหก้บัลกูคา้ในอนาคต 



 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้พื่อศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน”์ 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการสุม่เลือกกลุม่ตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูท้ี่เคยซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
เช่น ผ่านอินเทอรเ์น็ต หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง

ออนไลน ์ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณ (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2561, น. 28) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
รอ้ยละ 5 กลุม่ตวัอย่างที่ค  านวนได ้เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

จากสตูร n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2   
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) 
ระดบัความเชื่อมั่น 95% ไดค่้า Z = 1.96 
p = สดัส่วนของประชากรที่สนใจศกึษา 
q = สดัส่วนของประชากรที่ไม่สนใจศกึษา (1-p) 
e = ค่าเปอรเ์ซ็นตค์วามคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตวัอย่าง 5% (เท่ากบั 0.05) 

แทนค่า  n = 
(1.96)2(0.5)(1−0.5)

(0.05)2   

n = 384.16 หรือ 385 คน 
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จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ค  านวณได ้385 คน โดยจะท าการเก็บเพิ่มอีก 15 กลุม่ตวัอย่าง
เพื่อเผื่อไวส้  าหรบัแบบสอบถามที่ตอบกลบัมาไม่สมบรูณจ์ึงมีกลุม่ตวัอย่างรวมเป็น 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ท าการเก็บกลุม่ตวัอย่างทางออนไลน ์(Internet Sampling) โดยใช ้Google Form ใน

การสรา้งแบบสอบถามออนไลน ์โดยเก็บจากกลุ่มนกัเดินทางใน Facebook ชื่อเที่ยวทั่วไทยไปให้
ทั่ว คนชอบเที่ยว แบกเป้เที่ยว เที่ยวยุโรปดว้ยตัวเอง เที่ยวญ่ีปุ่ นดว้ยตัวเอง โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เพื่อวัดปัจจยัที่มีผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยแบ่งเป็น 4 สว่นดงันี ้
ส่วนที ่1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถปุระสงค์
ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-
ended Question) แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือก มีจ านวน 8 ขอ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นการวัดระดับขอ้มูลนามบัญญัติ (Norminal scale) ก าหนดให้
เลือกดงันี ้

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 
 

ข้อที่ 2 อายุ เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) โดย
ก าหนดช่วงอายดุงันี ้

2.1 20-29 ปี 
2.2 30-39 ปี 
2.3 40-49 ปี 
2.4 50 ปีขึน้ไป 
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ข้อที่  3 ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal scale) โดยก าหนดดงันี ้

3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี  
3.2 ปรญิญาตรี  
3.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 
 

ขอ้ที่ 4 อาชีพ เป็นการวัดระดับขอ้มลูนามบญัญัติ (Norminal scale) ก าหนดให้
เลือกดงันี ้

4.1 นกัเรียน/นกัศึกษา      
4.2 เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
4.3 พนกังานบรษิัทเอกชน   
4.4 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ           
4.5 แม่บา้น/พ่อบา้น  
 

ขอ้ที่ 5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
scale) โดยก าหนดดงันี ้

5.1 15,000 บาท หรือต ่ากว่า 
5.2 15,001 – 25,000 บาท  
5.3 25,001 – 35,000 บาท  
5.4 35,001 – 45,000 บาท  
5.5 45,001 – 55,000 บาท    
5.6 55,001 บาท ขึน้ไป 
 

ขอ้ที่ 6 ประเภทของการเดินทาง เป็นการวดัระดบัขอ้มลูนามบญัญัติ (Norminal 
scale) ก าหนดใหเ้ลือกดงันี ้

6.1 เดินทางในประเทศ 
6.2 เดินทางต่างประเทศ 
6.3 ทัง้เดินทางในประเทศและต่างประเทศ 
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ข้อที่  7 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นการวัดระดับข้อมูลนามบัญญัติ 
(Norminal scale) ก าหนดใหเ้ลือกดงันี ้

7.1 การท่องเที่ยว 
7.2 การท างาน 
7.3 การอบรมสมัมนาและการศกึษา 
 

ขอ้ที่ 8 ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั 
(Ordinal scale) โดยก าหนดดงันี ้

8.1 1 - 10 วนั 
8.2 11 - 20 วนั 
8.3 21 - 30 วนั 
8.4 มากกว่า 30 วนั 
 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้
ซ า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน มีค าถามจ านวน 16 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 4 ขอ้  ดา้นความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) 4 ข้อ ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) 4 ข้อ และด้านสภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 4 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed–
ended Question) เป็นลกัษณะแบบสอบถามแบบ Likert Scale มีลกัษณะการวัดขอ้มูลประเภท
อันตรภาคชั้น ( Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี เกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความส าคญัดงันี ้

คะแนน  ระดบัความส าคญั 
5  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากที่สดุ 
4  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 
3  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 
2  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 
1  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
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การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผล ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549, น. 129) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ/จ านวนชัน้ 
     = 5-1/5 = 0.80 

ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละขัน้มีดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง 
4.21 – 5.00  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากที่สดุ 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 

ส่วนที ่3 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส าหรับผู้ทีม่ีความตั้งใจซือ้
ซ า้ประกันภัยการเดินทาง 

เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นทางการตลาดที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกันภัยการ
เดินทางของผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม โดยมีค าถามจ านวน 12 ขอ้ ซึ่งพิจารณาจากความคิดเห็นใน
เครื่องมือทางการตลาด 4 ดา้น ประกอบดว้ย ประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) จ านวน 3 ขอ้ 
มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) จ านวน 3 ข้อ การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  
(Everyplace) จ านวน 3 ขอ้ และการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) จ านวน 3 ขอ้ โดยใชค้ าถาม
ปลายปิด (Closed–ended Question) เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบ Likert Scale มีลักษณะ
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารให้
คะแนนระดบัความส าคญัดงันี ้

คะแนน  ระดบัความส าคญั 
5  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากที่สดุ 
4  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 
3  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 
2  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 
1  ระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
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การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผล ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549, น. 129) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ/จ านวนชัน้ 
    = 5-1/5 
    = 0.80 

ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละขัน้มีดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง 
4.21 – 5.00  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมากที่สดุ 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80 มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 

ส่วนที ่4 กรอบพฤติกรรมความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์
เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันะคติ, แนวโนม้ความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทาง

ออนไลน์ (Online repurchasing intentions for travel insurance) จ านวน 4 ข้อ โดยใช้ค าถาม
แบบปลายปิด (Closed–ended Question) เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบ Likert Scale มี
ลกัษณะการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนระดบัความส าคญัดงันี ้

คะแนน  ระดบัความส าคญั 
5   ระดบัความตัง้ใจมากที่สดุ 
4   ระดบัความตัง้ใจมาก 
3  ระดบัความตัง้ใจปานกลาง 
2  ระดบัความตัง้ใจนอ้ย 
1   ระดบัความตัง้ใจนอ้ยที่สดุ 

การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผล ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้ง
ของอนัตรภาคชัน้ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2549, น. 129) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ/จ านวนชัน้ 
    = 5-1/5 = 0.80 
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ระดบัการใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละขัน้มีดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง 
4.21 – 5.00  ผูบ้รโิภคมีระดบัความตัง้ใจมากที่สดุ 
3.41 – 4.20  ผูบ้รโิภคมีระดบัความตัง้ใจมาก 
2.61 – 3.40 ผูบ้รโิภคมีระดบัความตัง้ใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผูบ้รโิภคมีระดบัความตัง้ใจนอ้ย 
1.00 – 1.80 ผูบ้รโิภคมีระดบัความตัง้ใจนอ้ยที่สดุ 

 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้เครื่องมือที่ ผูว้ิจัยใช ้

คือ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวกบัการสรา้งแบบสอบถามเป็นขัน้ตอนดงันี ้  
1. ผูว้ิจยัศึกษารวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับทฤษฎีรวมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยี 

จากต ารา เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีทางการตลาด และ
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ของผูบ้รโิภค เพื่อใชข้อ้มลูที่ไดเ้ป็นแนวทางส าหรบัสรา้งแบบสอบถาม  

2. ผูว้ิจยัออกแบบและสรา้งแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินผ่านช่องทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค   

3. น าแบบสอบถามที่ได ้น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  
4. ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม และน าเสนอใหอ้าจารยต์รวจสอบความถูกต้องอีก

ครัง้เพื่อใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาอนมุติัแบบสอบถามก่อนแจกใหแ้ก่กลุม่ตวัอย่าง 
5. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปทดลอง (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย 

เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficient) ซึ่งค่าสมัประสิทธิ์อลัฟาของครอนบคั ท่ีไดจ้ะแสดง
ถึงระดบัความคงที่ของค าถาม มีค่าระหว่าง 0≤α≤1 หากค่าที่ไดม้ีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดง
ว่ามีความเชื่อมั่นสงู (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่
ละส่วน และก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 0.80 ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบคั ตามตาราง 

6. ท าการปรบัปรุงและน าเสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาอนมุติัก่อนแจกแบบสอบถาม  
7. แจกแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปยงักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ชดุ 
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ตาราง 1 จ านวนขอ้ การใหค้ะแนน และค่าสมัประสิทธิ์อลัฟาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ตัวแปร จ านวนข้อ คะแนน ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา 

1. การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี    
   ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 4 1 ถึง 5 0.816 
   ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 4 1 ถึง 5 0.825 
   ดา้นอิทธิพลของสงัคม 4 1 ถึง 5 0.911 
   ดา้นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 4 1 ถึง 5 0.825 
การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีโดยรวม 16 1 ถึง 5 0.911 
2. สว่นประสมทางการตลาด 4E's    
   ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั 3 1 ถึง 5 0.834 
   ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั 3 1 ถึง 5 0.834 
   ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ 3 1 ถึง 5 0.862 
   ดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร 3 1 ถึง 5 0.983 
สว่นประสมทางการตลาด 4E's โดยรวม 12 1 ถึง 5 0.972 

3. ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ 4 1 ถึง 5 0.985 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี ้คือ  

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน  

2. แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการวิจยัเท่านัน้
ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและแหลง่ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต   

4. การจัดท าและวิเคราะหข์้อมูล  
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแลว้ ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง

และสมบรูณข์องแบบสอบถาม  
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2. ลงรหัส (Coding) แลว้น าขอ้มูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อประมวลผล
ดว้ย โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ของแบบสอบถามและเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
ผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดค่าสถิติส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูไวด้งันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชบ้รรยายเก่ียวกับ ขอ้มูลทั่วไปของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภท
ของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง โดยไดน้ ามาแจกแจง
จ านวนและน าเสนอเป็นค่ารอ้ยละ ส่วนการวิเคราะหข์อ้มลูของตวัแปร แบบสอบถามส่วนที่ 2 ใช้
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2561, น. 44-45) 

P  =   
𝑓 × 100

𝑛
  

โดย P แทน ค่าสถิติรอ้ยละ 
  f แทน ความถ่ีของขอ้มลู 

  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ �̅�)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 48) 

�̅�    = 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

เมื่อ �̅�    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 n    แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2561, น. 49)  

SD. =  √
∑ (𝑋𝑖−�̅�).2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
   

เมื่อ SD. แทน ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
 n แทน ขนาดตวัอย่าง 
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𝑋𝑖  แทน ค่าของขอ้มลูของหน่วยที่ i 
 �̅� แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่าง 
 

2. สถิติที่ใชท้ดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบคั  (Cronbachs’ alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 34-35) 

𝛼 = 
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄
 

เมื่อ       k      แทน จ านวนค าถาม 
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
           แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 108-110) ใชท้ดสอบสมมติฐาน
สว่นที่ 1 ในดา้นเพศ โดยมีสตูรดงันี ้

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากนั (𝜎1
2 = 𝜎2

2) 

𝑡 = 
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

สถิติทดสอบ 𝑡 มอีงศาอิสระ 𝑑𝑓 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2  

เมื่อ  �̅�𝑖 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 𝑖 ; 𝑖 = 1, 2 

 𝑆𝑝 แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

 𝑛𝑖  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 𝑖 

 𝑆𝑖
2 แทน ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 𝑖 ; 𝑖 = 1, 2 

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั (𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2) 

𝑡  =  

 
สถิติที่ใชท้ดสอบ 𝑡 มอีงศาอิสระ   =   𝑑𝑓 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX

+

−
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𝑑𝑓  =  

 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
      �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
      �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
     𝑆1

2 แทน ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
     𝑆2

2 แทน ค่าแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
     𝑛1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 
     𝑛2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
     𝑑𝑓 แทน องศาอิสระ 

 
3.2 สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทาง เ ดียว  (One-way analysis of 

variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่  2 กลุ่มขึน้ไป 
(กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2561, น. 114) เพื่ อทดสอบสมมติฐานตอนที่  1 ในด้าน  ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน วตัถุประสงค์
ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง 

ใชค่้า F – test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (อา้งอิงจาก กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา.  2561: 115) มีสตูรดงันี ้

 𝐹 = 
𝑀𝑆𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛

𝑀𝑆𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛
 

 
เมื่อ 𝐹 แทน ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F เพื่อทราบ

นยัส าคญั 
𝑀𝑆𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

          (Mean Square Between Groups) 
𝑀𝑆𝑊𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛    แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

          (Mean Square Within Groups) 

2
2 2

1 2

1 2

2 2

1 2

1 2

1 21 1

S S

n n

S S

n n

n n

 
+ 

 

   
   
   +
− −
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ถา้พบความแปรปรวนไม่เท่ากัน จะท าการทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-
Forsythe 

           𝐵 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
  

 
โดยค่า 𝑀𝑆𝑊 =  ∑ (

1

𝑁
− 𝑛1)𝑆𝑖

2𝑘
𝑖=1

  

  
เมื่อ 𝐵 แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

 𝑀𝑆𝐵 แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  
         (Mean Square Between Groups)  
 𝑀𝑆𝑊 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่สถิติ Brown-Forsythe 
 𝑘 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 𝑛1

 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 𝑁 แทน ขนาดของประชากร 
 𝑆𝑖

2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดวู่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 333) 

𝐿𝑆𝐷 =  

โดยที่     
เมื่อ แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ที่ I  
และ j 

แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดบั 

ความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม = n – k 
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

    แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 
    แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

1 1

1 ;
2

t MSE
n k n n

i j


 
 
 
 

+
− −

1 jn n=

LSD

1 ;
2

n k
t 
− −

1n

jn
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3.3 สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
และวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน์ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี และส่วนประสมทาง
การตลาด 4E’s โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis - MRA) 
เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จ านวน
หนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัง้แต่ 2 ตัวแปรขึน้ไป เป็นสถิติที่ใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐานโดยเมื่อ ทราบค่าตวัแปรหนึ่งก็จะสามารถท านายค่าของอีกตวัแปรหนึ่งได ้โดย
สามารถเขียนใหอ้ยู่ในสมการเชิงเสน้รูปแบบคะแนนดิบ ไดด้ังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ญัชา , 2561, น.
173) 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘+ 𝑒 
เมื่อ  𝑌 คือตวัแปรตาม 

  𝑒 คือความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม    
𝛽0  คือสว่นตดัแกน 𝑌 เมื่อ 𝑋1 = 𝑋2 = … = 𝑋𝑘 = 0 

  𝛽1, … , 𝛽𝑘 คือสมัประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสว่น (Partial Regression 
Coefficient) 

𝑋1, … , 𝑋𝑘  คือตวัแปรอิสระ ตวัที่ 1 ถึงตวัที่ k  

ตาราง 2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนของการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุ

แหล่ง
แปรปรวน 

องศา
อิสระ 

df 

ผลบวกก าลงั
สอง 
SS 

ผลบวกก าลงัสอง
เฉลี่ย MS = SS / df 

F 

ตวัแปรอิสระทัง้ k 
ตวั 

k SS Regression MS Regression 𝑀𝑆 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑆 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
 

ค่าคลาดเคลื่อน n - k - 1 SS Residual MS Residual  
ผลรวม n - 1 SS Total   

ที่มา: กัลยา วานิชยบ์ัญชา (2561). สถิติส าหรบังานวิจัย (พิมพค์รัง้ที่ 12). กรุงเทพฯ: 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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เมื่อ 𝑘 คือ จ านวนตวัแปรอิสระ  

𝑛 คือ จ านวนตวัอย่าง  
SS Total (Sum Square of Total) คือ ค่าความแปรปรวนทัง้หมดของ 
 𝑌 = ∑ (𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̅�)2 

SS Residual (Sum Square of Error / Sum Square of Residual) คือ ค่า
ความแปรปรวนของ 𝑌 เนื่องจากอิทธิพลอื่นๆ 𝑌 = ∑ (𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̂�)2 

MS Regression (Mean Square of Regression) คื อ  ค่ า เ ฉลี่ ย คว าม
แปรปรวนของ 𝑌 เนื่องจาก อิทธิพลของ 𝑋0,…,𝑘  

MS Residual (Mean Square of Error / Mean Square of Residual) คือ 
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ 𝑌 เนื่องจากอิทธิพลอื่น  

𝐹 คือ ค่าสถิติทดสอบที่พิจารณามีการแจกแจงแบบ F (F-distribution) จาก
การปฏิเสธ 𝐻0 เมื่อค่า 𝐹 ที่ค  านวณไดค่้ามากกว่า 𝐹1− 𝛼,,−𝑘−1 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน”์ ในการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
สญัลกัษณแ์ละตวัอกัษรย่อในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
�̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
SD. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
𝑡  แทน สถิติทดสอบ T-test 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of squares) 
F  แทน สถิติทดสอบ F-Test 
𝑑𝑓 แทน องศาของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
α  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดบันยัส าคญั

ทางสถิติท่ีก าหนดไว ้(Level of significance) 
p-value แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในการสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐาน 
B  แทน ค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอยของตวัแปรอิสระ (Unstandardized) 
β  แทน ค่าสัมประสิท ธิ์ ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

(Standardized) 
SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

(Standard Error of Mean) 
R2  แทน ค่าสมัประสิทธิ์การท านาย (R-squared) 
Ad R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ์การท านายท่ีปรบัแกแ้ลว้ (Adjusted R-squared) 
p  แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
*  แทน นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

Ŷ  แทน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนโ์ดยรวม 
X1  แทน ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
X2  แทน ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
X3  แทน ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) 
X4  แทน ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 
X5  แทน ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) 
X6  แทน ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) 
X7  แทน ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) 
X8  แทน ดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลของการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหผ์ลและน าเสนอในรูปแบบของ

ตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถปุระสงคข์อง
การเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

สว่นที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจ
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์

สว่นที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์
สว่นที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
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และระยะเวลาในการเดินทาง น าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละปรากฎผลดัง
ตาราง 

ตาราง 3 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
           ชาย 128 32.0 
           หญิง 272 68.0 

รวม 400 100.0 
2. อาย ุ   
           20 – 29 ปี 117 29.2 
           30 – 39 ปี 126 31.5 
           40 – 49 ปี 108 27.0 
           50 ปี ขึน้ไป 49 12.3 

รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
           ต ่ากว่าปรญิญาตรี 106 26.5 

           ปรญิญาตรี 134 33.5 

           สงูกว่าปรญิญาตรี 160 40.0 
รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   
           นกัเรียน/นกัศกึษา 33 8.3 
           เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 57 14.2 
           พนกังานบรษิัทเอกชน 153 38.2 
           ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 102 25.5 
           แม่บา้น/พ่อบา้น 55 13.8 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
           15,000 บาทหรือต ่ากว่า 28 7.0 
           15,001 – 25,000 บาท 30 7.5 
           25,001 – 35,000 บาท 54 13.5 
           35,001 – 45,000 บาท 88 22.0 
           45,001 - 55,000 บาท 122 30.5 
           55,001 บาท ขึน้ไป 78 19.5 

รวม 400 100.0 
6. ท่านตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางเมื่อมีการเดินทาง
แบบใด 

  

           เดินทางในประเทศ 96 24.0 
           เดินทางต่างประเทศ 133 33.2 
           ทัง้เดินทางในประเทศและต่างประเทศ 171 42.8 

รวม 400 100.0 
7. ท่านตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางเมื่อมีวัตถุประสงค์
ในการเดินทางใด 

  

           การท่องเที่ยว 144 36.0 

           การท างาน 164 41.0 

           อบรมสมัมนาและการศกึษา 92 23.0 

รวม 400 100.0 
8. ท่านตั้งใจซื้อประกันภัยการเดินทางเมื่อใช้ระยะเวลา
เดินทางนานเท่าใด 

  

           1 - 10 วนั 125 31.2 
           11 - 20 วนั 144 36.0 
           21 - 30 วนั 83 20.8 
           มากกว่า 30 วนั 48 12.0 

รวม 400 100.0 
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จากตาราง 3 พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล ที่เป็นกลุ่มที่เคยซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์จ านวน 400 ตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คิดเป็นรอ้ยละ 68.0 
และเพศชาย จ านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.0  

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 31.5 รองลงมามีอายุ 20-29 ปี จ านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 29.2 และมีอายุ 40-49 ปี  
จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.0   

ระดบัการศึกษาสงูสดุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาสงูสดุอยู่ใน
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 รองลงมามีระดบัการศึกษาสงูสุดอยู่
ในระดบัปรญิญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.5 และมีระดบัการศกึษาสงูสดุต ่ากว่าระดบั
ปรญิญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 รองลงมามีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 102 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 และมีอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.2 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
45,001-55,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001-45,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้
ไป จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.5 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 30 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาทหรือต ่ากว่า จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 7.0 

ประเภทของการเดินทาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
เมื่อมีการเดินทางทั้งเดินทางในประเทศและต่างประเทศ จ านวน  171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.8 
รองลงมาซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศ จ านวน 133 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.2 และซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อมีการเดินทางในประเทศ จ านวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
24.0 

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกันภัยการ
เดินทางเมื่อมีวตัถปุระสงคใ์นการเดินทางไปท างาน จ านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.0 รองลงมา
ซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ย
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ละ 36.0  และซือ้ประกันภัยการเดินทางเมื่อมีวัตถุประสงคใ์นการเดินทางไปอบรมสมัมนาและ
การศกึษา จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.0 

ระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
เมื่อใชร้ะยะเวลาเดินทาง 11 - 20 วนั จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 รองลงมาซือ้ประกันภยั
การเดินทางเมื่อใชร้ะยะเวลาเดินทาง 1 - 10 วนั จ านวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.2 ซือ้ประกนัภยั
การเดินทางเมื่อใช้ระยะเวลาเดินทาง 21 - 30 วัน จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 และซือ้
ประกันภัยการเดินทางเมื่อใชร้ะยะเวลาเดินทางมากกว่า 30 วัน จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.0 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน  ์แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
ด้านความคาดหวังในความพยายาม ด้านอิทธิพลของสังคม และด้านสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน มีรายละเอียดตามตาราง 4 ดงันี ้

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี
ในการซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัย
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

𝐗 S.D. ระดับ 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) 

   

1. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ีความสะดวก 4.08 0.893 มาก 
2. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาหา
ขอ้มลูความคุม้ครองของกรมธรรมน์อ้ยลง 

4.01 0.911 มาก 

3. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนท์ าใหท้่านเปรียบเทียบ
เบีย้ประกนัภยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง คุม้ค่าและประหยดัเวลา 

3.87 0.964 มาก 

4. การซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนช์่วยเพิ่มช่องทางการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางใหท้่านมากขึน้ 

4.29 0.986 มากที่สดุ 

รวม 4.06 0.938 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัย
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

𝐗 S.D. ระดับ 

ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 
5. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนเ์ป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน 4.10 0.788 มาก 
6. การซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนใ์หข้อ้มลูความคุม้ครองที่
ชดัเจนและเขา้ใจไดง้่าย 

4.06 0.944 มาก 

7. ท่านสามารถเรียนรูก้ารซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนไ์ด้
ดว้ยตวัท่านเอง 

4.03 0.917 มาก 

8. ท่านสามารถอธิบายหรือแนะน าคนอื่นในการซือ้ประกันภยัการ
เดินทางออนไลน ์

4.10 0.851 มาก 

รวม 4.07 0.875 มาก 
ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence)    
9. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่าน เช่น คนในครอบครวั เพื่อน บุคคลที่
ท่านติดตามในสื่อสงัคมออนไลน ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือท่าน
ในการซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์

4.19 0.816 มาก 

10. ท่านซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์เนื่องจากครอบครวั 
เพื่อน หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่านซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์

4.06 1.013 มาก 

11. คนที่ท่านรูจ้ักไดป้ระโยชนจ์ากการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลนข์องท่าน 

4.14 0.833 มาก 

12. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ท าใหท้่านมีภาพลกัษณ์
ที่ดีมีความทนัสมยั 

4.09 0.840 มาก 

รวม 4.12 0.875 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัย
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

𝐗 S.D. ระดับ 

ด้านสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) 

   

13. ท่านสามารถใชอุ้ปกรณท์ี่มีซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลน์
ไดส้  าเรจ็ 

4.09 0.903 มาก 

14. อุปกรณ์สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ของท่านมีเครื่องมือหรือ
ฟังก์ชั่นที่ช่วยใหท้่านซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนไ์ดด้ว้ย
ตวัเอง 

4.06 0.833 มาก 

15. มีพนักงานช่วยแนะน าวิธีการซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ออนไลนใ์หก้บัท่าน 

4.02 0.881 มาก 

16. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนช์ าระเงินไดส้ะดวก 3.98 0.950 มาก 
รวม 4.04 0.892 มาก 

รวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 

4.07 0.895 มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรบัและการใช้

เทคโนโลยีในการซื ้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านอิทธิพลของสังคม (Social 
Influence) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาเป็นด้านความคาดหวังในความ
พยายาม (Effort Expectancy) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) พบว่า ในภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้ประกนัภยั
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ( Performance 
Expectancy) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า 
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ขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนช์่วยเพิ่มช่องทางการซือ้ประกันภัยการเดินทางใหท้่าน
มากขึน้อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 รองลงมา คือขอ้การซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ออนไลน์มีความสะดวกอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และข้อการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางออนไลนท์ าใหท้่านใชเ้วลาหาขอ้มลูความคุม้ครองของกรมธรรมน์อ้ยลง อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ตามล าดบั 

ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) พบว่า ในภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้การซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางออนไลนเ์ป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน และท่านสามารถอธิบายหรือแนะน าคนอ่ืนในการซือ้
ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือ ขอ้การซือ้
ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์หข้อ้มลูความคุม้ครองที่ชดัเจนและเขา้ใจไดง้่าย อยู่ในระดบัมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และขอ้ท่านสามารถเรียนรูก้ารซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนไ์ดด้ว้ยตวั
ท่านเอง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 

ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อท่าน เช่น คนในครอบครวั 
เพื่อน บุคคลที่ท่านติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ สามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการซือ้
ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์อยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือขอ้คนที่ท่าน
รูจ้ักไดป้ระโยชนจ์ากการซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนข์องท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 และขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ท าใหท้่านมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความ
ทนัสมยั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 ตามล าดบั  

ด้านสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้ประกนัภยั
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ดา้นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating 
Conditions) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้
ท่านสามารถใชอ้ปุกรณท์ี่มีซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนไ์ดส้  าเร็จอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 รองลงมา คือขอ้อุปกรณส์ื่อสารหรือคอมพิวเตอรข์องท่านมีเครื่องมือหรือฟังก์ชั่นที่
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ช่วยใหท้่านซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนไ์ดด้ว้ยตัวเอง อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 และขอ้มีพนักงานช่วยแนะน าวิธีการซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ให้กับท่าน อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรับผู้ที่
ตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์
 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกนัภยั
การเดินทางออนไลน ์แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั ดา้นมลูค่าหรือ
คณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ และดา้นการเผยแพร่สื่อสาร น าเสนอ
ในรูปแบบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัตาราง 5 ดงันี ้

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกับกรอบแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์

ส่วนประสมทางการตลาด 4E's  
ส าหรับผู้ทีต่ั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์

𝐗 S.D. ระดับ 

ด้านประสบการณท์ีไ่ด้รับ (Experience)    
1. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์สามารถให้ความ
คุ้มครองที่ท่านต้องการได้ และสามารถเครมประกันทาง
ออนไลนไ์ด ้ท าใหท้่านไดร้บัประสบการณใ์หม่ 

3.88 0.953 มาก 

2. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์มีความคุ้มครอง
หลากหลายใหท้่านเลือกและมีค่าเบีย้ประกันภัยที่เหมาะสม
ชดัเจน 

3.84 0.957 มาก 

3. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ีรายละเอียดเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและขั้นตอนการท าไม่มีความ
ยุ่งยากซบัซอ้น 

4.11 0.892 มาก 

รวม 3.94 0.934 มาก 
 
 
  



  51 

ตาราง 5 (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด 4E's  
ส าหรับผู้ทีต่ั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์

𝐗 S.D. ระดับ 

ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนทีไ่ด้รับ (Exchange)    
4. เบีย้ประกนัภยัการเดินทางมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองที่
ท่านไดร้บั 

3.92 0.946 มาก 

5. การจ่ายเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมกับการเพิ่มความคุ้มครองมี
ความคุม้ค่า 

3.89 0.948 มาก 

6. การซื ้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ช่วยประหยัดเวลา
โดยรวมในการซือ้ของท่าน 

3.94 0.960 มาก 

รวม 3.92 0.951 มาก 
ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที ่(Everyplace)    
7. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนส์ามารถท าไดท้นัทีที่ท่าน
ตอ้งการ 

3.91 0.971 มาก 

8. ท่านเปิดรับข่าวสาร การแสดงต าแหน่งของท่าน และการแจง้
เตือนจากบริษัทประกันภัยที่ท่านซื ้อประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์

4.02 0.965 มาก 

9. ท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นส  าหรบัการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลนใ์นสมารท์โฟนของท่าน 

4.12 0.811 มาก 

รวม 4.01 0.916 มาก 
ด้านการเผยแพร่ส่ือสาร (Evangelism)    
10. ท่านได้รับข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครอง และรายละเอียด
เง่ือนไขต่าง ๆ ของประกนัภยัการเดินทางที่เป็นปัจจบุนัเสมอ 

4.20 0.850 มาก 

11. ท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ิดของท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทาง
ออนไลน ์

3.83 0.910 มาก 

12. ท่านจะแชรแ์ละแนะน าการซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลน์
ในสื่อสงัคมออนไลนข์องท่าน 

4.26 0.799 มากที่สดุ 

รวม 4.10 0.853 มาก 
รวมส่วนประสมทางการตลาด 4E's  

ส าหรับผู้ทีต่ั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์
3.99 0.914 มาก 
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จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) 
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  
(Everyplace) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) อยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) อยู่ใน
ระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ (Experience) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลน ์ดา้น
ประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อจ าแนก
เป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ีรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรมท์ี่
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและขัน้ตอนการท าไม่มีความยุ่งยากซบัซอ้น อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 รองลงมา คือ ขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์สามารถให้ความคุ้มครองที่ท่าน
ตอ้งการได ้และสามารถเครมประกันทางออนไลนไ์ด ้ท าใหท้่านไดร้บัประสบการณ์ใหม่ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนม์ีความคุม้ครอง
หลากหลายใหท้่านเลือกและมีค่าเบี ้ยประกันภัยที่เหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ (Exchange) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกันภัย
การเดินทางออนไลน ์ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลนช์่วยประหยัดเวลาโดยรวมในการซือ้ของท่าน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
รองลงมา คือขอ้เบีย้ประกนัภัยการเดินทางมีความเหมาะสมกับความคุม้ครองที่ท่านไดร้บั อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และขอ้การจ่ายเบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติมกบัการเพิ่มความคุม้ครอง
มีความคุม้ค่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 ตามล าดบั  

ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ (Everyplace) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับกรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตั้งใจซือ้ประกันภัยการ
เดินทางออนไลน์ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ (Everyplace) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่านติดตัง้แอปพลิเคชันส าหรบัการซือ้
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ประกันภัยการเดินทางออนไลนใ์นสมารท์โฟนของท่าน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
รองลงมา คือขอ้ท่านเปิดรบัข่าวสาร การแสดงต าแหน่งของท่าน และการแจง้เตือนจากบริษัท
ประกันภัยที่ท่านซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลน ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ
ขอ้การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนส์ามารถท าไดท้ันทีที่ท่านตอ้งการ อยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 

ด้านการเผยแพร่ส่ือสาร (Evangelism) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับกรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์ดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่านจะแชรแ์ละแนะน าการซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน์
ในสื่อสงัคมออนไลนข์องท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือขอ้ท่าน
ไดร้บัขอ้มลูกรมธรรมค์วามคุม้ครอง และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของประกนัภัยการเดินทางที่
เป็นปัจจุบนัเสมออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และขอ้ท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ิดของ
ท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนอ์ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ ้าประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์
 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ น าเสนอใน
รูปแบบของค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัตาราง 6 ดงันี ้

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ
เดินทางออนไลน ์

ความต้ังใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ �̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านมีแผนที่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์นอนาคต 3.79 0.936 มาก 
2. ท่านพรอ้มที่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนท์นัททีี่มีโอกาส 3.86 0.939 มาก 
3. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนอ์ย่างแน่นอนหาก
ตอ้งเดินทาง 

4.23 1.045 มากที่สดุ 

4. ท่านตัง้ใจจะแนะน าการซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนใ์หก้ับ
คนที่ท่านรูจ้กั 

3.97 0.931 มาก 

รวม 3.96 0.962 มาก 
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ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า ขอ้ท่านตัง้ใจที่จะซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนอ์ย่างแน่นอน
หากตอ้งเดินทาง อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 รองลงมาเป็นขอ้ท่านตัง้ใจจะแนะน า
การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์หก้บัคนที่ท่านรูจ้กั อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
ขอ้ท่านพรอ้มที่จะซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนท์ันทีที่มีโอกาส อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.86 และขอ้ท่านมีแผนที่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์นอนาคต อยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 ตามล าดบั 
 

ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยจะใช้สถิติ Independent Samples t-test การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทาง เ ดียว  (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียดการทดสอบดงันี ้

ในการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง โดยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 ทั้งนีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม
เท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถา้ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้
ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใช ้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่
เฉลี่ยใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีสมมติฐานทางสถิติ ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั   
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ในการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีสง่ผลต่อความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์และส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ผูว้ิจัยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
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 สมมติฐาน 1 บคุคลที่มีปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลา
ในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั ก าหนดเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อซ า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.6 ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.7 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.8 ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 
โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวน Levene’s test มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 7 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล โดยใชส้ถิติ Levene’s test 

ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน 

Levene 
statistic 

F df1 df2 p-value 

เพศ  1.516   0.219 
อาย ุ 1.921  3 396 0.126 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ 1.104  2 397 0.333 
อาชีพ 3.448*  4 395 0.009 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 1.567  5 394 0.168 
ประเภทของการเดินทาง 2.063  2 397 0.128 
วตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง 3.207*  2 397 0.042 
ระยะเวลาในการเดินทาง 0.524  3 396 0.666 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบว่า ความตั้งใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์ของเพศทัง้สองกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.219 ซึ่งมากกว่า 
0.05 เท่ากบัยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) จึงตอ้งใชค่้าสถิติ t-test 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์โดยรวมระหว่างเพศ การทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนของความตัง้ใจในการ
ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ของอายุเท่ากบั 0.126 ระดับการศึกษาสูงสุดเท่ากบั 0.333 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 0.168 ประเภทของการเดินทางเท่ากบั 0.128 และระยะเวลาใน
การเดินทาง เท่ากับ 0.666 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทาง มีความแปรปรวนของความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกนัภัยการเดินทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ การทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนของความตัง้ใจในการซือ้
ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ของอาชีพเท่ากับ 0.009 และวัตถุประสงคใ์นการเดินทาง
เท่ากับ 0.042 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 ดังนัน้จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
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(H1) สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ และวตัถปุระสงคใ์นการเดินทางมีความแปรปรวนของ
ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลนแ์ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่  ซึ่งจะน า ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช ้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) เพื่อใช้
ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้ จะยอมรบั สมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี ้

ตาราง 8 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตามเพศ โดยใช ้t-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

n �̅� SD. t df p-value 

เพศ ชาย 128 4.03 0.700 1.414 398 0.158 
 หญิง 272 3.92 0.668    

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่าการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตั้งใจซือ้ซ  า้

ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ จ าแนกตามเพศ  มีค่า p-value เท่ากับ 0.158 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า บคุคลที่มีเพศ ที่แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ของอายุเท่ากับ 0.126 ซึ่งมากกว่า 0.05 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกช่วงอายุ มีความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภัยการเดินทางออนไลน์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 9 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม อาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 0.884 3 0.295 0.636 0.592 
ภายในกลุม่ 183.515 396 0.463   

รวม 184.399 399    

 
จากตาราง 9 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน

ทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.592 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า บุคคลที่มีอายุ ที่
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ ้าประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้  

H0: ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ของระดับการศึกษาสูงสุดเท่ากับ 0.333 
ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า 
ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษาสูงสุด มีความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัย
การเดินทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ใน
การทดสอบ ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 10 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม ระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ F-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 1.241 2 0.621 1.345 0.262 
ภายในกลุม่ 183.158 397 0.461   

รวม 184.399 399    

      
จากตาราง 10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ

เดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
0.262 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความ
ว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้  

H0: อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ของอาชีพเท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 11 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม อาชีพ โดยใช ้สถิติ Brown-Forsythe test 

Brown-Forsythe Test for  
not Equality of Variances 

Brown-Forsythe 
statistic 

df1 df2 p-value 

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

1.142 4 291.147 0.337 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ

เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.337 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ ้าประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้  



  61 

H0: รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ของ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนเท่ากบั 0.168 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดว้่า 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใชส้ถิติ F-
test ในการทดสอบ ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 12 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 1.455 5 0.291 0.627 0.679 
ภายในกลุม่ 182.944 394 0.464   

รวม 184.399 399    

      
จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ

เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีค่า p-value เท่ากบั 0.679 
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
1.6 ประเภทของการเดินทาง ทีแ่ตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน

ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
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H0: ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตั้งใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ของ ประเภทของการเดินทางเท่ากับ 
0.128 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุป
ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีประเภทของการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความแปรปรวนของความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 13 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม ประเภทของการเดินทาง โดยใชส้ถิติ F-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 4.667 2 2.334 5.154* 0.006 
ภายในกลุม่ 179.732 397 0.453   

รวม 184.399 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ

เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามประเภทของการเดินทาง  พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ประเภทของการเดินทาง  ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ทดสอบความแตกต่างจ าแนกตามประเภทของการเดินทาง โดยใช้การทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
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ตาราง 14 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จ าแนกตามประเภทของการเดินทาง โดยใช้การทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

ประเภทของการ
เดินทาง 𝐗 

เดินทางใน
ประเทศ 

เดินทาง
ต่างประเทศ 

ทัง้เดินทางใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

   
เดินทางในประเทศ 3.81 - -0.287* 

(0.002) 
-0.137 
(0.111) 

เดินทางต่างประเทศ 4.09   0.149 
(0.055) 

ทัง้เดินทางในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.94   - 

*มีนยัความส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  

จากตาราง 14 เมื่อทดสอบความความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตามประเภทของการเดินทางที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัย
ความส าคญัที่ระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีประเภทของการเดินทางไปต่างประเทศมีความ
ตั้งใจในการท าประกันภัยมากกว่าผู้ที่มีประเภทของการเดินทางในประเทศ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.287 สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 

1.7 วัตถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ของวัตถุประสงคใ์นการเดินทางเท่ากับ 
0.042 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) สรุป
ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมีความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกันภัยการเดินทางออนไลนแ์ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe test ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 15 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม วตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe test 

Brown-Forsythe Test for  
not Equality of Variances 

Brown-Forsythe 
statistic 

df1 df2 p-value 

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

2.078 2 313.234 0.127 

 
 จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามวตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง พบว่า มีค่า p-value เท่ากบั 
0.127 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้
ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้
 

1.8 ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อซ ้าประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนั 

H1: ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของ
ความตั้งใจในการซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ของระยะเวลาในการเดินทาง เท่ากับ 
0.666 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุป
ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการเดินทางแตกต่างกัน มีความแปรปรวนของความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลนไ์ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

ตาราง 16 การทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตาม ระยะเวลาในการเดินทาง โดยใชส้ถิติ F-test 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 3.807 3 1.269 2.782* 0.041 
ภายในกลุม่ 180.593 396 0.456   

รวม 184.399 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  

จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์จ าแนกตามระยะเวลาในการเดินทาง  พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 
0.041 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างจ าแนกตามระยะเวลาในการเดินทางความตั้งใจซื ้อซ า้
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้การทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
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ตาราง 17 การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จ าแนกตามระยะเวลาในการเดินทาง โดยใช้การทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

ระยะเวลาใน
การเดินทาง 𝐗 

  1 - 10 วัน 11 - 20 วัน 21 - 30 วัน มากกว่า
30 วัน 

      
1 - 10 วนั 4.10   - 0.223* 

(0.007) 
0.205* 
(0.032) 

0.131 
(0.253) 

11 - 20 วนั 3.88     -0.017 
(.848) 

-0.092 
(0.414) 

21 - 30 วนั 3.89      -0.074 
(0.545) 

มากกว่า 30 วนั 3.97      - 

*มีนยัความส าคญัที่ระดบั 0.05 
  

จากตาราง 17 เมื่อทดสอบความความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์จ าแนกตามระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัย
ความส าคญัที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วนั มีความตัง้ใจ
ในการท าประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลนม์ากกว่าผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 11-
20 วนั โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.223 และผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วนั มีความ
ตัง้ใจในการท าประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 
21-30 วนั โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.205 
 

สมมติฐาน 2 การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
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สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้
H0: การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้าน (Facilitating Conditions) ไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

H1: การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

ตาราง 18 การวิเคราะหก์ารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัย
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 45.680 4 11.420 32.518* 0.000 
Residual 138.720 395 0.351   
Total 184.399 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 18 พบว่า ความถดถอยเชิงพหุของการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยี กับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม โดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพนุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter มีค่า p-
value <0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ มี
ความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ในปัจจัยการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่ 
ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (X1) ดา้นความคาดหวงัในความ
พยายาม (Effort Expectancy) (X2) ดา้นอิทธิพลของสังคม (Social Influence) (X3) และดา้นสิ่ง
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อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และสามารถสรา้งสมการเชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุสามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

ตาราง 19 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีที่มีผลต่อ ความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ 
ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter Regression) 

ตัวแปรพยากรณ ์
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (constant) 1.316 0.242  5.434* 0.000 
ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) (X1) 

0.130 0.063 0.116 2.061* 0.040 

ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 
(Effort Expectancy) (X2) 

0.362 0.071 0.316 5.106* 0.000 

ดา้นอิทธิพลของสงัคม  
(Social Influence) (X3) 

0.005 0.059 0.005 0.089 0.929 

ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (Facilitating Conditions) (X4) 

0.153 0.066 0.139 2.331* 0.020 

                                   r = 0.498        Adjusted R2 = 0.240                                R2 = .248         
                                  F = 32.518                     SE = 0.59261       p-value <0.001* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 19 พบว่า การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม (�̂�) ที่ระดบันยัส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (X1) ดา้นความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (X2) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (Facilitating Conditions) (X4) มีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 โดยตวัแปรที่มีผลต่อความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลนโ์ดยรวม เรียงล าดบัตามขนาดความสมัพนัธจ์าก
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มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความคาดหวังในความพยายาม (0.362) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน (0.153) ดา้นความคาดหวังในประสิทธิภาพ (0.130) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวนีส้ามารถ
ร่วมกันท านายความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม ไดร้อ้ยละ 
24.8 (R2 = 0.248) และมีค่า p-value <0.001 โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัแปรท่ีสามารถ
รว่มกนัท านายมาเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งันี ้

 

�̂� = 1.316 + 0.130(X1) + 0.362(X2) + 0.005(X3) + 0.153(X4)  
โดยที่ X1 คือ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
     X2 คือ ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
         X3 คือ ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) 
     X4 คือ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 
 

จากสมการสามารถสรุปไดว้่า ถา้ไม่มีปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์จะมีค่าเท่ากบั 1.316 หน่วย ถา้ปัจจยัการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยีดา้นความคาดหวังในประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ
เดินทางออนไลนจ์ะเพิ่มขึน้ 0.130 หน่วย ถ้าปัจจัยการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นความ
คาดหวังในความพยายามเพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์จะ
เพิ่มขึน้ 0.362 หน่วย และถา้ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใชง้านเพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์จะเพิ่มขึน้ 0.153 
หน่วย 

 
สมมติฐาน 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ได้รับ 

(Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
(Everyplace) และการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี ้
H0: ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย  ประสบการณ์ที่ ไ ด้รับ 

(Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
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(Everyplace) และการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

H1: ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย  ประสบการณ์ที่ ไ ด้รับ 
(Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
(Everyplace) และการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

ตาราง 20 การวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
Regression 47.557 4 11.889 34.319* 0.000 
Residual 136.842 395 0.346   
Total 184.399 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 20 พบว่า ความถดถอยเชิงพหขุองสว่นประสมทางการตลาด 
4E’s  กับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพนุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธี Enter มีค่า p-value 
<0.001 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ มีความสมัพนัธ์เชิง
เสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณท์ี่
ได้รับ (Experience) (X5) ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) (X6) ด้านการ
เขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) (X7) และดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) (X8) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และสามารถสรา้งสมการเชิง
เสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุสามารถค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
พหคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 21 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ที่มีผลต่อ ความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ 
ดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter Regression) 

ตัวแปรพยากรณ ์
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (constant) 1.493 0.226  6.618* 0.000 
ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั  
(Experience) (X5) 

0.110 0.053 0.112 2.080* 0.038 

ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่
ไดร้บั (Exchange) (X6) 

0.143 0.049 0.157 2.941* 0.003 

ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ 
(Everyplace) (X7) 

0.306 0.059 0.298 5.173* 0.000 

ดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร  
(Evangelism) (X8) 

0.060 0.055 0.057 1.098 0.273 

                                   r = 0.508         Adjusted R2 = 0.250                              R2 = 0.258         
                                  F = 34.319                      SE = 0.58859       p-value <0.001* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ผลการวิเคราะหต์ามตารางที่ 21 พบว่า สว่นประสมทางการตลาด 4E’s ที่สง่ผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม (�̂�) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) (X5) ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั 
(Exchange) (X6) และดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) (X7) มีค่า p-value นอ้ยกว่า 
0.05 โดยตัวแปรที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม 
เรียงล าดับตามขนาดความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  
(0.306) ดา้นมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (0.143) และดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (0.110) 
โดยตวัแปรทัง้ 3 ตวันีส้ามารถร่วมกนัท านายความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทาง
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ออนไลน์โดยรวม ได้ร ้อยละ 25.8 (R2 = 0.258) และมีค่า p-value <0.001 โดยสามารถน าค่า
สมัประสิทธิ์ของตวัแปรท่ีสามารถรว่มกนัท านายมาเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งันี ้

 

�̂� = 1.493 + 0.110(X5) + 0.143(X6) + 0.306(X7) + 0.060(X8) 
 
โดยที่  X5 คือ ประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) 
  X6 คือ มลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนท่ีไดร้บั (Exchange) 
  X7 คือ การเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (Everyplace) 
  X8 คือ การเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) 
 

จากสมการสามารถสรุปไดว้่า ถา้ไม่มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ จะมีค่าเท่ากับ 1.493 หน่วย ถ้าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4E’s ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทาง
ออนไลนจ์ะเพิ่มขึน้ 0.110 หน่วย ถา้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นมูลค่าหรือคุณค่า
แลกเปลี่ยนที่ไดร้บั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์จะเพิ่มขึน้ 
0.143 หน่วย และถ้าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนจ์ะเพิ่มขึน้ 0.306 หน่วย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้
ในการ
ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 1 บุคคลที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลาใน
การเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั 

1.1 เพศ ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

t-test X 

1.2 อาย ุที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA X 

1.3 ระดบัการศึกษาสงูสดุ ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA 

X 

1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA 

X 

1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA 

X 

1.6 ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้
ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA  

1.7 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่าง
กนั 

One Way 
ANOVA X 

1.8 ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้
ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั 

One Way 
ANOVA  
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ตาราง 22 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้
ในการ
ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสังคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

2.1 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

 

2. 2 ด้ า นคว ามคาดหวั ง ใ นคว ามพยายาม  ( Effort 
Expectancy) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

 

2.3 ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

X 

2.4 ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating 
Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้
ในการ
ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ที่ ได้รับ 
(Experience) ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้าน
ไดทุ้กที่ (Everyplace) และดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

3.1 ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) สง่ผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

 

3.2 ดา้นมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) 
ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

 

3.3 ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) ส่งผล
ต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

 

3.4 ดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์

Multiple 
Regression 

Analysis 
(Enter) 

X 

 
หมายเหต ุ  หมายถึง ยอมรบัสมมติฐาน 

  X หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐาน 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน”์ ผูว้ิจัยน าผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาสรุป  อภิปรายผล  
และน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยั  ตามล าดบัดงันี ้

สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่าน

ช่องทางออนไลน ์
2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี และการใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
3. เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาด 4E’s ที่สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดิน

ทางผ่านช่องทางออนไลน ์  
สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐาน 1 บุคคลที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลา
ในการเดินทางที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่าง
กนั 

สมมติฐาน 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์ 

สมมติฐาน 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ ได้รับ 
(Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
(Everyplace) และการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์ 
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วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ กลุ่มลูกคา้ที่ เคยซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง

ออนไลน ์เช่น ผ่านอินเทอรเ์น็ต หรือแอปพลิเคชนัในโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มลกูคา้ที่มีความสนใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณ (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2561, น. 28) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนไม่
เกินรอ้ยละ 5 กลุ่มตวัอย่างที่ค  านวนได ้เท่ากบั 385 คน บวกกบัอีก 15 กลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยัจะท า
การเก็บเพิ่มเพื่อเผื่อไวส้  าหรบัแบบสอบถามที่ตอบกลบัมาไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่มตัวอย่างรวมเป็น 
400 ตวัอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนือ้หาค าถามออกเป็น 

4 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการ

ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ส าหรบั

ผูท้ี่มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทาง

ออนไลน ์
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
1. ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีรวมการยอมรบัและใช้เทคโนโลยี 

ทฤษฎีทางการตลาด จากต ารา เอกสารและงานศกึษาวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาด 
และความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  

2. ผู้วิจัยสรา้งแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้
ประกนัภยัการเดินผ่านช่องทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค   
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3. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้มาเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  
4. ท าการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้หนึ่ง 

เพื่อใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาอนมุติัก่อนแจกแบบสอบถาม 
5. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปทดลอง (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 40 ราย เพื่อ

หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’ alpha coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค ท่ีได้จะแสดงถึงระดับ

ความคงที่ของค าถาม โดยจะมีค่าระหว่าง  0≤α≤1 ค่าที่ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นสูง (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละส่วน 
และก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดไ้ม่ต ่ากว่า 0.80 โดยไดค่้าความเชื่อมั่น ดงันี ้

ตาราง 23 จ านวนขอ้และค่าสมัประสิทธิ์อลัฟาของครอนบคั 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี   
   ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 4 0.816 
   ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 4 0.825 
   ดา้นอิทธิพลของสงัคม 4 0.911 
   ดา้นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 4 0.825 
สว่นประสมทางการตลาด 4E's   
   ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั 3 0.834 
   ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั 3 0.834 
   ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ 3 0.862 
   ดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร 3 0.983 

ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์ 4 0.985 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทาง

ออนไลน”์ สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คิดเป็นรอ้ยละ 68.0 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ30 – 39 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 31.5 
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสงูสดุอยู่

ในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 
อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 

153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

45,001-55,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.5 
ประเภทของการเดินทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกันภัยการ

เดินทางเมื่อมีการเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.8 
วัตถุประสงคใ์นการเดินทาง  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกันภัยการ

เดินทางเมื่อมีวตัถปุระสงคใ์นการเดินทางไปท างาน จ านวน 164 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.0 
ระยะเวลาในการเดินทาง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ประกันภัยการ

เดินทางเมื่อใชร้ะยะเวลาเดินทาง 11 - 20 วนั จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.0 
2. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้

ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้

ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 รองลงมาเป็นดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) อยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (Facilitating Conditions) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 
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3. การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรับผู้ทีต่ั้งใจ
ซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่
ตั้งใจซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 และมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 
 

ตอนที ่2  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐาน 1 บุคคลที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะเวลา
ในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ 
แตกต่างกนั 

1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อซ ้าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า เพศ ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า อายุ ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
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ทางผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.6 ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูท้ี่มีวตัถปุระสงคใ์นการเดินทางไปต่างประเทศมี
ความตัง้ใจในการท าประกนัภยัมากกว่าผูท้ี่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางในประเทศ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.287 

1.7 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ที่แตกต่าง
กัน มีความตั้งใจซื ้อซ า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

1.8 ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกนั 
มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วนั มีความ
ตัง้ใจในการท าประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลนม์ากกว่าผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 
11-20 วนั โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.223 และผูท้ี่มีระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วนั มี
ความตัง้ใจในการท าประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลนม์ากกว่าผูท้ี่มีระยะเวลาในการ
เดินทาง 21-30 วนั โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.205 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
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ใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

ผลการวิจยั พบว่า การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลนเ์รียงล าดับจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (0.362) 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (0.153) และดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (0.130)  
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน์โดยรวม ได้ร ้อยละ 24.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้และผลการวิจยัสามารถแยกเป็นรายดา้น พบว่า 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม 
สามารถอธิบายได้ว่า บุคคลที่มีปัจจัยการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนโ์ดยรวมเพิ่มขึน้ 
.130 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม 
สามารถอธิบายไดว้่า บคุคลที่มีปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นความคาดหวงัในความ
พยายาม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์โดยรวมเพิ่มขึน้ 
0.362 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating 
Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม 
สามารถอธิบายไดว้่า บคุคลที่มีปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการใช้งาน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์โดยรวม
เพิ่มขึน้ 0.153 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ส่วนตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์
โดยรวม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่ อิทธิพล
ของสงัคม (Social Influence) ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบดว้ย ประสบการณท์ี่ไดร้บั 
(Experience) มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ (Exchange) การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ 
(Everyplace) และการเผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณท์ี่
ไดร้บั (Experience) ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) ดา้นการเขา้ถึงหรือใช้
งานไดทุ้กที่ (Everyplace) และดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience)  ดา้น
มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ ได้รับ (Exchange) และด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  
(Everyplace) โดยตวัแปรที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดท้กุที่ (0.306) ดา้นมลูค่าหรือคุณค่า
แลกเปลี่ยนที่ ได้รับ (0.143) และด้านประสบการณ์ที่ ได้รับ (0.110) สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม ได้
รอ้ยละ 25.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
ผลการวิจยัสามารถแยกเป็นรายดา้น พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม สามารถอธิบายไดว้่า บุคคลที่มี
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์โดยรวมเพิ่มขึน้ 0.110 หน่วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) 
ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์โดยรวม สามารถอธิบายได้
ว่า บุคคลที่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ได้รับ 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนโ์ดยรวมเพิ่มขึน้ 0.143 หน่วย 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) ส่งผล
ต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลนโ์ดยรวม สามารถอธิบายได้ว่า 
บุคคลที่มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ดา้นการเขา้ถึงหรือใชง้านไดทุ้กที่ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
จะมีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์โดยรวมเพิ่มขึน้ 0.306 หน่วย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ส่วนตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์
โดยรวม ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ไดแ้ก่ ดา้นการ
เผยแพรส่ื่อสาร (Evangelism) ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง

ออนไลน”์ สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งันี ้
1. ผลการศกึษาขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล 
สมมติฐาน 1 บุคคลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการเดินทาง วัตถุประสงคใ์นการเดินทาง และ
ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์แตกต่างกนั 

1.1 ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางไม่
แตกต่างกนั เนื่องจากการเดินทางในปัจจุบนัไม่ไดม้ีขอ้จ ากดัในเรื่องเพศ ทุกเพศจึงมีความเสี่ยงไม่
ต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานศึกษาวิจัยของ สุชัญญา กีรติยุติ (2559) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัเดินทางต่างประเทศ พบว่า 
เพศที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัเดินทางต่างประเทศ 

1.2 ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางไม่
แตกต่างกัน ทั้งนีเ้นื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว้ จึงรบัรูถ้ึงความ
เสี่ยงและเห็นความส าคัญของการซือ้ประกันภัยการเดินทางไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาวิจยัของ อ่อนนุช จุฬาศินนท ์(2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้ประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ ส าหรบัรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล ในเขตพื ้นที่อ  าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับ
รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล ในเขตพืน้ที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
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1.3 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดบัการศึกษาสงูสดุที่แตกต่างกนั มีความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางไม่แตกต่างกนั เนื่องจากรายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัภยัใน
ปัจจุบนัมีความชัดเจน สามารถท าความเขา้ใจไดง้่ายในทุกระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศกึษาวิจยัของ สชุญัญา กีรติยติุ (2559) ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัเดินทางต่างประเทศ พบว่า ระดบัการศึกษาสงูสดุที่แตกต่าง
กนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกนัเดินทางต่างประเทศ  

1.4 ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทาง
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีเ้นื่องจากไม่ว่าจะอาชีพใดต่างก็เห็นความส าคัญและประโยชนข์องการท า
ประกันภัยการเดินทางไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานศึกษาวิจัยของ พีระ คงคาวิทูร (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความส าคัญของพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรบัรูท้ี่มี
อิทธิพลต่อระดับความตอ้งการท าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผูม้ีประกันภัยรถยนตใ์น
จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัไม่มีผลกบัความตอ้งการท าประกันภยัอุบติัเหตุส่วน
บคุคล 

1.5 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางไม่แตกต่างกัน โดยผูว้ิจยัเห็นว่า ในปัจจุบนัราคาเบีย้ประกันภัย
การเดินทางเริ่มตน้ที่หลกัสิบบาทต่อวัน ท าใหผู้ม้ีรายไดทุ้กระดับสามารถซือ้ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานศึกษาวิจยัของ พีระ คงคาวิทูร (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง การประเมินความส าคญัของ
พฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรบัรูท้ี่มีอิทธิพลต่อระดับความตอ้งการท าประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล กรณีผูม้ีประกนัภยัรถยนตใ์นจงัหวดันครสวรรค ์พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กนัไม่มีผลกบัความตอ้งการท าประกนัภยัอบุติัเหตสุว่นบุคคล  

1.6 ด้านประเภทของการเดินทาง พบว่า ประเภทของการเดินทาง ที่แตกต่างกนั มี
ความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป
ต่างประเทศมีความตัง้ใจในการท าประกนัภยัมากกว่าผูท้ี่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางในประเทศ 
ทัง้นีเ้นื่องจากการท าประกันภยัการทางเดินมีผลต่อการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในบาง
ประเทศ และในการขอวีซ่าบางประเทศมีขอ้บงัคบัใหท้ าประกนัภยัการเดินทางดว้ย 

1.7 ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง  พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ที่
แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางไม่แตกต่างกัน โดยผูว้ิจัยเห็นว่า ไม่ว่าจะมี
วัตถุประสงคใ์ดในการเดินทางลว้นมีความเสี่ยงในการเดินทางไม่ต่างกัน เพราะอุบัติเหตุต่างๆ 
สามารถเกิดขึน้ไดก้บัทกุคน 
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1.8 ด้านระยะเวลาในการเดินทาง พบว่า ระยะเวลาในการเดินทาง ที่แตกต่างกนั 
มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางแตกต่างกนั โดยผูท้ี่เดินทาง 1-10 วนั มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์มากกว่าผูท้ี่ตอ้งการเดินทาง 11-20 วัน และ 21-30 
วัน ทัง้นีเ้นื่องจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและซือ้ประกันภัยการ
เดินทางเมื่อเดินทางไปท างาน ซึ่งเท่ากบั 5 วนัและในบางบรษิัทมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการลาหยุดงาน
ต่อเนื่อง ผูท้ี่เดินทางท่องเที่ยวจึงใชเ้วลาไม่เกิน 10 วนั ซึ่งสอดคลอ้งกับงานศึกษาวิจัยของ ชุติมา 
ศรีบุรี (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใชบ้ริการประกันภัยการเดินทางของ 
บริษัทเอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์ี อินชวัรร์นั จ ากดั (มหาชน) พบว่า จ านวนวนัเฉลี่ยในการเดินทางต่อ
ครัง้มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูท้ี่ซือ้ประกนัภยัการเดินทาง 

2. ผลการศกึษาขอ้มลูปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 
สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ด้านความคาดหวังในความพยายาม 
(Effort Expectancy) ดา้นอิทธิพลของสงัคม (Social Influence) และดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการใชง้าน (Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่าน
ช่องทางออนไลน ์ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลไดด้งันี ้

2.1 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี ้เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบเบีย้ประกนัไดด้ว้ยตวัเองโดยไม่ตอ้งติดต่อกบัตวัแทนนายหนา้ ช่วยประหยดัเวลาของ
ผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ ธาดาธิเบศร ์ภูทอง และ นทัธมน มั่งสงูเนิน (2560) 
ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการยอมรบับริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ของผูส้งูอาย ุผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นความคาดหวงั
ในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการยอมรบับริการสุขภาพผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของ
ผูส้งูอาย ุ

2.2 ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากช่องทางออนไลนม์ีการออกแบบใหใ้ชง้านไดง้่าย มีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน
เขา้ใจไดง้่าย ผูบ้รโิภคสามารถเรียนรูก้ารใชง้านดว้ยตวัเองเช่นเดียวกบัการใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนที่
มีหนา้จอสมัผสั และสอดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ ธาดาธิเบศร ์ภูทอง (2561) ไดท้ าการศึกษา
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วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันข้อมูล
ประสบการณก์ารท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีดา้นความ
คาดหวังในความพยายามส่งผลต่อการยอมรบัเว็บไซตส์ื่อสังคมออนไลนเ์พื่อการแบ่งปันขอ้มูล
ประสบการณก์ารท่องเที่ยว 

2.3 ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อซ ้า
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นีเ้นื่องจาก
การรับรูค้วามเสี่ยงในการเดินทางเป็นความรูส้ึกและเกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล บุคคล
ใกลช้ิดจึงไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภัยการเดินทาง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานศึกษาวิจัย
ของ ธาดาธิเบศร ์ภูทอง (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัเว็บไซตส์ื่อ
สังคมออนไลนเ์พื่อการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านอิทธิพลของสังคมไม่ส่งผลต่อการยอมรับเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลนเ์พื่อการแบ่งปันขอ้มลูประสบการณก์ารท่องเที่ยว 

2.4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) ส่งผล
ต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยผู้วิจัยเห็นว่า ในปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารสมารท์โฟนถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคสามารถซือ้สินคา้และบริการออนไลนผ์่านสมารท์โฟนของตนเองได ้ และ
สอดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ มารยิา เธรนฮารท์ (2563) ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่องความสมัพนัธ์
คาโนนิคอลของการยอมรบัเทคโนโลยีและความคาดหวังในการตัดสินใจเลือกใชแ้อรบ์ีเอ็นบีผ่าน
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มมิลเลนเนียลมีการยอมรบัในเทคโนโลยีดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก จาก
การใชแ้อปพลิเคชนัและเว็บไซตแ์อรบ์ีเอ็นบีในระดบัมาก 

3. ผลการศกึษาขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 4E’s 
สมมติฐานข้อที่ 3 สว่นประสมทางการตลาด 4E’s ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณ์

ที่ไดร้บั (Experience) ดา้นมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) ดา้นการเขา้ถึงหรือ
ใชง้านไดทุ้กที่ (Everyplace) และดา้นการเผยแพร่สื่อสาร (Evangelism) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้
ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลไดด้งันี ้

3.1 ด้านประสบการณท์ี่ได้รับ (Experience) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยั
การเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูว้ิจยัเห็นว่า การซือ้
ประกนัภยัการเดินทางออนไลนส์ามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง ลดความยุ่งยากในการติดต่อตวัแทน หรือ
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การเคลมประกันก็สามารถท าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ท าให้ผู ้บริโภคเกิด
ประสบการณใ์นการซือ้ที่ดีขึน้ และสอดคลอ้งกบังานศึกษาวิจยัของ รุ่งนภา สมสกุล และ ประพล 
เปรมทองสุข (2562) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่วนประสม
การตลาดแบบใหม่ที่มีต่อความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชันซือ้สินค้าออนไลน ์พบว่า ส่วน
ประสมการตลาดแบบใหม่ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพงึพอใจใน
การใชแ้อปพลิเคชนัซือ้สินคา้ออนไลน ์ 

3.2 ด้านมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนที่ได้รับ (Exchange) ส่งผลต่อความตัง้ใจ
ซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้นี ้
เนื่องจากราคาเบีย้ประกันภัยกับความคุม้ครองที่ไดร้บัของประกันภยัแต่ละที่มีความแตกต่างกนั 
ผูบ้ริโภคจึงพิจารณาความคุม้ค่าโดยการเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงาน
ศึกษาวิจัยของ ชาลิสา พงศช์ัยไพบูลย ์และ ณัฐพัชร ์ธิติพิมลพรรณ (2563) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันภัยอุบัติเหตุการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้ประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

3.3 ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ (Everyplace) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากใน
ปัจจุบนัการซือ้ประกันภัยการเดินทางสามารถซือ้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมารท์โฟนทัง้ของบริษัท
ประกนัภยัหรือของธนาคาร ท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ที่ใชง้านสมารท์โฟนสามารถซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางไดท้กุที่ตามที่ตอ้งการ และสอดคลอ้งกบังานศกึษาวิจยัของ สมกณภทัร ธรรมสอน (2563)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4E's) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวบา้นนาตน้จั่น อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสุโขทัย หลงัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด -19 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4E's) ดา้นการเขา้ถึงลกูคา้ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจท่องเที่ยวบา้นนาตน้จั่น อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั หลงัการแพรร่ะบาดของเชือ้
โควิด-19 ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

3.4 ด้านการเผยแพร่ ส่ือสาร (Evangelism) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อซ ้า
ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการ
แนะน าและโฆษณาประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการซือ้ประกนัภยัการเดินทางโดยผูบ้ริโภคบนสื่อสงัคม
ออนไลนม์ีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าขอ้มูลข่าวสารจากบริษัทประกันภัยเอง และไม่สอดคลอ้งกับ
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งานศึกษาวิจัยของ อินทัช เอือ้สุนทรวัฒนา (2561) พบว่า ส่วนประสมการตลาด 4E’s ดา้นการ
สรา้งความสัมพันธ์ (Evangelism) ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง

ออนไลน”์ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการศึกษาลกัษณะขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ประเภทการ

เดินทางไปต่างประเทศ และระยะเวลาในการเดินทาง 1-10 วัน มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อซ ้า
ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ประกอบการจึงควรออกแบบแผนประกันภัยการเดินทางที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย จะช่วยใหล้กูคา้สามารถตัดสินใจซือ้ประกันภัยการเดินทางไดเ้ร็วขึน้ 
และยังสามารถช่วยเพิ่มความตั้งใจซือ้ให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่  ตัวอย่างเช่น แผนประกันภัยการ
เดินทางในประเทศส าหรบักลุ่มนกัเดินทางที่เดินทางกันเป็นหมู่คณะ เช่น กลุ่มบิ๊กไบค ์กลุ่มแรลลี่ 
กลุ่มดงูานหรือทศันศึกษา เป็นตน้ แผนประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศที่เพิ่มความคุม้ครองค่า
รกัษาพยาบาลโรคโควิด-19  

2. ปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ผลการศกึษาปัจจยัการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ทัง้นี ้ผูว้ิจัย
ขอสรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีในแต่ละดา้น ดงันี ้

2.1 ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ผูป้ระกอบการ
ตอ้งใหค้วามส าคญักับราคาเบีย้ประกนัภัยและความคุม้ครองที่มีใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภัย เนื่องจาก
ผูบ้ริโภคมีการเปรียบเทียบราคาเบีย้ประกนัภยัของแต่ละที่ก่อนตดัสินใจซือ้ ผูป้ระกอบการควรหา
วิธีลดการเปรียบเทียบราคาและสรา้งความรูส้ึกคุม้ค่าให้กับผู้บริโภค เช่น การใหผู้บ้ริโภคเป็น
สมาชิกเพื่อสะสมคะแนนจากการซือ้ประกันภัย ผูบ้ริโภคสามารถน าคะแนนสะสมมาแลกของ
รางวลัที่เหมาะสมกบันกัเดินทาง เช่น บตัรเติมน า้มนั ส่วนลดที่พกัโรงแรม ส่วนลดรา้นอาหาร เป็น
ตน้ เมื่อผูบ้รโิภคเกิดความรูส้กึคุม้ค่า จะลดการเปรียบเทียบราคา และสามารถตดัสินใจซือ้ไดท้นัที 

2.2 ดา้นความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) เป็นดา้นที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยเดินทางออนไลนม์ากที่สดุ ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคัญกับการ
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ออกแบบระบบการซือ้ประกันภัยที่ใชง้านไดง้่าย มีค าอธิบายและขอ้มูลต่างๆ ที่ครบถว้นชัดเจน 
หรืออาจจะท าวีดีโอสอนการใช้งานเพื่อช่วยท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและท าตามได้ ท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถซือ้ประกนัภยัการเดินทางไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งติดต่อเจา้หนา้ที่ 

2.3 ด้า นสิ่ ง อ า น วยความสะดวก ในกา ร ใช้ ง าน  ( Facilitating Conditions) 
ผูป้ระกอบการควรออกแบบช่องทางออนไลนท์ี่รองรบักับอุปกรณส์ื่อสารทุกรูปแบบ และสามารถ
ช าระเงินค่าเบีย้ประกนัภยัไดห้ลากหลายช่องทางทางออนไลน ์เช่น จ่ายดว้ยบตัรเครดิตออนไลน ์
จ่ายผ่านแอปพลิเคชนัธนาคาร หรือแอปพลิเคชนัช าระเงินอ่ืนๆ เช่น ทรูมนันี่วอลเล็ท (TrueMoney 
Wallet) ไลนเ์พย ์(LINE Pay) 

3. ส่วนประสมทางการตลาด 4E’s ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4E’s 
ประกอบดว้ย ดา้นประสบการณท์ี่ไดร้บั (Experience) ดา้นมูลค่าหรือคุณค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั 
(Exchange) และด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่  (Everyplace) ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้
ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ผู้ประการธุรกิจประกันภัยสามารถน าผลการศึกษาวิจัยนี ้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนกลยุทธท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทัง้นี ้ผูว้ิจยัขอ
สรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 4E’s ในแต่ละดา้น ดงันี ้

3.1 ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ (Experience) ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยควร
ออกแบบระบบการซือ้ประกนัภยัที่ใชง้านไดง้่าย มีค าอธิบายและขอ้มลูต่างๆ ที่ครบถว้นชดัเจน ไม่
ตอ้งใหลู้กคา้เสียเวลาในการติดต่อเจา้หนา้ที่เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม และควรมีการแนะน าในเรื่อง
การเคลมประกนัภยัที่ท าไดง้่าย เพื่อสรา้งประสบการณค์วามรูส้กึที่ดีทัง้ก่อนและหลงัซือ้ประกนัภยั 

3.2 ดา้นมลูค่าหรือคณุค่าแลกเปลี่ยนที่ไดร้บั (Exchange) เป็นดา้นที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภัยเดินทางออนไลนม์ากที่สุด ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส าคัญกับราคาเบีย้
ประกันภัยและผลประโยชนค์วามคุม้ครองที่มีใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัย สรา้งความรูส้ึกคุม้ค่าใหก้ับ
ผู้บริโภค เช่นเดียวกับปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในด้านความคาดหวังในความ
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) โดยใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่าไดค้วามคุม้ครองเพิ่มมากกว่า
ราคาเบีย้ประกนัภยัที่ตอ้งจ่ายเพิ่ม เช่น การเพิ่มความคุม้ครองสมัภาระโดยจ่ายเบีย้ประกนัภัยเพิ่ม
เพียงเล็กนอ้ย คือจากเดิม เบีย้ประกันภัยเริ่มตน้ที่ 30 บาทต่อวัน แต่ไม่มีความคุม้ครองสมัภาระ 
เปลี่ยนเป็น เบีย้ประกนัภยัเริ่มตน้ที่ 35 บาทต่อวนั พรอ้มความคุม้ครองสมัภาระใหก้บัผูบ้รโิภค 

3.3 ด้านการเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที่ (Everyplace) ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่อง
ทางการเขา้ถึงการซือ้ประกันภัยออนไลน ์โดยหาพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือในการท าธุรกรรม
ออนไลน ์เช่น ธนาคารหรือบริษัทที่ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ และควรมีช่องทางที่สามารถ
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สื่อสารกับผู้บริโภคจ านวนมาก เช่น บัญชีไลนส์  าหรบัธุรกิจ (Line Official Account : Line OA) 
หรือบัญชีเฟสบุ๊คธุรกิจ (Facebook Business Manager) ช่องทางออนไลน์เหล่านี ้สามารถใช้
สื่อสาร โฆษณาประชาสมัพันธ ์ใหค้วามรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการซือ้และติดต่อเคลม
ประกันภัย เมื่อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดทุ้กที่ ก็จะสามารถตัดสินใจซือ้ไดง้่ายและ
รวดเรว็ขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ  า้ประกันภัยการเดินทาง

ออนไลน”์ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้
1. ควรท าการแยกศึกษาเฉพาะกลุม่ผูเ้ดินทางในประเทศ หรือกลุม่ผูเ้ดินทางต่างประเทศ 

และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกันภยัการเดินทางออนไลนข์องผู้บริโภค 
จึงควรท าการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-
Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถคิดคน้ พัฒนา หรือ
ปรบัปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัการเดินทางที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากย่ิงขึน้ 

2. ควรท าการศึกษาเชิงลกึกบักลุม่ลกูคา้ที่เดินทางระยะสัน้ 1-10 วนั เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ากที่สดุ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม



 

 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันเดินทางออนไลน”์ 

 
แบบสอบถามชุดนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทางผูว้ิจัยใคร่ขอความ
รว่มมือจากผูต้อบแบบสอบถามในการใหข้อ้มลูที่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สดุ โดยที่ขอ้มลู
ทัง้หมดของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั และใชเ้พื่อประโยชนท์างการศกึษาเท่านัน้ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านที่กรุณาสละเวลาในการใหส้มัภาษณ ์มา ณ โอกาสนี ้
 

นกัศกึษาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรบัผูท้ี่ตัง้ใจซือ้ประกนัภัยการ
เดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์
สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ซ  า้ประกนัภยัการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน ์



 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่านมากที่สดุ 
1. เพศ 

 1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ 

 1) 20 – 29 ปี               2) 30 – 39 ปี 
 3) 40 – 49 ปี              4) 50 ปี ขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
 1) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 2) ปรญิญาตรี 
 3) สงูกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
 1) นกัเรียน/นกัศกึษา   2) เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
 3) พนกังานบริษัทเอกชน   4) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 5) แม่บา้น/พ่อบา้น 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 1) 15,000 บาทหรือต ่ากว่า   2) 15,001 – 25,000 บาท 
 3) 25,001 – 35,000 บาท  4) 35,001 – 45,000 บาท 
 5) 45,001 - 55,000 บาท  6) 55,001 บาท ขึน้ไป 

6. ท่านตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อมีการเดินทางแบบใด 
    1) เดินทางในประเทศ   2) เดินทางต่างประเทศ 

 3) ทัง้เดินทางในประเทศและต่างประเทศ 
7. ท่านตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางใด 

 1) การท่องเที่ยว              2) การท างาน 
 3) การอบรมสมัมนาและการศึกษา 

8. ท่านตัง้ใจซือ้ประกนัภยัการเดินทางเมื่อใชร้ะยะเวลาเดินทางนานเท่าใด 
 1) 1 - 10 วนั                    2) 11 - 20 วนั 
 3) 21 - 30 วนั                    4) มากกว่า 30 วนั 



 

ส่วนที่ 2 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)      

1. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ีความสะดวก      
2. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนท์ าใหท้่านใชเ้วลาหาขอ้มูลความ
คุม้ครองของกรมธรรมน์อ้ยลง 

     

3. การซื ้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ท าให้ท่านเปรียบเทียบเบี ้ย
ประกนัภยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง คุม้ค่าและประหยดัเวลา 

     

4. การซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนช์่วยเพิ่มช่องทางการซือ้ประกันภยั
การเดินทางใหท้่านมากขึน้ 

     

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)      

5. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนเ์ป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน      
6. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนใ์หข้้อมูลความคุม้ครองที่ชัดเจน
และเขา้ใจไดง้่าย 

     

7. ท่านสามารถเรียนรูก้ารซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนไ์ดด้ว้ยตัวท่าน
เอง 

     

8. ท่านสามารถอธิบายหรือแนะน าคนอื่นในการซือ้ประกันภัยการเดินทาง
ออนไลน ์

     

 



 

การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการซือ้ประกันภัยการเดิน
ทางผ่านช่องทางออนไลน ์

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence)      

9. บคุคลที่มีอิทธิพลต่อท่าน เช่น คนในครอบครวั เพื่อน บคุคลที่ท่านติดตาม
ในสื่อสงัคมออนไลน ์สามารถใหค้วามช่วยเหลือท่านในการซือ้ประกนัภยัการ
เดินทางออนไลน ์

     

10. ท่านซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลน ์เนื่องจากครอบครวั เพื่อน หรือ
บคุคลที่มีอิทธิพลต่อท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์

     

11. คนที่ท่านรูจ้กัไดป้ระโยชนจ์ากการซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนข์อง
ท่าน 

     

12. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์ท าใหท้่านมีภาพลักษณ์ที่ดีมี
ความทนัสมยั 

     

สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating 
Conditions) 

     

13. ท่านสามารถใชอ้ปุกรณท์ี่มีซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนไ์ดส้  าเรจ็      
14. อปุกรณส์ื่อสารหรือคอมพิวเตอรข์องท่านมีเครื่องมือหรือฟังกช์ั่นที่ช่วยให้
ท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนไ์ดด้ว้ยตวัเอง 

     

15. มีพนักงานช่วยแนะน าวิธีการซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ใหก้ับ
ท่าน 

     

16. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนช์ าระเงินไดส้ะดวก      
 

ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรับผู้ที่ตั้งใจซือ้ประกันภัยการ
เดินทางออนไลน ์

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นที่ท่านเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
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กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4E's ส าหรับผู้ที่ตั้งใจซือ้
ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์

ระดับความคิดเหน็ 
1 2 3 4 5 

ประสบการณท์ีไ่ด้รับ (Experience)      

1. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนส์ามารถใหค้วามคุม้ครองที่ท่าน
ต้องการได้ และสามารถเครมประกันทางออนไลน์ได้ ท าให้ท่านได้รับ
ประสบการณใ์หม่ 

     

2. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนม์ีความคุม้ครองหลากหลายใหท้่าน
เลือกและมีค่าเบีย้ประกนัภยัที่เหมาะสมชดัเจน 

     

3. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนม์ีรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรมท์ี่
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและขัน้ตอนการท าไม่มีความยุ่งยากซบัซอ้น 

     

มูลค่าหรือคุณค่าแลกเปล่ียนทีไ่ด้รับ (Exchange)      

4. เบีย้ประกนัภยัการเดินทางมคีวามเหมาะสมกบัความคุม้ครองที่ท่านไดร้บั      
5. การจ่ายเบีย้ประกนัภยัเพิ่มเติมกบัการเพิ่มความคุม้ครองมีความคุม้ค่า      
6. การซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนช์่วยประหยัดเวลาโดยรวมในการ
ซือ้ของท่าน 

     

การเข้าถึงหรือใช้งานได้ทุกที ่(Everyplace)      

7. การซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนส์ามารถท าไดท้นัททีี่ท่านตอ้งการ      
8. ท่านเปิดรบัข่าวสาร การแสดงต าแหน่งของท่าน และการแจง้เตือนจาก
บรษิัทประกนัภยัที่ท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลน ์

     

9. ท่านติดตัง้แอปพลิเคชนัส าหรบัการซือ้ประกันภยัการเดินทางออนไลนใ์น
สมารท์โฟนของท่าน 

     

การเผยแพร่ส่ือสาร (Evangelism)      

10. ท่านไดร้บัขอ้มลูกรมธรรม ์ความคุม้ครอง และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของประกนัภยัการเดินทางที่เป็นปัจจบุนัเสมอ 

     

11. ท่านจะแนะน าใหค้นใกลช้ดิของท่านซือ้ประกนัภยัการเดนิทางออนไลน ์      
12. ท่านจะแชรแ์ละแนะน าการซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ในสื่อ
สงัคมออนไลนข์องท่าน 

     

 



 

ส่วนที ่4 ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์

ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือขอ้บ่งชีใ้นการเลือกดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความตัง้ใจมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัความตัง้ใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความตัง้ใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความตัง้ใจนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความตัง้ใจนอ้ยที่สดุ 

 

ความตั้งใจซือ้ซ า้ประกันภัยการเดินทางออนไลน ์(Online 
repurchasing intentions for travel insurance) 

ระดับความตั้งใจ 
1 2 3 4 5 

1. ท่านมีแผนที่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์นอนาคต      

2. ท่านพรอ้มที่จะซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนท์นัททีี่มีโอกาส      

3. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้ประกันภัยการเดินทางออนไลนอ์ย่างแน่นอนหากต้อง
เดินทาง 

     

4. ท่านตัง้ใจจะแนะน าการซือ้ประกนัภยัการเดินทางออนไลนใ์หก้บัคนที่ท่าน
รูจ้กั 

     

 
  

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชยัธัช อคัรปัณณกรู 
วัน เดือน ปี เกิด 31 มีนาคม 2520 
สถานทีเ่กิด ชลบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2541 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต  

บรหิารธุรกิจ (การบญัชี)  
สถาบนัราชภฎัฉะเชิงเทรา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 168/121 หมู่ 2 ต.บางสมคัร  
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