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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความ
คาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตราสิ นค้า และความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังใน
คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือ
ประชากรที่เคยซื้ อประกันภัยรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 21-30 ปี มีสถานะภาพโสด จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ผลจากการศึกษาใน
ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากและด้านคุณภาพ
ระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่ วนคุณค่าตราสิ นค้าพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยในด้านความ
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และคุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study (1) general conditions of demographic factors.
Expectations of the quality of information systems brand value, and the intention to buy car insurance
through the Applications of the population in Bangkok. (2) demographic factors expectations of the
quality of information systems, and the brand value correlated with the intention to buy car insurance
through the Application of the population in Bangkok. By being a quantitative research, the sample group
is 400 people who used to buy car insurance in Bangkok. The research found that most respondents are
female, 21-30 years old, single, graduating highest in bachelor degree level. Is a private company
employee, and have an average monthly income of 15,001-25,000 baht. The rerults of the study of the
expectations of the quality of information systems revealed that the overall levels were in the high level of
agreement and the quality of the systems had the highest mean. As for the brand value, it was found that
the overall picture was at a high level of agreement. With the highest average brand association.
Hypothesis test results, demographic factors affecting the intention to buy car insurance through the
Application of the population in Bangkok with statistical significance at the level of 0.05. The results of
the hypothesis testing of quality information system expectations have an influence on the intention to buy
car insurance through the Application of the population in Bangkok, with statistical significance at the
level of 0.05, and the brand value has an influence on the purchase intention. Car insurance through the
Application of the population in Bangkok with statistical significance at the level of 0.05.
Keyword: Demographic factors, Expectation of the quality of information systems, Brand value
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในชีวติ คนเราเต็มไปด้วยความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน โดยรถยนต์ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
ความเสี่ ยง เนื่องจากรถยนต์มีความจาเป็ นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทุกอาชีพทุกพื้นที่ไม่วา่ จะเป็ นในเมือง
หรื อชนบท รถยนต์ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวกในการเดินทาง
เพื่อทางาน ท่องเที่ยว หรื อการเดินทางเพื่อติดต่อธุ รกิจ เมื่อรถยนต์มีความจาเป็ นปริ มาณการซื้ อรถยนต์จึงมี
เพิ่มอยูต่ ลอด ซึ่ งในปั จจุบนั จานวนรถยนต์ก็มีปริ มาณมาก โดยมีสถิติจานวนรถยนต์ที่มีการจดทะเบียน ปี
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2560 จานวน 3,067,278 คัน ปี 2561 มีจานวน 3,093,791 คัน และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม มีจานวน 1,352,067 คัน (กรมการขนส่ งทางบก, 2561) ในเมื่อปริ มาณการซื้ อรถยนต์มีเพิ่มมาก
ขึ้น รถยนต์ที่วงิ่ บนท้องถนนก็มีปริ มาณมากขึ้น จึงทาให้เกิดปั ญหาและอุบตั ิเหตุมากมาย ด้วยเหตุดงั กล่าวจึง
ทาให้เกิดธุ รกิจประกันภัยรถยนต์ข้ ึน ประกันภัยรถยนต์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทุกคนนั้นต้องนึกถึง ทุกคนจึงมอง
หาประกันภัยรถยนต์ในรู ปแบบที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ และด้วยในปั จจุบนั โลกกาลัง
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยคุ ที่เรี ยกว่าดิจิตอล 4.0 เป็ นยุคที่เป็ นความฉลาดของเทคโนโลยีที่จะทาให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สื่ อสารและทางานได้เองโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีถูกนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์ลง
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านความคิดเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างไร้ขีดจากัด โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ เป็ น
machine-to-machine เช่น การสั่งงานหรื อควบคุมระบบต่าง ๆ โดยผ่านแอปพลิเคชัน ธุ รกิจประกันภัย
รถยนต์จึงเป็ นธุ รกิจหนึ่งที่มีความท้าทายจากยุคที่เรี ยกว่าดิจิตอล 4.0 ซึ่ งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบเต็ม
รู ปแบบ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
จากเดิมประกันภัยรถยนต์เป็ นธุ รกิจที่ตอ้ งใช้บุคลากรในองค์กรเป็ นจานวนมากเพื่อไว้รองรับการ
บริ การเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด จึงทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน ไม่
ว่าจะเป็ นการสื่ อสารที่อาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงระบบโดยใช้คนทาให้
เกิดความผิดพลาดสู งจึงต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องเป็ นการเพิ่มขั้นตอนในการทางานให้มากขึ้น จึง
เกิดความล่าช้าในงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที และทางบริ ษทั เองก็เกิด
การสิ้ นเปลืองเกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบริ ษทั ประกันภัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการภายในองค์กรเพื่อให้
การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความต้องของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากธุ รกิจประกันภัย
รถยนต์ในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู งมาก บริ ษทั ที่สามารถปรับตัวได้เร็ วนั้นย่อมมีโอกาสในการดาเนินธุ รกิจ
ต่อไปได้นานกว่า หลาย ๆ บริ ษทั จึงมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินธุ รกิจมากขึ้น
Internet of Things เป็ นเทคโนโลยีที่เชื่อมระหว่างคนกับดิจิตอลเป็ นตัวแปรสาคัญของประกันยุค
Digital เป็ นตัวปลดล็อคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของสังคมยุค
ใหม่เป็ นตัวเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ ยงได้แม่นยากว่าเดิมจากการแข่งขันทางด้านธุ รกิจประกันภัย
รถยนต์ในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู งทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและพัฒนาองค์กรของตนเอง
ให้มีความน่าเชื่ อถือและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น บริ ษทั ประกันภัยต่าง ๆ จึงต้องมีการ
สร้างเว็บไซต์และพัฒนาให้ทนั สมัยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าดูขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการศึกษาข้อมูล
ล่าสุ ดของบริ ษทั ประกันภัยต่าง ๆ ได้เริ่ มที่จะมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลด App ผ่านมือ
ถือได้อย่างสะดวก เพื่อใช้ในการแจ้งความคุม้ ครองประกันภัยรถยนต์ ตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัย หรื อ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในการทาประกันภัย เช่น ตรวจเช็ครายละเอียดในการทาประกัน ตรวจสอบ
ความคุม้ ครอง ตรวจสอบข้อมูลการเคลม หรื อการต่ออายุสัญญาประกันภัย ซึ่ งจะทาให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการทาประกันภัยรถยนต์และเกิดความมัน่ ใจในการใช้บริ การมากขึ้น

4
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ และคุณค่าตราสิ นค้า เพื่อใช้เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาแล้วยังเป็ นข้อมูลเพื่อให้
ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในธุ รกิจประกันภัยรถยนต์นาผลไปพัฒนาปรับปรุ งและปรับเป็ นกลยุทธ์วาง
แผนการดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็ จในธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ คุณค่าตราสิ นค้า และความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ ประชากรที่เคยซื้ อประกันภัยรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ และคุณค่าตราสิ นค้า และความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายนมิถุนายน 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตรา
สิ นค้า และความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป (2) ประโยชน์
เชิงนโยบาย ทาให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ประกันภัยได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตรา
สิ นค้า รวมถึงความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีบริ ษทั ประกันภัย ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิด
ความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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แนวคิดและทฤษฎี
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา และสถานภาพ
รวมถึงสถานภาพทางครอบครัวมีลกั ษณะที่แตกต่างกันจะส่ งผลให้พฤติกรรมในการซื้ อแตกต่างกัน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2539)
2. ความคาดหวัง เป็ นความปราถนาหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการ
ซื้ อสิ นค้านั้น ๆ โดยที่พาราสุ รามาน ไซแธมอล และแบรรี (Parasuraman, Zeithmal & Berry, 1988) ได้กล่าว
ไว้วา่ (1) ความคาดหวังของลูกค้าต่อสิ นค้าและบริ การจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (2) ความ
คาดหวังของลูกค้าจะเปลี่ยนไปตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน (3) ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริ การ
จะมีอิทธิพลมาจากประสบการณ์จากการได้รับบริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายต่าง ๆ ซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน
3. คุณภาพของระบบสารสนเทศนั้นเป็ นปัจจัยสาคัญของระบบสารสนเทศ โดยที่กอร์ ล่า ซอม
เมอร์ส วอง (Gorla, Somers & Wong, 2010) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพของระบบสารสนเทศที่ดีตอ้ งออกแบบ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้รับความสะดวกในการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
(1) ด้านคุณภาพระบบ แซนดอม (Seddon, 1997) ได้มีการกล่าวไว้วา่ ระบบที่ดีน้ นั ต้องมีความปลอดภัย ใช้
ง่าย มีความน่าเชื่อถือและแม่นยา โดยที่ฮะ เคลเลอร์ เรดแมนและวัตคินส์ (Huh, Keller, Redman & Watkins,
1990) ได้กล่าวไว้วา่ ระบบข้อมูลที่ก่อให้เกิดคุณภาพนั้นสามารถต้องมีความแม่นยาและสมบูรณ์ (3) ด้าน
คุณภาพการบริ การ มีความสาคัญมากต่อความคาดหวังและความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่มารับบริ การ โดยต้อง
สร้างความไว้ใจมีการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ (ณัฐพัชร์ ล้อประเสริ ฐ, 2549) ได้มีการ
กล่าวถึงคุณภาพของการบริ การไว้วา่ สิ่ งที่ผผู ้ ลิตทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและประทับใจจากการ
ได้รับบริ การนั้น ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ คุณภาพของระบบสารสนเทศนั้น คือ ระบบที่ใช้งานง่ายสะดวก ระบบมี
ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผูบ้ ริ โภค มีความแม่นยาเชื่อถือได้และมีการพัฒนาปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
หากเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทนั ที ในด้านข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ไม่มีขอ้ ผิดพลาด ให้มีผรู ้ ับ
ผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนและผูร้ ับผิดชอบที่ดูแลระบบต้องมีความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
4. คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง การให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
โดยที่(นัทธมน หมทอง, 2555) ได้กล่าวว่า คุณค่าตราสิ นค้า เป็ นการเชื่อมโยงสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคโดย
ประโยชน์ของการมีตราสิ นค้าจะช่วยเพิ่มมูลค่าสิ นค้ามากกว่าการไม่มีตราสิ นค้า ทั้งนี้เอเคอร์ ได้มีการแบ่ง
คุณค่าตราสิ นค้าออกเป็ นดังนี้ (1) การรับรู ้ตราสิ นค้า คือ การที่ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจาและนึกถึงตราสิ นค้า
รวมถึงยีห่ อ้ และการบริ การของสิ นค้านั้นได้ (Keller, 1993) โดยทัว่ ไปแล้วการที่ผบู ้ ริ โภคจะรู ้จกั หรื อจดจา
ตราสิ นค้าใด ๆ นั้นต้องได้รับการสื่ อสารจากผูข้ ายสิ นค้าหรื อพบเห็นตราสิ นค้านั้นบ่อย ๆ ผูบ้ ริ โภคก็จะจดจา
ตราสิ นค้านั้นได้ โดย (กิติ สิ ริพลั ลภ, 2542) ได้กล่าวว่า การที่ผบู ้ ริ โภคจะนึกถึงตราสิ นค้าต้องได้รับการ
กระตุน้ ความจา เช่น การเห็นป้ ายโฆษณาหรื อเห็นโฆษณา (2) คุณภาพที่รับรู ้ คือ การรับรู ้คุณภาพของสิ นค้า
ถือได้วา่ เป็ นจุดแรกเริ่ มของผูบ้ ริ โภคว่าจะซื้ อสิ นค้าจากแบรนด์ไหน บริ ษทั จึงต้องทาความเข้าใจในลักษณะ
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ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค (3) ความ
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้า คือ การสร้างคุณลักษณะ คุณสมบัติหรื อคุณประโยชน์และเชื่อมโยงให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่
เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใด โดยที่เอเคอร์ (Aaker, 1991) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การเชื่อมโยงตราสิ นค้าเป็ น
การทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการจดจาไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของตัวสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า คู่แข่งขัน หรื อสัญลักษณ์
ต่าง ๆ สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึงการรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแบรนด์
ว่ามีการตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันนั้นผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นแต่ละด้านเป็ นอย่างไรซึ่ ง
ประกอบด้วยด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ ด้านความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า
5. ความตั้งใจซื้ อ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าใดนั้นเป็ นตัวเลือกแรกโดยตั้งใจและได้มีการ
ประเมินจากตราสิ นค้านั้นแล้วจึงเกิดความตั้งใจซื้ อ ส่ วน (Das, 2014) กล่าวไว้วา่ ความตั้งใจซื้ อเป็ นความ
ตั้งใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ตราสิ นค้า หากผูบ้ ริ โภคได้ประเมิน
แล้วเกิดความพึงพอใจจึงเกิดความตั้งใจซื้ อกับบริ ษทั นั้นเป็ นที่แรก
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วีรญา กังพานิชกุล และไกรชิต สุ ตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ ฯ และปริ มณฑล
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีเฉพาะระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ ฯ และปริ มณฑล
แตกต่างกัน
กรณัฏฐ์ นรทีทาน (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ
เพื่อศึกษาคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการรู ้จกั ต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
และด้านการเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าล้วนมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วติ
ศศินภา เลาหสิ นณรงค์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้าแต่ละด้านมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าแบรนด์เนมแท้ ผลจากการวิจยั พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ และด้านการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความสนใจในสิ นค้าแบรนด์เนมแท้
จิดาภา ทัดหอม (2558) ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ ไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยคุณภาพระบบสารสนเทศมีเฉพาะด้านคุณภาพบริ การและด้านคุณภาพระบบที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
เมทินี จันทร์กระแจะ (2558) ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
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กรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า มีเฉพาะด้านคุณภาพบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. ระดับการศึกษา
ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศ
1. คุณภาพระบบ
2. คุณภาพข้อมูล
3. คุณภาพการบริ การ

ความตั้งใจซื้อประกันภัยรถยนต์
ผ่านแอปพลิเคชัน

คุณค่าตราสิ นค้า
1. ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า
2. ด้านคุณภาพที่รับรู ้
3. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน (2) ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศมี
อิทธิ พล ต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
(3) คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อประกันภัยรถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ งจึงใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณสัดส่ วนประชากรโดย
กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ อยูท่ ี่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 5 โดยใช้สูตรคอแครน
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(Cochran, 1997) ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายข้อมูลในแต่ละส่ วน (2) การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มากกว่าครึ่ ง
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และเกือบครึ่ งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง15,001-25,000
บาท ซึ่ง 3 บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้จกั คือ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองลงมาคือ บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศของ
แอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความคาดหวังในคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของแอปพลิเคชันประกันภัยโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า ด้านคุณภาพบริ การในเรื่ องแอปพลิเคชันมีการออกแบบช่องทางติดต่อผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน มีความ
คาดหวังของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพข้อมูลมีความคาดหวังในเรื่ องแอปพลิเค
ชันเป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพและเที่ยงตรงมากที่สุด และในด้านคุณภาพระบบมีความคาดหวังในเรื่ องระบบของ
แอปพลิเคชันต้องมีความเสถียรและแอปพลิเคชันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคุณค่าตราสิ นค้าของบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็น
ด้วยกับด้านความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าในเรื่ องบริ ษทั ประกันภัยที่เลือกมีความมัน่ คงและน่าเชื่อถือมากที่สุด
รองลงมาคือด้านคุณภาพที่รับรู ้เห็นด้วยในเรื่ องแบรนด์บริ ษทั ประกันภัยที่เลือกมีการให้บริ การที่ดีมากที่สุด
และด้านการรับรู ้ตราสิ นค้ามีความคิดเห็นในเรื่ องตราสิ นค้าของบริ ษทั ประกันภัยทาให้เกิดความเชื่อมัน่ และ
เมื่อพูดถึงบริ ษทั ประกันภัยจะนึกถึงบริ ษทั ที่ชื่นชอบเป็ นอันดับแรกมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัย
รถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่ งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผูต้ อบแบบ
สอบถามเห็นด้วยในเรื่ องผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะได้รับมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
รองลงมาคือเรื่ องการให้บริ การของบริ ษทั ประกันภัยและการให้ส่วนลดหรื อการจัดโปรโมชัน่ ได้รับความ
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คิดเห็นในระดับใกล้เคียงกัน โดยประกันภัยที่สามารถหาซื้ อได้อย่างสะดวกได้รับความคิดเห็นเรี ยงลงมา
ตามลาดับ ขณะที่ชื่อเสี ยงบริ ษทั ประกันภัยได้รับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ด้านอายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สมมติฐานข้อที่ 2
พบว่า ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า ความคาดหวังในคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระบบมีความสอดคล้องมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพข้อมูล และ
ด้านคุณภาพบริ การซึ่ งทุกด้านมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อ
วิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้ามีความสอดคล้องมากที่สุด
รองลงมาคือด้านคุณภาพที่รับรู ้ และด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ซึ่ งทุกด้านมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัย
รถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยมากกว่าครึ่ งหนึ่งประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยทางานและมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่เริ่ มมี
รถยนต์เป็ นของตนเองและเป็ นรถยนต์คนั แรก ทาให้คนกลุ่มนี้นึกถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกทาให้เกิด
ความต้องการซื้ อประกันรถยนต์ข้ ึน โดยพบว่าสอดคล้องกับสถิติจานวนรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี ซึ่ งในปี 2561 มีจานวน 3,093,791 คัน จึงเป็ นโอกาสสาคัญของธุ รกิจประกันภัย (กรมการขนส่ งทาง
บก ปี 2561) ประกอบกับคนกลุ่มนี้นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในชีวติ ประจาวันเพื่อค้นหาข้อมูลและซื้ อสิ นค้าผ่าน
ออนไลน์ ดังนั้นหากบริ ษทั ประกันภัยรถยนต์มีการนาเสนอประกันภัยในรู ปแบบออนไลน์ยอ่ มเข้าถึงบุคคล
กลุ่มนี้ได้ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยผล
เฉลี่ยต่อวัน 10 ชัว่ โมง 5 นาที และคนไทยมีการชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์มากถึงร้อยละ 82.8
ในขณะที่ออฟไลน์มีเพียงร้อยละ 17.2 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561)
ผลจากการศึกษานั้นสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539) ที่กล่าวว่า
ลักษณะและข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ น้ นั เป็ นลักษณะสาคัญในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ที่แตกต่างออกไปพฤติกรรมในการซื้ อจึงแตกต่างกัน และ
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งานวิจยั ของ วีรญา กังพานิชกุล และไกรชิต สุ ตะเมือง (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ ฯ และ
ปริ มณฑล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปทั้งชายหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยมีเฉพาะระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ (ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ ฯ และปริ มณฑลแตกต่างกัน
ส่ วนที่ 2 อภิปรายผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของความคาดหวังในคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของแอปพลิเคชันประกันภัยรถยนต์ จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเค
ชันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเห็นด้วยกับด้านคุณภาพบริ การมากที่สุด รองลงมาคือด้านคุณภาพข้อมูล
และด้านคุณภาพระบบ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ในด้านคุณภาพบริ การซึ่ งมีความเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยผูต้ อบแบบสอบถามความคาดหวังว่าแอปพลิเคชันจะต้องมีการออกแบบ
ช่องทางติดต่อผูร้ ับผิดชอบที่คอยตอบปั ญหาและแก้ไขให้ตลอดเวลาเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงบริ ษทั
ประกันภัยได้ง่าย และผูท้ ี่ดูแลจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างถูกต้องและแท้จริ ง จึงทาให้เห็นว่าหาก
มีการใช้ระบบแอปพลิเคชัน ก็ตอ้ งมีการจัดผูร้ ับผิดชอบคอยดูแลช่วยเหลือเพราะหากผูใ้ ช้บริ การติดปั ญหา
หรื อต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็จะสามารถติดต่อผูร้ ับผิดชอบนั้นได้ทนั ที
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐพัชร์ ล้อประเสริ ฐ (2549) ที่กล่าวไว้วา่ สิ่ งที่ผผู ้ ลิตทาให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจและมีความประทับใจในการบริ การนั้น ผูร้ ับบริ การต้องได้รับความสะดวกและความรวดเร็ ว
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริ การเป็ นอย่างมากเกี่ยวกับการซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน กล่าวคือ หากระบบแอปพลิเคชันไม่มีผรู ้ ับผิดชอบที่ดูแลหรื อไม่มีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องอาจส่ งผลให้ผใู ้ ช้ระบบแอปพลิเคชันน้อยลง ประเด็นต่อมาเป็ นความคาดหวังในด้าน
ข้อมูล โดยผูต้ อบแบบสอบถามคาดหวังว่าข้อมูลในแอปพลิเคชันจะต้องมีคุณภาพและเที่ยงตรงเข้าใจง่าย
และมีการปรับปรุ งข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรู ปแบบใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของฮะ เคล
เลอร์ เรดแมนและวัตคินส์ (Huh, Keller, Redman & Watkins, 1990) ที่กล่าวไว้วา่ ระบบข้อมูลที่ก่อให้เกิด
คุณภาพนั้นต้องมีความถูกต้องแม่นยา มีความสมบูรณ์ ความสอดคล้องและมีการยอมรับโดยทัว่ ไป
อีกทั้งผลจากการศึกษาความคาดหวังในด้านคุณภาพระบบพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามคาดหวังว่า
ระบบแอปพลิเคชันต้องมีความเสถียรมีความรวดเร็ วต้องใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อนและต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของเซดดอน (Seddon, 1997) ที่ได้มีการกล่าวว่า ระบบใน
การใช้งานจะต้องมี ความปลอดภัย ความง่าย ความสะดวก ความน่าเชื่อถือมีความแม่นยา และมีการพัฒนา
และปรับปรุ งอยูเ่ สมอ จากที่กล่าวมาในเรื่ องความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อความตั้งใจซื้ อ
ประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นมีความคาดหวังในทุกด้าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ ไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
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พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพระบบสารสนเทศส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางเฟซบุก๊ ไลฟ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จึงสรุ ปได้วา่ หากจะมีการซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันนั้นคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ต้องสมบูรณ์ ใช้งานง่าย มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่คอยตอบคาถามและ
แก้ไข ต้องตรงตามความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเพราะคุณภาพของระบบสารสนเทศนั้นมีความสาคัญ
อย่างมากต่อการตั้งใจซื้ อ หากเป็ นไปตามที่คาดหวังจะส่ งผลให้มีการซื้ อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน
ส่ วนที่ 3 อภิปรายผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคุณค่าตราสิ นค้าของบริ ษทั
ประกันภัยรถยนต์ จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสิ นค้าต่อความตั้งใจ
ซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเห็นด้วยกับด้านความเชื่อมโยงกับตรา
สิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพที่รับรู ้ และด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ในด้านความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้าซึ่ งมีความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยบริ ษทั
ประกันภัยที่จะเลือกต้องมีความมัน่ คงและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีให้บริ การด้านต่าง ๆ ที่ดีรวดเร็ วและต้องมี
ความทันสมัย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของเอเคอร์ (Aaker, 1991) ที่กล่าวไว้วา่ ตราสิ นค้าหรื อการสร้างปั จจัย
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้านั้นคือ การสร้างคุณลักษณะ คุณสมบัติหรื อคุณประโยชน์ จะทาให้ลูกค้ามองเห็น
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รับรู ้ถึงจุดเด่น ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน จากที่กล่าวมาจึงเป็ น
เหตุผลที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและเกิดทัศนคติหรื อความรู ้สึกที่ดีที่ถูกเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ซึ่ งจะช่วยให้
เกิดทัศนติดา้ นบวกนับเป็ นเหตุผลที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ ประเด็นต่อมาเป็ นด้าน
คุณภาพที่รับรู ้ โดยบริ ษทั ประกันภัยที่จะเลือกนั้นต้องมีการให้บริ การที่ดีมีการให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องและ
จริ งใจ ราคาต้องเป็ นมาตรฐานและมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิติ สิ ริพลั ลภ (2542)
ที่กล่าวไว้วา่ การรับรู ้คุณภาพของผูบ้ ริ โภคนับเป็ นปั จจัยที่เป็ นสาคัญ โดยส่ วนใหญ่จะคาดหวังต่อราคา
คุณภาพของสิ นค้าและการบริ การจะต้องมีประสิ ทธิภาพ ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความรู ้ในการให้การบริ การ และ
ตราสิ นค้าของบริ ษทั ประกันภัยต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและจดจาง่ายโดยอาจจะเห็นจาก
โฆษณาหรื อสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (1993) ที่กล่าวไว้วา่ โดยทัว่ ไปแล้ว
การที่ผบู ้ ริ โภคจะรู ้จกั หรื อจดจาตราสิ นค้าใด ๆ นั้น ผูบ้ ริ โภคต้องได้รับการสื่ อสารจากผูข้ ายสิ นค้าและหาก
ได้เจอหรื อพบเห็นตราสิ นค้านั้นบ่อย ๆ ผูบ้ ริ โภคก็จะจดจาตราสิ นค้านั้นได้และจะจดจาได้เป็ นชื่อแรกใน
ที่สุด จากที่กล่าวมา พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นมีผลในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรณัฏฐ์ นรทีทาน
(2559) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวติ ผ่านธนาคารพาณิ ชย์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตปัจจัยด้านการรู ้จกั ต่อ
ตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ และด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าล้วนมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันชีวติ จึงสรุ ปได้วา่ หากจะมีการซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันนั้นต้องสร้างตราสิ นค้าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ สร้างการรับรู ้ที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพราะตราสิ นค้าก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน
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ส่ วนที่ 4 อภิปรายผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครนั้นอยูใ่ น
ระดับมาก โดยข้อมูลด้านผลประโยชน์ของกรมธรรม์ที่จะได้รับ การให้บริ การของบริ ษทั ประกันภัย การให้
ส่ วนลดหรื อการจัดโปรโมชัน่ และประกันภัยที่สามารถหาซื้ อได้อย่างสะดวกรวมถึงชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
ประกันภัยล้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Das (2014) ที่กล่าวไว้วา่
ความตั้งใจซื้ อเป็ นความตั้งใจในการที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคโดยคานึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ตรา
สิ นค้า ผูจ้ ดั จาหน่าย และเวลาการซื้ อสิ นค้าและบริ การ หากผูบ้ ริ โภคได้ประเมินแล้วเกิดความพึงพอใจจึงเกิด
ความตั้งใจซื้ อกับบริ ษทั นั้นเป็ นที่แรก จึงสรุ ปได้วา่ ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร นั้นผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาจากผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับไม่วา่ จะ
เป็ นด้านความคุม้ ครองในกรมธรรม์ การให้ส่วนลดหรื อโปรโมชัน่ พิเศษ ความสะดวกรวดเร็ วของขั้นตอน
ในดาเนิ นการรวมถึงการให้บริ การในด้านต่าง ๆ และสุ ดท้ายก็ตอ้ งเป็ นชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งอาจเกิดจากการ
ได้ยนิ มาหรื อการใช้บริ การที่ผา่ นมาในด้านอื่น ๆ
ส่ วนที่ 5 อภิปรายผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลจากศึกษาสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า
ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละม่อม
(2558) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นปั จจัยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างนี้สามารถบ่งชี้ลกั ษณะของพฤติกรรมการ
แสดงออกที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณิสา ตรงจิตร์ ที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบว่า เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน เนื่องจากประชากรที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นย่อมมี
เหตุผลและพฤติกรรมในการซื้ อที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผลจากการศึกษาสมมติฐานที่ 2 พบว่า ความคาดหวัง
ในคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพบริ การ ด้านคุณภาพระบบ และด้านคุณภาพข้อมูลมีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลจาก
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Gorla, Somers & Wong (2010) ที่กล่าวไว้วา่ คุณภาพของระบบ
สารสนเทศเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการออกแบบเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความ
สะดวกในการใช้งานรวมถึงสร้างความคุน้ เคยให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกอยากใช้งานและเกิดความประทับใจในการใช้
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งาน โดยมีการแบ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศออกเป็ นดังนี้ คือ คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล
และคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของเมทินี จันทร์ กระแจะ ที่ศึกษา
คุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านคุณภาพบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ผลจากงานวิจยั จึงสรุ ปว่าความ
คาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีผลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษาสมมติฐานที่ 3 พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า ด้านความ
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ตราสิ นค้า และด้านคุณภาพที่รับรู ้มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัย
รถยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน ดังนั้นคุณค่าตราสิ นค้าจึงมีผลต่อความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์ผา่ นแอปพลิเค
ชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2009) ที่
กล่าวไว้วา่ คุณค่าตราสิ นค้า หมายถึงการให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าโดยเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
และสอดคล้องกับแนวคิดของ นัทธมน หมทอง (2555) ที่กล่าวไว้วา่ คุณค่าตราสิ นค้า เป็ นกลุ่มของการ
เชื่อมโยง และพฤติกรรม (behavior) ที่มีต่อลูกค้า โดยประโยชน์ของตราสิ นค้าช่วยเพิม่ มูลค่าและสามารถ
สร้างผลกาไรให้มากกว่าการไม่มีตราสิ นค้า ดังนั้นผลจากงานวิจยั สรุ ปว่า คุณค่าตราสัญลักษณ์ก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับในวิถีชีวติ ของคนในปัจจุบนั ที่ให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารและสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย หากตราสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคตั้งใจเลือกทาให้เกิดความเชื่อถือและรับรู ้ในด้านที่ดีก็จะส่ งผลให้ความตั้งใจซื้ อประกันภัยรถยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากผลการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ น้ นั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มกั มีการใช้มือถือในชี วติ ประจาวันเพื่อ
ค้นหาข้อมูลและซื้ อสิ นค้าผ่านออนไลน์หรื อผ่านทางแอปพลิเคชัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการในธุ รกิจประกันภัย
รถยนต์สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อทาการตลาดเรื่ องการ
รับประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย (2) จากการศึกษา
ความคาดหวังในคุณภาพของระบบสารสนเทศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย
มากที่สุดในเรื่ องความเสถียรของแอปพลิเคชัน ข้อมูลต้องมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงและต้องมีช่องทางการ
ติดต่อผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงสามารถนาข้อมูลนี้ไปประกอบในการสร้างแอปพลิเคชันได้จะทาให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค (3) จากการศึกษาคุณค่าตรา
สิ นค้า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่ อง ตราสิ นค้าบริ ษทั ทาให้เกิด
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ความเชื่อมัน่ บริ ษทั มีการให้การบริ การที่ดีมีความมัน่ คงและน่าเชื่อถือ จากข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถทาให้
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจประกันภัยเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องความเข้มแข็งของแบรนด์ ดังนั้นบริ ษทั
ประกันภัยควรสร้างบุคคลิกของแบรนด์ให้ชดั เจน และต้องสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ในแบรนด์
ในทางที่ดีก็ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยได้ ทั้งนี้ในด้านการบริ การก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นในซื้ อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้นในด้านการบริ การก็ควรพัฒนาปรับปรุ งให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกมากที่สุดและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ให้ศึกษากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อจะให้ได้ความคิดเห็นที่
หลากหลาย และได้ทศั นคติที่แตกต่างกันออกไป (2) ควรมีเชิงคุณภาพร่ วม เช่น สัมภาษณ์เพิ่มเติม และใช้
คาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดรับข้อมูลให้มีความชัดเจนและมีความหลากหลายมากขึ้น (3) งานครั้งต่อไปควร
เป็ นความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการทาตลาดตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค
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