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กำรคน้ควำ้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่
ในกำรซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั  ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่
อำศยั โดยอำศยัอยู่ในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อำศยัใน 1 ปีท่ีผ่ำนมำ  
จ ำนวน 300 รำย โดยแบ่งกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีซ้ือแบบสมคัรใจ 
จ ำนวน 150 รำย  และกลุ่มท่ีซ้ือแบบมีเง่ือนไขโดยเป็นลูกคำ้สินเช่ือของธนำคำร จ ำนวน 150 รำย  และ
ใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล  กำรวิเครำะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
ไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี   ค่ำร้อย และ ค่ำเฉล่ีย    
 จำกกำรศึกษำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอำยรุะหวำ่ง 30-39  ปี 
มีสถำนภำพสมรส  ระดบักำรศึกษำปริญญำตรี มีอำชีพพนกังำนบริษทั / รับจำ้งทัว่ไป รำยไดต่้อเดือน 
15,001 - 20,000 บำท 20,001 - 25,000 บำท และ 30,001 - 35,000 บำท เท่ำกัน จ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัว 4 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่ลกัษณะท่ีพกัอำศยัเป็นบำ้นเด่ียว/บำ้นแฝด โดยเป็นเจำ้ของสถำนท่ี
พกัอำศยั   
 ผลกำรศึกษำขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ในกำรซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยู่อำศยั  พบว่ำธนำคำรท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยัคือธนำคำรกรุงไทยจ ำกดั (มหำชน)    
และบริษทัประกนัอคัคีภยัท่ีซ้ือผำ่นธนำคำร คือ บริษทัทิพยประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) กำรซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อำศยัผ่ำนธนำคำรคือ 1 กรมธรรม์   ส่วนใหญ่ลกัษณะของกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยู่อำศยัท่ีซ้ือมีควำมคุ้มครองควำมเสียหำยท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น คือ ภยัท่ีเกิดจำกไฟไหม้ และ
เหตุผลท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรท ำประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยัคือ ธนำคำรก ำหนดใหผู้กู้ย้ืมตอ้งท ำประกนั
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อคัคีภัย   และผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจซ้ือประกันอคัคีภัยเพื่อท่ีอยู่อำศยัคือ คู่สมรส กำรซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อำศยั  คือ เม่ือใช้สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น   
ส ำหรับกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั คือ พนกังำนธนำคำร โดยมีกำรหำ
ขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั จำกตวัแทนประกนัภยั   ส่วนใหญ่หำขอ้มูล
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้ คือ ให้ควำมคุม้ครองตำมกรมธรรมสู์งกวำ่บริษทั
อ่ืน  และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยัต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บำท  ส่วนใหญ่ไม่มีกำร
ท ำประกนัแบบอ่ืนนอกจำกกำรประกนัภยัอคัคีภยัส ำหรับท่ีอยู่อำศยั   โดยวิธีกำรช ำระค่ำเบ้ียอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยู่อำศยั คือ ช ำระดว้ยเงินสดผ่ำนธนำคำร / บริษทัฯ   และมีกำรเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อำศยั จ ำนวน 1 รำย  ระยะเวลำในกำรช ำระเบ้ียประกนัอคัคีภยัเป็นแบบรำยปี  ส่วน
ใหญ่มีควำมพอใจมำกต่อประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อำศยัท่ีซ้ือ และกำรตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัใน
คร้ังต่อไปถำ้หำกกรมธรรมประกนัอคัคีภยัครบก ำหนดระยะเวลำก็จะซ้ือจำกบริษทัเดิม ส ำหรับกำร
แนะน ำเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัใหซ้ื้อประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่ำศยั คือ แนะน ำอยำ่งแน่นอน  
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore behavior of consumers in Mueang Chiang 
Mai district towards purchasing fire insurance for dwelling house. Population of this study was 300 
consumers who purchased fire insurance for dwelling house in a year ago and they were divided 
into 2 sample groups. One hundred and fifty respondents were classified in the voluntary insurers 
and another 150 respondents were in the conditioned insurers who were credit consumers of the 
banks. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data analysis was conducted by the use 
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 

The findings showed that most respondents were 30-39 years old married female. 
They graduated in Bachelor’s degree and worked as company employees/general workers, whose 
ranges of monthly income were equally found at the amount of 15,001-20,000 Baht, 20,001-25,000 
Baht and 30,000-35,000 Baht.  They had more than 4 members in the family. Most of them resided 
in the detached/twin house and were house owner.  

The results of the study on behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district 
towards purchasing fire insurance for dwelling house suggested that they mostly purchased the fire 
insurance as offered by the Dhipaya Insurance Public Company Limited through Krung Thai Bank 
Public Company Limited.  Number of fire insurance for house dwelling that they purchased through 
the bank was 1 insurance policy. The insurance that they carried covered the physical damage to 
dwelling property caused by fire.  A reason of purchasing this insurance was the regulation of the 
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bank asking its credit consumers to apply for the fire insurance.  A person involving in the 
purchasing decision towards the fire insurance for dwelling house was their spouse. They purchased 
the insurance when applied the loaning service with financial institutes and identified property as 
the asset.  Source of information where they learned about the fire insurance for dwelling house was 
the bank officers. They compared the additional insurance information as offered by different 
insurance agents and compared it with the purchased product to ensure themselves that the 
insurance that they carried offered wider coverage than other insurance companies. In a year, they 
paid for the fire insurance for dwelling house at the amount of 1,501-2,000 Baht.  Beside the fire 
insurance for dwelling house, the majority did not hold any other dwelling insurance, except the 
burglary insurance. Payment for premium of the fire dwelling insurance was done in cash at the 
bank / the insurance company. They usually compared the fire dwelling insurance with another one 
different agent who provided the similar service. Term of payment was mostly found in an annual 
term. Most of them highly satisfied with the fire insurance for dwelling house that they purchased 
and decided to renew it with the same company.  They would certainly recommend the fire 
insurance for dwelling house that they carried to friends. 


