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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความ

คาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่น 
แอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัใน
คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่น
แอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือ
ประชากรท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 21-30 ปี มีสถานะภาพโสด จบการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ผลจากการศึกษาใน
ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศพบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากและดา้นคุณภาพ
ระบบมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนคุณค่าตราสินคา้พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยในดา้นความ
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 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 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในชีวติคนเราเตม็ไปดว้ยความเส่ียงและความไม่แน่นอน โดยรถยนตก์็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด
ความเส่ียง เน่ืองจากรถยนตมี์ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษยทุ์กอาชีพทุกพื้นท่ีไม่วา่จะเป็นในเมือง
หรือชนบท รถยนตช่์วยใหเ้กิดความสะดวกสบายในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นความสะดวกในการเดินทาง
เพื่อท างาน ท่องเท่ียว หรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ เม่ือรถยนตมี์ความจ าเป็นปริมาณการซ้ือรถยนตจึ์งมี
เพิ่มอยูต่ลอด ซ่ึงในปัจจุบนัจ านวนรถยนตก์็มีปริมาณมาก โดยมีสถิติจ านวนรถยนตท่ี์มีการจดทะเบียน ปี 
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2560 จ  านวน 3,067,278 คนั ปี 2561 มีจ  านวน 3,093,791 คนั และปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม มีจ านวน 1,352,067 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2561) ในเม่ือปริมาณการซ้ือรถยนตมี์เพิ่มมาก
ข้ึน รถยนตท่ี์วิง่บนทอ้งถนนก็มีปริมาณมากข้ึน จึงท าให้เกิดปัญหาและอุบติัเหตุมากมาย ดว้ยเหตุดงักล่าวจึง
ท าใหเ้กิดธุรกิจประกนัภยัรถยนตข้ึ์น ประกนัภยัรถยนตจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนนั้นตอ้งนึกถึง ทุกคนจึงมอง
หาประกนัภยัรถยนตใ์นรูปแบบท่ีสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ และดว้ยในปัจจุบนัโลกก าลงั
มีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุท่ีเรียกวา่ดิจิตอล 4.0 เป็นยคุท่ีเป็นความฉลาดของเทคโนโลยท่ีีจะท าใหอุ้ปกรณ์
ต่าง ๆ ส่ือสารและท างานไดเ้องโดยอตัโนมติั เทคโนโลยถูีกน ามาพฒันาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษยล์ง 
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพิ่มศกัยภาพในดา้นความคิดเพื่อให้มีการพฒันาอยา่งไร้ขีดจ ากดั โดยจะใชช่ื้อยคุน้ีเป็น 
machine-to-machine เช่น การสั่งงานหรือควบคุมระบบต่าง ๆ โดยผา่นแอปพลิเคชนั ธุรกิจประกนัภยั
รถยนตจึ์งเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความทา้ทายจากยคุท่ีเรียกวา่ดิจิตอล 4.0 ซ่ึงมีเทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งเกือบเตม็
รูปแบบ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 
 จากเดิมประกนัภยัรถยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชบุ้คลากรในองคก์รเป็นจ านวนมากเพื่อไวร้องรับการ
บริการเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด จึงท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ไม่
วา่จะเป็นการส่ือสารท่ีอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ลงระบบโดยใชค้นท าให้
เกิดความผดิพลาดสูงจึงตอ้งมีการแกไ้ขขอ้มูลเพื่อใหถู้กตอ้งเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการท างานใหม้ากข้ึน จึง
เกิดความล่าชา้ในงานไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัที และทางบริษทัเองก็เกิด
การส้ินเปลืองเกิดตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนบริษทัประกนัภยัจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนการจดัการภายในองคก์รเพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากธุรกิจประกนัภยั
รถยนตใ์นปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงมาก บริษทัท่ีสามารถปรับตวัไดเ้ร็วนั้นยอ่มมีโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
ต่อไปไดน้านกวา่ หลาย ๆ บริษทัจึงมีการน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจมากข้ึน  
 Internet of Things เป็นเทคโนโลยท่ีีเช่ือมระหวา่งคนกบัดิจิตอลเป็นตวัแปรส าคญัของประกนัยคุ 
Digital เป็นตวัปลดล็อคการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมี้ความหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติของสังคมยคุ
ใหม่เป็นตวัเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินความเส่ียงไดแ้ม่นย  ากวา่เดิมจากการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจประกนัภยั
รถยนตใ์นปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการและพฒันาองคก์รของตนเอง
ใหมี้ความน่าเช่ือถือและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน บริษทัประกนัภยัต่าง ๆ จึงตอ้งมีการ
สร้างเวบ็ไซตแ์ละพฒันาใหท้นัสมยัเพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ดูขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการศึกษาขอ้มูล
ล่าสุดของบริษทัประกนัภยัต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมท่ีจะมีการสร้างแอปพลิเคชนัเพื่อใหลู้กคา้ดาวน์โหลด App ผา่นมือ
ถือไดอ้ยา่งสะดวก เพื่อใชใ้นการแจง้ความคุม้ครองประกนัภยัรถยนต ์ตรวจสอบค่าเบ้ียประกนัภยั หรือ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลในการท าประกนัภยั เช่น ตรวจเช็ครายละเอียดในการท าประกนั ตรวจสอบ
ความคุม้ครอง ตรวจสอบขอ้มูลการเคลม หรือการต่ออายสุัญญาประกนัภยั ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้ไดรั้บความ
สะดวกและประหยดัเวลาในการท าประกนัภยัรถยนตแ์ละเกิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการมากข้ึน 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นแอปพลิเคชนั ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ และคุณค่าตราสินคา้ เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาแลว้ยงัเป็นขอ้มูลเพื่อให้
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในธุรกิจประกนัภยัรถยนตน์ าผลไปพฒันาปรับปรุงและปรับเป็นกลยทุธ์วาง
แผนการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบ 
สารสนเทศ คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ประชากรท่ีเคยซ้ือประกนัภยัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ และคุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

(1) ประโยชน์เชิงวชิาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาและพฒันารูปแบบ
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตรา
สินคา้ และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป (2) ประโยชน์
เชิงนโยบาย ท าใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัประกนัภยัไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณค่าตรา
สินคา้ รวมถึงความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีบริษทัประกนัภยั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิด
ความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แนวคิดและทฤษฎี 
1.  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา และสถานภาพ 

รวมถึงสถานภาพทางครอบครัวมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการซ้ือแตกต่างกนั  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539) 

2.  ความคาดหวงั เป็นความปราถนาหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีคาดหมายวา่จะเกิดข้ึนในการ
ซ้ือสินคา้นั้น ๆ โดยท่ีพาราสุรามาน ไซแธมอล และแบรรี (Parasuraman, Zeithmal & Berry, 1988) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ (1) ความคาดหวงัของลูกคา้ต่อสินคา้และบริการจะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั (2) ความ
คาดหวงัของลูกคา้จะเปล่ียนไปตามกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนั (3) ความคาดหวงัของลูกคา้ต่อการบริการ 
จะมีอิทธิพลมาจากประสบการณ์จากการไดรั้บบริการจากผูใ้หบ้ริการรายต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั  

3.  คุณภาพของระบบสารสนเทศนั้นเป็นปัจจยัส าคญัของระบบสารสนเทศ โดยท่ีกอร์ล่า ซอม
เมอร์ส วอง (Gorla, Somers & Wong, 2010) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งออกแบบ
เพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้ายไดรั้บความสะดวกในการใชง้าน โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณภาพระบบ แซนดอม (Seddon, 1997) ไดมี้การกล่าวไวว้า่ ระบบท่ีดีนั้นตอ้งมีความปลอดภยั ใช้
ง่าย มีความน่าเช่ือถือและแม่นย  า โดยท่ีฮะ เคลเลอร์ เรดแมนและวตัคินส์ (Huh, Keller, Redman & Watkins, 
1990) ไดก้ล่าวไวว้า่ ระบบขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิดคุณภาพนั้นสามารถตอ้งมีความแม่นย  าและสมบูรณ์ (3) ดา้น
คุณภาพการบริการ มีความส าคญัมากต่อความคาดหวงัและความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมารับบริการ โดยตอ้ง
สร้างความไวใ้จมีการเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ทั้งน้ี (ณฐัพชัร์ ลอ้ประเสริฐ, 2549) ไดมี้การ
กล่าวถึงคุณภาพของการบริการไวว้า่ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและประทบัใจจากการ
ไดรั้บบริการนั้น ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่คุณภาพของระบบสารสนเทศนั้น คือ ระบบท่ีใชง้านง่ายสะดวก ระบบมี
ความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูลของผูบ้ริโภค มีความแม่นย  าเช่ือถือไดแ้ละมีการพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ 
หากเกิดขอ้ผิดพลาดสามารถแกไ้ขไดท้นัที ในดา้นขอ้มูลตอ้งมีความสมบูรณ์ไม่มีขอ้ผิดพลาด ใหมี้ผูรั้บ 
ผดิชอบดูแลอยา่งชดัเจนและผูรั้บผดิชอบท่ีดูแลระบบตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  

 4.  คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง การใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์
โดยท่ี(นทัธมน หมทอง, 2555) ไดก้ล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นการเช่ือมโยงสินคา้กบัผูบ้ริโภคโดย
ประโยชน์ของการมีตราสินคา้จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินคา้มากกวา่การไม่มีตราสินคา้ ทั้งน้ีเอเคอร์ ไดมี้การแบ่ง
คุณค่าตราสินคา้ออกเป็นดงัน้ี (1) การรับรู้ตราสินคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจ าและนึกถึงตราสินคา้
รวมถึงยีห่อ้และการบริการของสินคา้นั้นได ้(Keller, 1993) โดยทัว่ไปแลว้การท่ีผูบ้ริโภคจะรู้จกัหรือจดจ า
ตราสินคา้ใด ๆ นั้นตอ้งไดรั้บการส่ือสารจากผูข้ายสินคา้หรือพบเห็นตราสินคา้นั้นบ่อย ๆ ผูบ้ริโภคก็จะจดจ า
ตราสินคา้นั้นได ้โดย (กิติ สิริพลัลภ, 2542) ไดก้ล่าววา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะนึกถึงตราสินคา้ตอ้งไดรั้บการ
กระตุน้ความจ า เช่น การเห็นป้ายโฆษณาหรือเห็นโฆษณา (2) คุณภาพท่ีรับรู้ คือ การรับรู้คุณภาพของสินคา้
ถือไดว้า่เป็นจุดแรกเร่ิมของผูบ้ริโภควา่จะซ้ือสินคา้จากแบรนดไ์หน บริษทัจึงตอ้งท าความเขา้ใจในลกัษณะ
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ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคเพื่อจะไดป้รับเปล่ียนสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค (3) ความ
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ คือ การสร้างคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือคุณประโยชน์และเช่ือมโยงใหผู้บ้ริโภครู้วา่
เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด โดยท่ีเอเคอร์ (Aaker, 1991) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การเช่ือมโยงตราสินคา้เป็น
การท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจ าไม่วา่จะเป็นลกัษณะของตวัสินคา้ คุณภาพสินคา้ คู่แข่งขนั หรือสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์
วา่มีการตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนันั้นผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นแต่ละดา้นเป็นอยา่งไรซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 

5.  ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดนั้นเป็นตวัเลือกแรกโดยตั้งใจและไดมี้การ
ประเมินจากตราสินคา้นั้นแลว้จึงเกิดความตั้งใจซ้ือ ส่วน (Das, 2014) กล่าวไวว้า่ ความตั้งใจซ้ือเป็นความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตราสินคา้ หากผูบ้ริโภคไดป้ระเมิน
แลว้เกิดความพึงพอใจจึงเกิดความตั้งใจซ้ือกบับริษทันั้นเป็นท่ีแรก  

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วรีญา กงัพานิชกุล และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
แตกต่างกนั  

กรณฏัฐ ์นรทีทาน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 
เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการรู้จกัต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้
และดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ลว้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ  

ศศินภา เลาหสินณรงค ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้แต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมแท ้ผลจากการวจิยัพบวา่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความสนใจในสินคา้แบรนดเ์นมแท ้ 

จิดาภา ทดัหอม (2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา 
พบวา่ ปัจจยัคุณภาพระบบสารสนเทศมีเฉพาะดา้นคุณภาพบริการและดา้นคุณภาพระบบท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเฟซบุก๊ไลฟ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 เมทินี จนัทร์กระแจะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับ
เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนใน
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กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบวา่ มีเฉพาะดา้นคุณภาพบริการส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 (1) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเค-
ชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั (2) ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศมี
อิทธิพล ต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
(3) คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยซ้ือประกนัภยัรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึงใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งเพื่อประมาณสัดส่วนประชากรโดย
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ร้อยละ 5 โดยใชสู้ตรคอแครน 

 

ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

ผา่นแอปพลิเคชนั 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได ้
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. ระดบัการศึกษา 

ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
1. คุณภาพระบบ 

2. คุณภาพขอ้มูล 
3. คุณภาพการบริการ 

คุณค่าตราสินคา้ 
1. ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ 
2. ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ 
3. ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
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(Cochran, 1997) ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน (2) การวเิคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มากกวา่คร่ึง
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และเกือบคร่ึงหน่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง15,001-25,000 
บาท ซ่ึง 3 บริษทัประกนัภยัรถยนตท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัคือ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
รองลงมาคือ บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศของ
แอปพลิเคชนัประกนัภยัรถยนต ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัในคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของแอปพลิเคชนัประกนัภยัโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
พบวา่ ดา้นคุณภาพบริการในเร่ืองแอปพลิเคชนัมีการออกแบบช่องทางติดต่อผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน มีความ
คาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณภาพขอ้มูลมีความคาดหวงัในเร่ืองแอปพลิเค
ชนัเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเท่ียงตรงมากท่ีสุด และในดา้นคุณภาพระบบมีความคาดหวงัในเร่ืองระบบของ
แอปพลิเคชนัตอ้งมีความเสถียรและแอปพลิเคชนัมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีมากท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของคุณค่าตราสินคา้ของบริษทัประกนัภยัรถยนต ์พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่น
แอปพลิเคชนัโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยกบัดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ในเร่ืองบริษทัประกนัภยัท่ีเลือกมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นคุณภาพท่ีรับรู้เห็นดว้ยในเร่ืองแบรนดบ์ริษทัประกนัภยัท่ีเลือกมีการใหบ้ริการท่ีดีมากท่ีสุด 
และดา้นการรับรู้ตราสินคา้มีความคิดเห็นในเร่ืองตราสินคา้ของบริษทัประกนัภยัท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่และ
เม่ือพูดถึงบริษทัประกนัภยัจะนึกถึงบริษทัท่ีช่ืนชอบเป็นอนัดบัแรกมากท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนั
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบ 
สอบถามเห็นดว้ยในเร่ืองผลประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีจะไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเร่ืองการใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยัและการใหส่้วนลดหรือการจดัโปรโมชัน่ไดรั้บความ
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คิดเห็นในระดบัใกลเ้คียงกนั โดยประกนัภยัท่ีสามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกไดรั้บความคิดเห็นเรียงลงมา
ตามล าดบั ขณะท่ีช่ือเสียงบริษทัประกนัภยัไดรั้บความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
ดา้นอาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 
พบวา่ ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอป-
พลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือวิเคราะห์แต่ละดา้น พบวา่ ความคาดหวงัในคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศดา้นคุณภาพระบบมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณภาพขอ้มูล และ
ดา้นคุณภาพบริการซ่ึงทุกดา้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือ
วเิคราะห์แต่ละดา้น พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ซ่ึงทุกดา้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
ส่วนท่ี 1 อภิปรายผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จากการวิจยั พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยมากกวา่คร่ึงหน่ึงประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัท างานและมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีเร่ิมมี
รถยนตเ์ป็นของตนเองและเป็นรถยนตค์นัแรก ท าใหค้นกลุ่มน้ีนึกถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกท าให้เกิด
ความตอ้งการซ้ือประกนัรถยนตข้ึ์น โดยพบวา่สอดคลอ้งกบัสถิติจ านวนรถยนตท่ี์มีการจดทะเบียนเพิ่มมาก
ข้ึนทุกปี ซ่ึงในปี 2561 มีจ  านวน 3,093,791 คนั จึงเป็นโอกาสส าคญัของธุรกิจประกนัภยั (กรมการขนส่งทาง
บก ปี 2561) ประกอบกบัคนกลุ่มน้ีนิยมใชอิ้นเทอร์เน็ตในชีวติประจ าวนัเพื่อคน้หาขอ้มูลและซ้ือสินคา้ผา่น
ออนไลน์ ดงันั้นหากบริษทัประกนัภยัรถยนตมี์การน าเสนอประกนัภยัในรูปแบบออนไลน์ยอ่มเขา้ถึงบุคคล
กลุ่มน้ีไดง่้ายและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนไทยโดยผล
เฉล่ียต่อวนั 10 ชัว่โมง 5 นาที และคนไทยมีการช าระค่าสินคา้และบริการผา่นออนไลน์มากถึงร้อยละ 82.8 
ในขณะท่ีออฟไลน์มีเพียงร้อยละ 17.2 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561) 

ผลจากการศึกษานั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ท่ีกล่าววา่ 
ลกัษณะและขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์นั้นเป็นลกัษณะส าคญัในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา ท่ีแตกต่างออกไปพฤติกรรมในการซ้ือจึงแตกต่างกนั และ



10 
 

งานวจิยัของ วีรญา กงัพานิชกุล และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปทั้งชายหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป โดยมีเฉพาะระดบัการศึกษา อาชีพ
และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์(ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลแตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 2 อภิปรายผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของความคาดหวงัในคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของแอปพลิเคชนัประกนัภยัรถยนต ์จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเค
ชนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัดา้นคุณภาพบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นคุณภาพขอ้มูล 
และดา้นคุณภาพระบบ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ในดา้นคุณภาพบริการซ่ึงมีความเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามความคาดหวงัวา่แอปพลิเคชนัจะตอ้งมีการออกแบบ
ช่องทางติดต่อผูรั้บผิดชอบท่ีคอยตอบปัญหาและแกไ้ขให้ตลอดเวลาเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงบริษทั
ประกนัภยัไดง่้าย และผูท่ี้ดูแลจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประกนัภยัอยา่งถูกตอ้งและแทจ้ริง จึงท าใหเ้ห็นวา่หาก
มีการใชร้ะบบแอปพลิเคชนั ก็ตอ้งมีการจดัผูรั้บผดิชอบคอยดูแลช่วยเหลือเพราะหากผูใ้ชบ้ริการติดปัญหา
หรือตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมก็จะสามารถติดต่อผูรั้บผิดชอบนั้นไดท้นัที 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณฐัพชัร์ ลอ้ประเสริฐ (2549) ท่ีกล่าวไวว้า่ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตท าใหลู้กคา้เกิด
ความพึงพอใจและมีความประทบัใจในการบริการนั้น ผูรั้บบริการตอ้งไดรั้บความสะดวกและความรวดเร็ว 
จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการบริการเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัการซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนั กล่าวคือ หากระบบแอปพลิเคชนัไม่มีผูรั้บผดิชอบท่ีดูแลหรือไม่มีการ
แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งอาจส่งผลใหผู้ใ้ชร้ะบบแอปพลิเคชนันอ้ยลง ประเด็นต่อมาเป็นความคาดหวงัในดา้น
ขอ้มูล โดยผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัวา่ขอ้มูลในแอปพลิเคชนัจะตอ้งมีคุณภาพและเท่ียงตรงเขา้ใจง่าย
และมีการปรับปรุงขอ้มูลเก่ียวกบัประกนัภยัรูปแบบใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฮะ เคล
เลอร์ เรดแมนและวตัคินส์ (Huh, Keller, Redman & Watkins, 1990) ท่ีกล่าวไวว้า่ ระบบขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิด
คุณภาพนั้นตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า มีความสมบูรณ์ ความสอดคลอ้งและมีการยอมรับโดยทัว่ไป 

อีกทั้งผลจากการศึกษาความคาดหวงัในดา้นคุณภาพระบบพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัวา่
ระบบแอปพลิเคชนัตอ้งมีความเสถียรมีความรวดเร็วตอ้งใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้นและตอ้งมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเซดดอน (Seddon, 1997) ท่ีไดมี้การกล่าววา่ ระบบใน
การใชง้านจะตอ้งมี ความปลอดภยั ความง่าย ความสะดวก ความน่าเช่ือถือมีความแม่นย  า และมีการพฒันา
และปรับปรุงอยูเ่สมอ จากท่ีกล่าวมาในเร่ืองความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อความตั้งใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีความคาดหวงัในทุกดา้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิดาภา ทดัหอม (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบสารสนเทศส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเฟซบุก๊ไลฟ์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงสรุปไดว้า่ หากจะมีการซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนันั้นคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ ตอ้งสมบูรณ์ ใชง้านง่าย มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบท่ีคอยตอบค าถามและ
แกไ้ข ตอ้งตรงตามความคาดหวงัท่ีคาดวา่จะไดรั้บเพราะคุณภาพของระบบสารสนเทศนั้นมีความส าคญั
อยา่งมากต่อการตั้งใจซ้ือ หากเป็นไปตามท่ีคาดหวงัจะส่งผลใหมี้การซ้ือประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนั 

ส่วนท่ี 3 อภิปรายผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของคุณค่าตราสินคา้ของบริษทั
ประกนัภยัรถยนต ์จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ต่อความตั้งใจ
ซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัดา้นความเช่ือมโยงกบัตรา
สินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ดา้นพบวา่ ในดา้นความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ซ่ึงมีความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยบริษทั
ประกนัภยัท่ีจะเลือกตอ้งมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ รวมถึงมีใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ท่ีดีรวดเร็วและตอ้งมี
ความทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเอเคอร์ (Aaker, 1991) ท่ีกล่าวไวว้า่ ตราสินคา้หรือการสร้างปัจจยั
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้นั้นคือ การสร้างคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือคุณประโยชน์ จะท าใหลู้กคา้มองเห็น
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์รับรู้ถึงจุดเด่น ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้น จากท่ีกล่าวมาจึงเป็น
เหตุผลท่ีท าใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้และเกิดทศันคติหรือความรู้สึกท่ีดีท่ีถูกเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดทศันติดา้นบวกนบัเป็นเหตุผลท่ีสามารถท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้ประเด็นต่อมาเป็นดา้น
คุณภาพท่ีรับรู้ โดยบริษทัประกนัภยัท่ีจะเลือกนั้นตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีดีมีการให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและ
จริงใจ ราคาตอ้งเป็นมาตรฐานและมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิติ สิริพลัลภ (2542) 
ท่ีกล่าวไวว้า่ การรับรู้คุณภาพของผูบ้ริโภคนบัเป็นปัจจยัท่ีเป็นส าคญั โดยส่วนใหญ่จะคาดหวงัต่อราคา 
คุณภาพของสินคา้และการบริการจะตอ้งมีประสิทธิภาพ ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ในการใหก้ารบริการ และ
ตราสินคา้ของบริษทัประกนัภยัตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคและจดจ าง่ายโดยอาจจะเห็นจาก
โฆษณาหรือส่ือต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Keller (1993) ท่ีกล่าวไวว้า่ โดยทัว่ไปแลว้
การท่ีผูบ้ริโภคจะรู้จกัหรือจดจ าตราสินคา้ใด ๆ นั้น ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บการส่ือสารจากผูข้ายสินคา้และหาก
ไดเ้จอหรือพบเห็นตราสินคา้นั้นบ่อย ๆ ผูบ้ริโภคก็จะจดจ าตราสินคา้นั้นไดแ้ละจะจดจ าไดเ้ป็นช่ือแรกใน
ท่ีสุด จากท่ีกล่าวมา พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนั
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีผลในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรณฏัฐ ์นรทีทาน 
(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคารพาณิชยข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบวา่ การตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตปัจจยัดา้นการรู้จกัต่อ
ตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ลว้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัชีวติ จึงสรุปไดว้า่ หากจะมีการซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนันั้นตอ้งสร้างตราสินคา้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ สร้างการรับรู้ท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภค เพราะตราสินคา้ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนั 
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ส่วนท่ี 4 อภิปรายผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนั้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยขอ้มูลดา้นผลประโยชน์ของกรมธรรมท่ี์จะไดรั้บ การใหบ้ริการของบริษทัประกนัภยั การให้
ส่วนลดหรือการจดัโปรโมชัน่และประกนัภยัท่ีสามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกรวมถึงช่ือเสียงของบริษทั
ประกนัภยัลว้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Das (2014) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
ความตั้งใจซ้ือเป็นความตั้งใจในการท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคโดยค านึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตรา
สินคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และเวลาการซ้ือสินคา้และบริการ หากผูบ้ริโภคไดป้ระเมินแลว้เกิดความพึงพอใจจึงเกิด
ความตั้งใจซ้ือกบับริษทันั้นเป็นท่ีแรก จึงสรุปไดว้า่ ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากผลประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีไดรั้บไม่วา่จะ
เป็นดา้นความคุม้ครองในกรมธรรม ์การใหส่้วนลดหรือโปรโมชัน่พิเศษ ความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอน
ในด าเนินการรวมถึงการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ และสุดทา้ยก็ตอ้งเป็นช่ือเสียงของบริษทัซ่ึงอาจเกิดจากการ
ไดย้นิมาหรือการใชบ้ริการท่ีผา่นมาในดา้นอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 5 อภิปรายผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลจากศึกษาสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ 
ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
ส่วนดา้นเพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเค-
ชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วชิรวชัร งามละม่อม 
(2558) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกนั
ออกไปตามลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างน้ีสามารถบ่งช้ีลกัษณะของพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณิสา ตรงจิตร์ ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบวา่ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นประชากร-
ศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหา-
นครท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากประชากรท่ีมีอาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนันั้นยอ่มมี
เหตุผลและพฤติกรรมในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีผลจากการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ความคาดหวงั
ในคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพบริการ ดา้นคุณภาพระบบ และดา้นคุณภาพขอ้มูลมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลจาก
การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gorla, Somers & Wong (2010) ท่ีกล่าวไวว้า่ คุณภาพของระบบ
สารสนเทศเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการออกแบบเพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงไดง่้ายมีความ
สะดวกในการใชง้านรวมถึงสร้างความคุน้เคยใหผู้บ้ริโภครู้สึกอยากใชง้านและเกิดความประทบัใจในการใช้
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งาน โดยมีการแบ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศออกเป็นดงัน้ี คือ คุณภาพของระบบ คุณภาพของขอ้มูล 
และคุณภาพของการบริการ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเมทินี จนัทร์กระแจะ ท่ีศึกษา
คุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นคุณภาพบริการส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลจากงานวจิยัจึงสรุปวา่ความ
คาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศมีผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความ
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ และดา้นคุณภาพท่ีรับรู้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยั
รถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนั ดงันั้นคุณค่าตราสินคา้จึงมีผลต่อความตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นแอปพลิเค
ชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยผลจากการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2009) ท่ี
กล่าวไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการใหค้วามส าคญักบัตราสินคา้โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นทัธมน หมทอง (2555) ท่ีกล่าวไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นกลุ่มของการ
เช่ือมโยง และพฤติกรรม (behavior) ท่ีมีต่อลูกคา้ โดยประโยชน์ของตราสินคา้ช่วยเพิ่มมูลค่าและสามารถ
สร้างผลก าไรใหม้ากกวา่การไม่มีตราสินคา้ ดงันั้นผลจากงานวจิยัสรุปวา่ คุณค่าตราสัญลกัษณ์ก็เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัในวถีิชีวติของคนในปัจจุบนัท่ีให้
ความส าคญักบัการส่ือสารและสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดง่้าย หากตราสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคตั้งใจเลือกท าใหเ้กิดความเช่ือถือและรับรู้ในดา้นท่ีดีก็จะส่งผลใหค้วามตั้งใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ผา่นแอปพลิเคชนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 
(1) จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์นั้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 21-30 ปี โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัมีการใชมื้อถือในชีวติประจ าวนัเพื่อ
คน้หาขอ้มูลและซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์หรือผา่นทางแอปพลิเคชนั ดงันั้นผูป้ระกอบการในธุรกิจประกนัภยั
รถยนตส์ามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อท าการตลาดเร่ืองการ
รับประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนัใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (2) จากการศึกษา
ความคาดหวงัในคุณภาพของระบบสารสนเทศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดในเร่ืองความเสถียรของแอปพลิเคชนั ขอ้มูลตอ้งมีคุณภาพ มีความเท่ียงตรงและตอ้งมีช่องทางการ
ติดต่อผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงสามารถน าขอ้มูลน้ีไปประกอบในการสร้างแอปพลิเค-
ชนัไดจ้ะท าใหส้ามารถสร้างแอปพลิเคชนัไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค (3) จากการศึกษาคุณค่าตรา
สินคา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ือง ตราสินคา้บริษทัท าใหเ้กิด
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ความเช่ือมัน่ บริษทัมีการให้การบริการท่ีดีมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ จากขอ้มูลดงักล่าวน้ีสามารถท าให้
ผูป้ระกอบการในธุรกิจประกนัภยัเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองความเขม้แขง็ของแบรนด ์ดงันั้นบริษทั
ประกนัภยัควรสร้างบุคคลิกของแบรนดใ์หช้ดัเจน และตอ้งส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในแบรนด์
ในทางท่ีดีก็ท  าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือประกนัภยัได ้ทั้งน้ีในดา้นการบริการก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินในซ้ือประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนั ดงันั้นในดา้นการบริการก็ควรพฒันาปรับปรุงให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกมากท่ีสุดและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 (1) ใหศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัเพื่อจะใหไ้ดค้วามคิดเห็นท่ี
หลากหลาย และไดท้ศันคติท่ีแตกต่างกนัออกไป (2) ควรมีเชิงคุณภาพร่วม เช่น สัมภาษณ์เพิ่มเติม และใช้
ค  าถามปลายเปิด เพื่อเปิดรับขอ้มูลใหมี้ความชดัเจนและมีความหลากหลายมากข้ึน (3) งานคร้ังต่อไปควร
เป็นความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนัเพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการท าตลาดตอบสนองต่อผูบ้ริโภค 
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