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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีเพศ อายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่ าน
ช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และผู้มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม ได้แก่ ด้านหน้าท่ี ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม และด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการ
ประเมินทางเลือก ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้
มุ่งหวังโดยรวม และด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก ในทิศทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า และปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันชีวิต 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study risk perception and the website elements related to life 
insurance buying decisions via website channel of prospect people. The sampling group used in this 
research is a group of 400 people, 20 years old and up, who have been visited any insurance website to 
explore buying online insurance via a website. A questionnaire was used as the research tool to collect 
the data. The research results showed that the difference in terms of the gender, age, education, and 
occupation of prospects had a role in terms of buying decision for life insurance via website channel at a 
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statistically significant.  Also, the difference in income of prospects had a role in terms of buying decisions 
for life insurance via a website channel with a statistically significant level of 0.05. There are positive 
relations between risk perception on the aspects of life insurance via website channels overall, including 
functional, financial, social, psychological, and time and life insurance buying decision via website channel 
on prospects overall, information search, and evaluation of alternatives, at a very low level of statistical. 
There are positive relations between website elements overall in the dimensions of content, community, 
commerce, context, communication, customization, and convenience and life insurance buying decision 
via website channel of prospects overall, needs recognition, information search, and evaluation of 
alternatives in the rather low and moderate level at a statistically significant. 
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บทน า 
การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ 

โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจ านวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2562) การมีประกันชีวิตจึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่
อาจจะเกิดขึ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงที่คนเราทุกคนมีโอกาสจะเผชิญ แต่ประชากรในประเทศไทยไม่นิยมซื้อประกันชีวิตกัน
เท่าไหร่นัก ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แค่คนละ 0.37 ฉบับ หากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
ประเทศญี่ปุ่น ประชากร 1 คน ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ 3.22 ฉบับ และประชากรของประเทศสิงคโปร์ 1 คน ถือกรมธรรม์
ประกันชีวิตอยู่ที่ 2.67 ฉบับ (Marketeer Team, 2562)  

ปัจจุบันนี้ หลายๆ ธุรกิจก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจประกันชีวิตก็เช่นกัน นอกจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน
ขายและช่องทางธนาคารแล้ว ยังมีการเปิดช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเช่นเดียวกัน มีการคาดการณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลว่า ช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์นี้จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนสามารถสร้างผลประกอบการ
ที่ดีให้กับองค์กรได้ไม่ต่างจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนขายและช่องทางธนาคาร เนื่องจากช่องทางการขายประกันชีวิตผ่าน
เว็บไซต์นั้น ช่วยลดขั้นตอนการท างานของพนักงานและลดต้นทุนในการด าเนินงานให้กับองค์กรซึ่งเป็นสิ่งส าคัญจะช่วยให้องค์กรมี
ก าไรที่มากขึ้นได้ เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการคาดการณ์
ว่าในปีนี้เบี้ยประกันภัยรับรวมจากธุรกิจประกันชีวิตจะหดตัว 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ไทย จึงอาจจะส่งผลให้องค์กรมีก าไรลดลงด้วย หากช่องทางการขายประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์นี้สามารถช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในส่วน
ของการด าเนินงานได้จริง ก็อาจจะท าให้องค์กรมีผลก าไรเพิ่มขึ้นได้ 

จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ก็พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันถึง 
10 ช่ัวโมง และมีผู้ใช้กว่า 51% ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและบริการ แต่มีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เรื่องความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้มากถึง 45.5% ที่ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ตจะเช่ือถือได้ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ดังนั้น หากองค์กรต้องการให้ช่องทางการขาย
ประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง นอกจากเรื่องของการมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ดีแล้ว ยังจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างเว็บไซต์ให้มีความน่าเช่ือถือในสายตาของลูกค้าอีกด้วย เพราะเว็บไซต์ก็ถือเป็นช่องทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มี
ความส าคญัเช่นเดียวกับช่องทางการขายผ่านตัวแทนขายและช่องทางธนาคาร 
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จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง (บุคคลที่มีอายุ                  
20 ปีขึ้นไป ที่มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจาก เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ สามารถ
ด าเนินการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่ง
หนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์) เพื่อให้องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิต ได้น า
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการรับรู้ ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มุ่งหวัง เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากขึ้น เพื่อให้ประชากรใน
ประเทศไทยลดโอกาสที่จะเผชิญกับความเดือดร้อนจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานท าให้มีผลก าไรที่มากขึ้นอีกด้วย 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ าแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ 

ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความ
สะดวกในการใช้งาน กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้มุ่งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน

มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน 
2. การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม            

ดา้นจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง 
3. องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัด

องค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) เป็นแนวทางการ

สร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ โดยทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและ
มีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น แล้วน ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของ
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) และ Kotler 
and Armstrong (2001) อธิบายถึงการรับรู้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ             
ด้านเวลา รวมทั้งระดับการรับรู้ความเสี่ยงที่จะมีขึ้นลงได้ไม่คงที่เสมอไป ข้ึนอยู่กับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยง
ดังกล่าว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบเว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Kotler (2003) Rayport and Jaworski (2002) และ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า ในการท าเว็บไซต์ให้ประสบความส าเร็จ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะท าให้เว็บไซต์นั้นน่าสนใจและน่าที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์  
ที่ดีควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 7C’s ได้แก่ ด้านเนื้อหาหรือข้อมูล (Content) ด้านการปฏิสัมพันธ์หรือชุมชน
ออนไลน์ (Community) ด้านการพาณิชย์หรือการค้า (Commerce) ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) ด้านการสื่อสาร
หรือช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์  (Communication) ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้าหรือ
รูปแบบการให้บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ (Customization) และด้านความสะดวกในการ
ใช้งาน (Convenience) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Walters (1978) Kotler (2000) และศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดา
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความต้องการ  
การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังซื้อ โดยในงานวิจัยนี้ ต้องการศึกษาใน
ด้านการตัดสินใจซื้อ จึงเลือกศึกษาเฉพาะขั้นกระบวนการ (Process Stage) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มผู้
มุ่งหวังเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกระบวนการดังกล่าว มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจาก เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ สามารถ

ด าเนินการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใด
แห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิต
แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จึงมี
การเพิ่มขนาดตัวอย่างอีก 4% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถามจาก

เว็บไซต์ Google forms จากนั้นท าการเผยแพร่แบบสอบถามไปยัง 2 ช่องทาง ได้แก่  
    1.1 ช่องทางเว็บไซต์พันทิป (Pantip) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องสินธร จ านวน 133 ชุด และ ห้องสวนลุมพินี 
จ านวน 133 ชุด 
    1.2 ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน 134 ชุด 
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ ผู้วิจัยจะท าการเผยแพร่แบบสอบถาม
ไปยังช่องทางที่ก าหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้มุ่งหวังที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่ง
หนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) โดยแต่ละข้อ
ค าถามแสดงประเภทของข้อมูลได้ดังนี้ 
 ข้อ 1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้ เพศชาย และ เพศหญิง 
 ข้อ 2 อายุ จะสอบถามบุคคลที่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อค้นหาข้อมูลการซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ สามารถด าเนินการ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ และเกณฑ์อายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์นั้นบริษัทประกันชีวิตจะสามารถรับประกันบุคคลอายุไม่เกิน 75 ปี โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ ดังนี้  20 – 30 ปี, 31 – 41 ปี, 42 – 52 ปี, 53 – 63 ปี, และ 64 ปี
ขึ้นไป 
 ข้อ 3 สถานภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลกัษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลาย
ค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้ โสด, สมรส /         
อยู่ด้วยกัน, และ หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ 
 ข้อ 4 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก
หลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี, ปริญญาตรี, และ สูงกว่าปริญญาตรี 
 ข้อ 5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือกหลาย
ค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี ้นิสิต / นักศึกษา,  
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ, และ อ่ืน ๆ  
 ข้อ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end Questions) ลักษณะค าถามมีค าตอบ               
ให้ เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)                 
โดยการก าหนดช่วงรายได้นั้น ได้อ้างอิงจากงานวิจัยของจุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554) ดังนี้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท, 
10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท, 30,001 – 40,000 บาท, และ 40,001 บาทขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ แบ่งเป็น                         
ความเสี่ยงทางด้านหน้าท่ี ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านเวลา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert 
Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น ด้านเนื้อหา ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ช้ัน (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนน จ านวน 23 ข้อ 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง แบ่งเป็น 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วน (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
คะแนน จ านวน 9 ข้อ 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการจัดท าและการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การจัดกระท าข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูล (Editing), การลงรหัส (Coding), และ การประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาความถี่ (Frequencies) 
ตารางแจกแจงร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  
   2.2.1 สถิติ Independent Sample t-test เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระแก่กัน  
   2.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระแก่กัน 
   2.2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด หรือหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ที่เป็น
อิสระต่อกัน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย                     

อายุ 31 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป  
การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม พบว่า ผู้มุ่งหวังมีระดับความคิดเห็น            

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ ด้านหน้าที่ และด้าน เวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านสังคม และด้านการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม พบว่า ผู้มุ่งหวังให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มุ่งหวังให้ความส าคัญขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ทุกด้าน  

การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม พบว่า ผู้มุ่งหวังมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มุ่งหวังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ในด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ อยู่ในระดับมาก 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้มุ่งหวังที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้มุ่งหวังที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่าง
กัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้มุ่งหวังเพศชาย
มีการตระหนักถึงความต้องการมากกว่าผู้มุ่งหวังเพศหญิง 
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรมป์ระกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่าง
กัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
โดยผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีการเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือก มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 31 ปีข้ึนไป 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตระหนัก
ถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือก มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และ
การประเมินทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย 
 ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ , อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว / อาชีพอิสระ  
 ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ , อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
 ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ , อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
 สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ และการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย 
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 ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ น้อยกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป  
 ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท, รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป  

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน 
ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผลการศึกษา พบว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการใน
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ผลการศึกษา พบว่า การ
รับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ ามากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการประเมินทางเลือก ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับต่ ามากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 2.4 การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน 
ด้านสังคม ด้านจิตใจ ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง
โดยรวม ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทางเดียวกันระดับต่ ามากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมเพิ่มขึ้น จะท าให้การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ ามาก 

สมมติฐานข้อที่ 3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการ
พาณิชย์ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการ เฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน            
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง  
 สมมติฐานข้อที่ 3.1 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
 สมมติฐานข้อที่ 3.2 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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 สมมติฐานข้อที่ 3.3 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ด้านการประเมินทางเลือก ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลอืกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 3.4 องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวังโดยรวม ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม             
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผู้มุ่งหวังที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

เว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้มุ่งหวังเพศชายมีการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการและภาพรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังเพศ
หญิง เนื่องจาก ในปัจจุบันเบี้ยประกันชีวิตของเพศชายมีราคาสูงกว่าเพศหญิงจากการที่บริษัทประกันชีวิตมองว่าผู้ชายมีความ
เสี่ยงมากกว่าผู้หญิงในเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาชีพ รวมทั้งผู้ชายมักจะอายุสั้นกว่าผู้หญิง ท าให้บริษัทประกันชีวิตต้อง
รับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสียชีวิตมากกว่า ดังนั้น ผู้ชายจึงจ าเป็นจะต้องตัดสินใจซื้อประกันชีวิตให้รวดเร็วก่อนที่เบี้ยประกัน
ชีวิตจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความ
ไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาด
ทางโทรศัพท์แตกต่างกัน 

ผู้มุ่งหวังที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้
มุ่งหวังที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้าน
การประเมินทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 31 ปีขึ้นไป เนื่องจาก เบี้ยประกันชีวิตมีการค านวณจากอายุของ
ผู้ประกันชีวิต ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ดังนั้น หากผู้มุ่งหวังต้องการซื้อประกันชีวิต จึงจ าเป็นจะต้องรีบซื้อในขณะที่อายุ
ยังไม่มาก อีกทั้งกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวายในปัจจุบันมีการซื้อสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์
ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และ
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์แตกต่างกัน  
ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีการตระหนักถึง
ความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพโสด เนื่องจาก              
ผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน อาจจะเป็นผู้น าครอบครัวที่ต้องการสร้างความมั่นคงหรือมรดก ไว้ให้แก่คู่สมรสหรือ
บุตร รวมถึงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคู่สมรสและบุตร                 
ซึ่งแตกต่างจากผู้มุ่งหวังที่มีสถานภาพโสด ที่อาจจะไม่มีความกังวลในเรื่องการเงินหรือภาระหากตนเองต้องเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ                      
และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคาร
แตกต่างกัน  

ผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้
มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจาก กลุ่มผู้มุ่งหวังที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่อายุยังไม่สูงนัก และมีความรู้ความเข้าใจ และมุมมองต่อการซื้อประกันชีวิตที่ดีกว่า เช่น มองว่าเป็นการออม การลงทุน การ
กระจายความเสี่ยง หรือเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี พุ่มโพธิ์สุวรรณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักต่อปัญหา ด้าน
การค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน 

ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือก
ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้าน
การตระหนักถึงความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก และภาพรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มี
อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / อาชีพ
อิสระ เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังที่มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา เป็นกลุ่มคนที่อายุยังไม่มาก เบี้ยประกันชีวิตจึงยังมีราคาไม่แพง ท าให้
สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า และเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในเจเนอเรชั่นวายในปัจจุบัน ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าทั้งอุปโภค
และบริโภคผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นประจ า รวมถึงผู้ปกครองเป็นผู้ซื้อประกันชีวิตให้ หรือมหาวิทยาลัย
ท าประกันชีวิตให้กับนิสิต / นักศึกษา อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี พุ่มโพธิ์สุวรรณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักต่อปัญหา ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน 

ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตระหนักถึงความต้องการ และการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ โดยผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีการตระหนักถึงความต้องการในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต  
ผ่านช่องทางเว็บไซต์  น้อยกว่าผู้มุ่ งหวังที่มีรายได้  40 ,001 บาทขึ้นไป ผู้มุ่ งหวังที่มีรายได้  20 ,001 – 30,000 บาท                   
มีการเสาะแสวงหาข่าวสารในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30,001 – 
40,000 บาท และรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มากกว่าผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30 ,001 – 40,000 บาท ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 30 ,001 –                   
40 ,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม น้อยกว่าผู้มุ่ งหวังที่มี รายได้                    
40,001 บาทขึ้นไป เนื่องจาก ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้สูงอาจจะมีความสามารถในการช าระค่าเบี้ยประกันมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มุ่งหวังที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ก็เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งเห็นได้จากการเสาะแสวงหาข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พงษ์สุวินัย (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์แตกต่างกัน 
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การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความ
ต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์
โดยรวมในทิศทางเดียวกันระดับต่ ามาก หมายความว่า ถ้าผู้มุ่งหวังมีการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึ้น จะท าให้การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                          
อาภัสรา ปุงคานนท์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการท าประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
การตลาดทางธนาคาร ด้านจะแนะน าบุคคลที่ท่านรู้จักมาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดทางธนาคารใน
ทิศทางตรงกันข้ามระดับต่ า 

องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมในทิศทาง
เดียวกันระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทประกันชีวิตมีองค์ประกอบโดยรวมเพิ่มขึ้น 
จะท าให้ผู้มุ่งหวังมีการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวรรณ บริสุทธิ์ 
(2554) ซึ่ งได้ ศึกษาเรื่ อ ง ลั กษณ ะเว็บ ไซต์  และแรงจู งใจที่ มี อิทธิพลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อสินค้ าผ่ าน เว็บ ไซต์ 
www.NANANAKA.com พบว่า ลักษณะ Website ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการสื่อสาร และด้านการค้า มีความสัมพันธ์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.NANANAKA.com ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ผู้มุ่งหวังที่องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตควรมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะ

แสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการ คือ ผู้มุ่งหวังเพศชาย มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษา                

ปริญญาตรี อาชีพนิสิต / นักศึกษา มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป ผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการตระหนักถึงความต้องการใน
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์มากที่สุด แต่อาจจะยังไม่เคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตจาก
เว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตควรเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดให้คน
กลุ่มนี้เข้ามาค้นหาข้อมูลและประเมินทางเลือกในการซื้อประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในอนาคต 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนิสิต / นักศึกษา 
มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตควรเตรียมเว็บไซต์ให้พร้อมน าเสนอข้อมูล คือ มีรายละเอียดของแบบประกันชีวิตที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มุ่งหวัง พร้อมแจ้งเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถดึงดูด
ให้ผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เข้ามาค้นหาข้อมูลในการซื้อประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์ และมีความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในอนาคต   
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ด้านการประเมินทางเลือก คือ ผู้มุ่งหวังที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนิสิต / นักศึกษา              
ผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการตระหนักถึงความต้องการ มีการค้นหาข้อมูล และมีการประเมินทางเลือกในการซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์แล้ว ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีขั้นตอนการซื้อที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลา              
ไม่นาน เพื่อให้ผู้มุ่งหวังยังมีความสนใจที่จะเลือกช่องทางเว็บไซต์นี้ในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ในอนาคต   

2. องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตควรด าเนินการด้านการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ดังนี้ 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านจิตใจและด้านการเงิน คือ ความกังวลของผู้มุ่งหวัง
เกี่ยวกับเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต โดยแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ให้
ครบถ้วน และสามารถแก้ไขรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อเรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันท าการได้ มีการแจ้งสถานะ
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อว่าจะได้รับเล่มกรมธรรม์ภายใน 14 วัน และเนื่องจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซตนั้นจะไม่มีตัวแทนคอยดูแล จึงควรมีช่องทาง Call center พิเศษให้ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ติดต่อได้สะดวก และมีการตอบสนองรวดเร็ว โดยแจ้งผู้มุ่งหวังว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกรอ้งค่าสินไหมหรืออ่ืนๆ 
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น รวมทั้งควรน าเสนอแบบประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันเริ่มต้นไม่สูงมาก แต่มีความ
เหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นแบบประกันชีวิตที่คุ้มครองน้อยกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น แต่ให้ผู้มุ่งหวัง
สามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันของตนเองได้ 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านหน้าที่ คือ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ความ
คุ้มครอง และเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ให้ละเอียดครบถ้วน เช่น ให้ผู้มุ่งหวังกรอกข้อมูลว่ามีความสนใจท า
ประกันชีวิตด้านใด หรือมีความเสี่ยงและความกังวลในชีวิตเรือ่งใดบ้าง แล้วให้เว็บไซต์ประมวลผลเพื่อน าเสนอแบบประกันชีวิต
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มุ่งหวังมากที่สุด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มุ่งหวังได้ 

ด้านการประเมินทางเลือก ควรมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านจิตใจ คือ ความกังวลของผู้มุ่งหวังเกี่ยวกับเง่ือนไขของ
กรมธรรม์ประกันชีวิต โดยแจ้งรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และสามารถแก้ไขรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อเรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันท าการได้ มีการแจ้งสถานะของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อว่าจะได้รับเล่ม
กรมธรรม์ภายใน 14 วัน และเนื่องจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซตนั้นจะไม่มีตัวแทนคอยดูแล จึงควรมี
ช่องทาง Call center พิเศษให้ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ติดต่อได้สะดวก และมีการตอบสนอง
รวดเร็ว โดยแจ้งผู้มุ่งหวังว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมหรืออ่ืนๆ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น 

3. องค์กรที่ด าเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตควรด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร และการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้มุ่งหวัง ดังนี้ 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการ ควรด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านความ
สะดวกในการใช้งาน คือ สามารถรองรับการใช้งานผ่าน Internet browser ได้หลายหลาย เช่น Google chrome, Internet 
explorer, Safari. สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ
สามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวนมากๆ พร้อมกันได้ เช่น ในช่วงของการขอเอกสารลดหย่อนภาษีจะมีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จ านวน
มากกว่าปกติ เป็นต้น 

ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร และด้านการประเมินทางเลือก ควรด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการปฏิสัมพันธ์ คือ มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับพนักงาน เพื่อเสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ใช้บริการ เช่น Chat Bot เป็นต้น มีบริการมอบสิทธิพิเศษส าหรับลูกค้าบนเว็บไซต์ เช่น การมอบของ
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สมนาคุณส าหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นต้น มีฟังก์ช่ันในการแบ่งปันข้อมูลแบบประกันชีวิตไปยังสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างง่ายดาย เช่น Facebook และมีบริการแจ้งเตือนหรือส่งข่าวสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากเว็บไซต์
ไปยังลูกค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้้ส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ท่ีได้

กรุณาสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้จน
ด าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.จรินทร์ จารุเสน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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