พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในกำรซื้อประกันอัคคีภัย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย

วิชชุดำ ณ เชียงใหม่

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรตลำด

บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ธันวำคม 2557

พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในกำรซื้อประกันอัคคีภัย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อำศัย

วิชชุดำ ณ เชียงใหม่

กำรค้นคว้ำแบบอิสระนีเ้ สนอต่ อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพือ่ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กำรศึกษำตำมหลักสู ตรปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรตลำด

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ธันวำคม 2557

ก

ข
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การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความอนุ เคราะห์เป็ น
อย่ า งดี จ ากรองศาสตราจารย์ ดร. พัช รา ตัน ติ ป ระภา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษาและแก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ จนการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณดร. ศันสนา สิ ริตาม ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ และ
อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระที่ได้ให้คาแนะนา คาปรึ กษาและแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ จนการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์ ผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณอย่างสู ง
ขอขอบคุ ณผูต้ อบแบบสอบถามทุ กท่าน ที่ ให้ความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถาม
เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณครอบครัว สามี และลูกที่เป็ นกาลังใจด้วยดีตลอดมา
สุ ดท้ายนี้ ผเู ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป

วิชชุดา ณ เชียงใหม่

ค

หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในกำรซื้ อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย

ผู้เขียน

นำงวิชชุดำ ณ เชียงใหม่

ปริญญา

บริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต (กำรตลำด)

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

รองศำสตรำจำรย์ ดร. พัชรำ ตันติประภำ

บทคัดย่ อ
กำรค้นคว้ำแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอำเภอเมืองเชี ยงใหม่
ในกำรซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อำศัย โดยอำศัยอยู่ในอำเภอเมืองเชี ยงใหม่ และเคยซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่อำศัยใน 1 ปี ที่ผ่ำนมำ
จำนวน 300 รำย โดยแบ่งกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 2 กลุ่ ม คือ กลุ่มที่ซ้ื อแบบสมัครใจ
จำนวน 150 รำย และกลุ่มที่ซ้ื อแบบมีเงื่อนไขโดยเป็ นลูกค้ำสิ นเชื่อของธนำคำร จำนวน 150 รำย และ
ใช้แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมื อในกำรเก็บ รวบรวมข้อมู ล กำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล ใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนำ
ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อย และ ค่ำเฉลี่ย
จำกกำรศึกษำพบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 30-39 ปี
มีสถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำปริ ญญำตรี มีอำชีพพนักงำนบริ ษทั / รับจ้ำงทัว่ ไป รำยได้ต่อเดือน
15,001 - 20,000 บำท 20,001 - 25,000 บำท และ 30,001 - 35,000 บำท เท่ ำ กัน จ ำนวนสมำชิ ก ใน
ครอบครัว 4 คนขึ้นไป ส่ วนใหญ่ลกั ษณะที่พกั อำศัยเป็ นบ้ำนเดี่ยว/บ้ำนแฝด โดยเป็ นเจ้ำของสถำนที่
พักอำศัย
ผลกำรศึกษำข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอำเภอเมืองเชี ยงใหม่ในกำรซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยู่อำศัย พบว่ำธนำคำรที่ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยูอ่ ำศัยคือธนำคำรกรุ งไทยจำกัด (มหำชน)
และบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ที่ซ้ื อผ่ำนธนำคำร คือ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน) กำรซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยู่อำศัยผ่ำนธนำคำรคือ 1 กรมธรรม์ ส่ วนใหญ่ลกั ษณะของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
เพื่ อที่ อยู่อำศัยที่ ซ้ื อมี ควำมคุ ้ม ครองควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดต่ อทรั พ ย์สิ น คื อ ภัยที่ เกิ ดจำกไฟไหม้ และ
เหตุผลที่สำคัญที่สุดในกำรทำประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัยคือ ธนำคำรกำหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมต้องทำประกัน
ง

อัค คี ภ ัย และผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจซื้ อประกัน อัค คี ภ ัย เพื่ อที่ อยู่อำศัย คื อ คู่ ส มรส กำรซื้ อ
ประกันอัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อำศัย คือ เมื่ อใช้สิ นเชื่ อกับ สถำบันกำรเงิ นโดยมี หลัก ทรั พ ย์เป็ นทรั พ ย์สิ น
สำหรับกำรรับรู ้ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย คือ พนักงำนธนำคำร โดยมีกำรหำ
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย จำกตัวแทนประกันภัย ส่ วนใหญ่หำข้อมูล
เพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว คือ ให้ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์สูงกว่ำบริ ษทั
อื่น และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัยต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บำท ส่ วนใหญ่ไม่มีกำร
ทำประกันแบบอื่นนอกจำกกำรประกันภัยอัคคีภยั สำหรับที่อยู่อำศัย โดยวิธีกำรชำระค่ำเบี้ยอัคคีภยั
เพื่อที่ อยู่อำศัย คือ ชำระด้วยเงิ นสดผ่ำนธนำคำร / บริ ษทั ฯ และมีกำรเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัย
อัคคีภยั เพื่อที่อยู่อำศัย จำนวน 1 รำย ระยะเวลำในกำรชำระเบี้ ยประกันอัคคีภยั เป็ นแบบรำยปี ส่ วน
ใหญ่มีควำมพอใจมำกต่อประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อำศัยที่ซ้ื อ และกำรตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคี ภยั ใน
ครั้งต่อไปถ้ำหำกกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกำหนดระยะเวลำก็จะซื้ อจำกบริ ษทั เดิ ม สำหรับกำร
แนะนำเพื่อนๆ หรื อคนรู้จกั ให้ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย คือ แนะนำอย่ำงแน่นอน
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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
ฉ

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.
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แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวน
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะ
ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความ
เสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน

ญ

หน้ า
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
22

22

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลใน
การทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่
สาคัญที่สุดในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการหา
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อที่ใช้ใน
การหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจ่ายค่า
เบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
ประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่น
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาระ
ค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
เปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยกี่รายในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลา
ในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั
ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความพอใจ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ
ฎ

23
24
25
25
26
26
27
28
28
29

29
30
30

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4. 27 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกัน
อัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา
ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจะ
แนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 4.29 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านราคา
ตารางที่ 4.31 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย
ตารางที่ 4.32 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 4.33 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านบุคลากร
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
ตารางที่ 4.36 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามธนาคารที่
ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
ตารางที่ 4.37 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบริ ษทั ที่
ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน

ฏ

31
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 4.38

ตารางที่ 4.39

ตารางที่ 4.40

ตารางที่ 4.41

ตารางที่ 4.42

ตารางที่ 4.43

ตารางที่ 4.44

ตารางที่ 4.45

ตารางที่ 4.46

แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวน
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการ
ซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะ
ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความ
เสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลใน
การทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการ
ซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่
สาคัญที่สุดในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการหา
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อที่ใช้
ในการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว
และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ฐ

หน้ า
41

42

43

44

45

46

47

48

49

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 4.47

ตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.49

ตารางที่ 4.50

ตารางที่ 4.51

ตารางที่ 4.52

ตารางที่ 4.53

ตารางที่ 4.54

ตารางที่ 4.55

หน้ า
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจ่ายค่า 50
เบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี และจาแนกตามลักษณะของการ
ซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
50
ประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่น และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการ
51
ชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการ
51
เปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาม
52
ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั และจาแนกตามลักษณะของ
การซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามความ 53
พอใจประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ และจาแนกตามลักษณะของการ
ซื้ อประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามการ
53
ตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกัน
อัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามการ
54
จะแนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และ
จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม 55
ต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน

ฑ

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่ 4.56
ตารางที่ 4.57
ตารางที่ 4.58

ตารางที่ 4.59
ตารางที่ 4.60

ตารางที่ 4.61

ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.3

หน้ า
แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม 56
ต่อปัจจัยด้านราคา จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
57
ต่อปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
58
ต่อปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
59
ต่อปัจจัยด้านบุคลากร จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
60
ต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
61
ต่อปัจจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
แสดงสรุ ปผลปั จจัยย่อยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
63
ความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั
65
เพื่อที่อยูอ่ าศัย ลาดับแรก จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
อัคคีภยั หรื อภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้เป็ นสาธารณภัยประเภทหนึ่ งที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิ่ งประดิษฐ์ของมนุ ษย์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนเพื่อความสะดวกสบาย แต่ก็มีโอกาส
ทาให้เกิ ดอัคคี ภยั ขึ้ นได้ตลอดเวลา ความสู ญเสี ยที่ เกิ ดจากอัคคี ภยั นับจากอดี ตจนถึ งปั จจุ บ นั ได้ท วี
ความรุ นแรงเพิ่มขึ้นตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภยั โดยตรงที่ทาให้เกิ ดการบาดเจ็บและสู ญเสี ยชี วิต
อัน เนื่ องจากความร้ อ นเกิ ด ความเสี ย หายจากอาคารสถานที่ ทรั พ ย์สิ น เครื่ อ งใช้ภ ายในบ้านและ
เครื่ องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ โดยตรง เมื่อไฟไหม้จะทาให้บา้ นที่อยูอ่ าศัยเกิดความเสี ยหายถูกทาลายต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการสร้ างบ้านขึ้นมาใหม่หรื อจัดหาใหม่มาทดแทนของเก่ าในขณะเดี ยวกันการเกิ ด
อุบตั ิเหตุแต่ละครั้งจะส่ งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,
2556 : ออนไลน์) ภาพรวมธุ รกิ จประกันวินาศภัยในปี 2555 มีการขยายตัวขึ้น ด้วยปั จจัยสนับสนุ น
หลักจากมาตรการรถคันแรกของรัฐบาล บริ ษทั ประกันต่างๆ มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นรวมถึง
การสร้ างมูลค่าเพิ่ มของแบบประกันภัย เพื่อให้มีรายได้จากเบี้ ยประกันภัยรั บเข้ามาเพิ่ มขึ้ น โดยทา
การตลาดเชิงรุ กผ่านช่องทางการขายธนาคารพาณิ ชย์ โดยเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของธุ รกิจประกัน
วิน าศภัย ในปี 2555 เติ บ โต 25-28% หรื อ ประมาณ 175,000-180,000 ล้านบาท ส าหรั บ แนวโน้ม
ธุ รกิจประกันอัคคีภยั ในปี 2556 คาดว่าระบบจะมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม 2 แสนล้านบาทเป็ นครั้ง
แรก แต่อตั ราการขยายตัวจะชะลอลงเป็ นประมาณ 12-15% โดยผูถ้ ื อกรมธรรม์ที่มีการซื้ ออนุ สัญญา
ความคุ ม้ ครองภัยเพิ่มเติมในปี 2555 ส่ วนใหญ่ต่ออายุสัญญา เนื่ องจากค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ที่ไม่สูง
มากนักเมื่อเทียบกับวงเงินความคุม้ ครองที่ได้รับ (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2556: ออนไลน์) และแนวโน้ม
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยของระบบสถาบันการเงินในปี 2556 อาจเติบโตได้ในอัตรา 8.0% - 9.0% หรื อคิดเป็ น
ยอดเงิ นให้สินเชื่ อที่ อยู่อาศัยเพิ่มขึ้ นสุ ทธิ 190,000 - 210,000 ล้านบาท ซึ่ งถื อเป็ นอัตราการเติบโตที่
ชะลอลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพการเติบโตในปี 2555 ที่เติบโตได้สูงราว 11.4% หรื อเพิ่มขึ้นราว 2.31
แสนล้านบาทจากปี ก่ อนหน้า หลังมาตรการต่างๆ ของภาครั ฐสิ้ น สุ ดลง นอกจากนั้น การก าหนด
อัตราส่ วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value Ratio: LTV Ratio) ไม่เกิ น 95% สาหรับที่อยู่
อาศัยแนวราบ ซึ่ งเริ่ มบังคับใช้ในปี 2556 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย คงมีผลต่อการอนุ มตั ิสินเชื่ อ
ของธนาคารพาณิ ชย์บา้ งบางส่ วน รวมถึ งอาจท าให้ผูต้ อ้ งการสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยส่ วนหนึ่ งชะลอการ
ตัดสิ นใจซื้ อบ้านออกไป เพื่อเตรี ยมความพร้อมทางด้านเงินทุน (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2556: ออนไลน์)
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จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ ที่มีประชากรมากถึ ง 235,600 คน ทาให้เป็ นแหล่งที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิ จเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญในทุกๆด้าน และจังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัด
ที่น่าอยูอ่ าศัย รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ และวิถีชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการศึกษา การทาธุ รกิจต่างๆ
อี ก ทั้งยัง เป็ นเมื องวัฒ นธรรมศู น ย์ก ลางล้านนาดึ งดู ดใจแก่ ผูม้ าเยือ นเป็ นจานวนมาก และจังหวัด
เชี ยงใหม่ยงั เป็ นแหล่งศูนย์รวมความเจริ ญทางด้านต่างๆ ดังนั้นที่อยู่อาศัยจึงเป็ นหนึ่ งในปั จจัย 4 ที่มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555)
ยิ่งเมื องเจริ ญ มากขึ้ นความหนาแน่ นของประชากรก็เพิ่ มขึ้ นตาม อัคคีภยั ซึ่ งเป็ นเหตุ การณ์ ที่ ไม่ พึ ง
ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตวั อันเนื่ องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่ นอุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
หรื อความประมาท อันนามาซึ่ งความสู ญเสี ย แก่ท้ งั ชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า จากการสารวจ
ถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภยั พบว่าสาเหตุอนั ดับหนึ่ งเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกบั อาคาร
บ้านเรื อน ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูงเนื่ องจากมีการสร้างสิ่ งปลูก
สร้างที่มีรัศมีติดกันซึ่ งเป็ นลักษณะภัยที่ไม่โดดเดี่ยวและสิ่ งปลูกสร้างที่มีรัศมีห่างกันด้านละ 10 เมตร
ซึ่งเป็ นลักษณะภัยที่โดดเดี่ยว (กรมการประกันภัย กระทรวงพานิ ชย์, 2556: ออนไลน์) โดยลักษณะ
ภัยดังกล่าวจะต่างกันตรงค่าเบี้ยประกันภัย ลักษณะภัยที่ ไม่โดดเดี่ ยวจะมีค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ที่สูง
กว่าภัยโดดเดี่ยวโดยมีระยะเวลาการทาประกันอัคคีภยั อาจเลื อกทาได้เป็ นรายปี ราย 3ปี และราย 5 ปี
ทั้งนี้ ลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ดังกล่าวจึงเป็ นกลุ่มที่ซ้ื อแบบสมัครใจคือผูร้ ับผลประโยชน์
เป็ นของผูเ้ อาประกันภัยเองและอีกกลุ่ มคื อกลุ่ มที่ ซ้ื อแบบไม่สมัครใจคือผูร้ ั บผลประโยชน์เป็ นของ
สถาบันการเงินบังคับในเงื่อนไขการกูเ้ งินซื้ อบ้านโดยมีหลักทรัพย์เป็ นสิ่ งปลูกสร้างค้ าประกัน ดังนั้น
การทาประกันอัคคีภยั จะทาให้ได้รับความคุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อ เสี ยหายที่เกิดจากเพลิ งไหม้ ซึ่ ง
เป็ นอี ก หนทางหนึ่ งในการเพิ่ ม ความอุ่ น ใจ และท าให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก มั่น คงในชี วิต และทรั พ ย์สิ น
(จีรนันท์ กันทา, 2556: สัมภาษณ์)
จากข้อมูลการแข่งขันในธุ รกิจประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้
ผูศ้ ึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาวางแผนและปรับปรุ งกลยุทธ์
เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่
อยูอ่ าศัย ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่
อยูอ่ าศัย
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1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
2. สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง แนะนาตลอดจนกาหนดกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
1.4 นิยำมศัพท์
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลักษณะการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวข้องกับการเลื อก
ซื้ อ ประกัน อัค คี ภ ัย บ้ า นที่ อ ยู่ อ าศัย ซึ่ งค้น หาโดยการใช้ ค าถาม 7 ค าถาม คื อ 6Ws และ 1H อัน
ประกอบด้วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการ
ซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ประกัน ภั ย อัค คี ภั ย หมายถึ ง การประกัน ภัย ที่ คุ ้ม ครองภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ทรั พ ย์สิ น อัน
เนื่องมาจากเกิดเพลิงไหม้ ฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊ส
ผู้บริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยเป็ นผูท้ ี่ซ้ื อและอาศัยอยู่ใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเคยซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
บ้ ำนอยู่อำศัย หมายถึง สิ่ งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลใช้อยูแ่ ละอาศัยได้ โดยไม่รวมถึงห้อง
ชุดคอนโดมิเนียม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior)
ศิ ริว รรณ เสรี รัต น์ (2552) กล่ า วว่า การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคเป็ นการค้น หา
พฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ข องผูบ้ ริ โภค เพื่ อทราบถึ งความต้องการและพฤติ ก รรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 ค าถามค้น หาพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคคื อ 6Ws และ 1H
เพื่อที่จะหาคาตอบ 7 ประการ
คาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ 6Wsและ 1H ประกอบไปด้วย
WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? แ ล ะ HOW? เพื่ อ ห า ค า ต อ บ 7 Osคื อ
Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations ซึ่ งการใช้ ค าถาม 7
ค าถามเพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค รวมทั้ง กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดให้
สอดคล้องกับคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้ดงั นี้
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคาถามเพื่อหาคาตอบ
เกี่ยวกับกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
2. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ หาค าตอบ
เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการซื้ อ (Objects) คื อ คุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ และความแตกต่ า งที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ท าไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อหาคาตอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการซื้ อ (Objectives)
4. ใครมีส่วนร่ วมในการซื้ อ (Who participates in the buying?) เป็ นคาถามเพื่อหาคา
ตอบเกี่ ยวกับบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ (Organizations) ประกอบด้วย ผู้
ริ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อและผูใ้ ช้
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5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อหาค าตอบ
เกี่ยวกับโอกาสในการซื้ อสิ นค้าและบริ การอื่นๆ (Occasions)
6. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ไ หน (Where does the market buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ หาค าตอบ
เกี่ยวกับแหล่งหรื อช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคจะไปซื้ อ (Outlets)
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่า งไร (How does the market buy?) เป็ นค าถามที่ ต้อ งหาค าตอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า (Operations) ประกอบด้วยการรับรู ้แหล่งข้อมูลของสิ นค้า
2.1.2 แนวคิดส่ วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix)
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix หรื อ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอ
ใจ, 2548: 51-55) ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product)ในการกาหนดกลยุทธ์การบริ การไม่วา่ จะ
เป็ นในธุ รกิ จที่ ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การก็ตามต่างต้องพิจารณาถึ งลูกค้า ในเรื่ องความจาเป็ นและความ
ต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆเป็ นหลัก ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในธุ รกิจบริ การมีความแตกต่างจาก
สิ นค้าทั้งด้านรู ปแบบและการดาเนิ นงานที่มากมายมารวมกันทั้งที่มองเห็นได้ และไม่มีตวั ตน หรื อเป็ น
สิ่ ง ที่ ผูข้ ายมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า และลู ก ค้าจะได้รับ ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน ๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ คุ ณสมบัติ คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ ความน่ าเชื่ อถื อ รู ปลักษณ์ พิเศษ การ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งปั จจุบนั
การแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
2. ด้านราคา (Price) ต้นทุนของลูกค้าที่ตอ้ งเสี ยไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวผลิตภัณฑ์ โดย
ต้น ทุ น ในที่ น้ ี อาจเป็ นไปได้ท้ งั มู ล ค่ าของเงิ น ที่ ต้องจ่ ายไปในการแลกเปลี่ ย น ต้น ทุ น ค่ าเดิ น ทาง
ต้นทุ นค่ าที่ จอดรถ รวมถึ งต้น ทุ น ค่ าเสี ยเวลา โดยลู ก ค้าจะมี ก ารเปรี ยบเที ยบต้น ทุ น นี้ กับ คุ ณ ค่ า
(Value) ของผลิ ตภัณฑ์น้ ันว่าคุ ม้ ค่าหรื อไม่ที่จะเลื อกซื้ อสิ นค้านั้นๆ โดยต้นทุ นในการผลิ ตหรื อการ
ให้บริ การ จะพิจารณาถึงต้นทุน (Cost) ของลูกค้าอยูเ่ ป็ นหลัก ซึ่ งมักจะใช้ราคาเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั 2
ฝ่ าย คือ ผูข้ ายได้รับผลกาไรเพียงพอและผูซ้ ้ื อหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถจ่ายได้และได้รับผลประโยชน์
ตามข้อตกลง กล่าวคือ เมื่อลูกค้าจ่ายเงินจานวนหนึ่ งซื้ อ ราคายังเป็ นตัวกาหนดความคาดหวังของลูกค้า
ว่าจะได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับมูลค่าของเงินที่เสี ยไป
3. ด้ า นการจั ด จ าหน่ าย (Place) จ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณ าถึ ง ความสะดวกสบาย
(Convenience) ในการรับบริ การ การส่ งมอบสู่ ลูกค้า สถานที่ และเวลาในการส่ งมอบ กล่าวคือ ลูกค้า
ควรจะเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด การเลือก
ช่ องทางในการนาส่ งบริ การที่ เหมาะสมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของธุ รกิ จบริ การแต่ละประเภทซึ่ งจะต้อง
พิจารณาถึงทาเลที่ต้ งั (Location) เป็ นสาคัญ เนื่ องจากการบริ การบางประเภทลูกค้าต้องเดินทางไปยัง
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สถานบริ การด้วยตนเอง จึ งต้องการอาคารสถานที่ ที่เหมาะสม และการส่ งมอบ การบริ การแก่
ลู ก ค้า (Service Delivery) เนื่ อ งจากการบริ ก ารเป็ นกระบวนการที่ มี ลู ก ค้า เข้า มาเกี่ ย วข้อ งอยู่ ใ น
กระบวนการด้วย กระบวนการในการส่ งมอบบริ การจะเป็ นส่ วนที่ ส าคัญที่ ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจว่า
บริ การที่พวกเขาได้รับคุ ม้ ค่ากับมูลค่าของเงินที่พวกเขาจ่ายไปหรื อไม่ ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ การจัด
จาหน่ายหมายถึง สถานที่ หรื อ บริ การที่ลูกค้าได้รับบริ การ บริ ษทั ประกันชีวิต และ ธนาคาร อาทิเช่น
สถานที่ให้บริ การมีความสะอาด ปลอดภัย มีความสะดวกในการเดินทาง ที่ต้ งั บริ ษทั หาง่าย มีที่จอด
รถเพียงพอ จานวนสาขาของบริ ษทั ที่มีให้เลือกใช้บริ การ และสถานที่ให้บริ การมีระบบขนส่ งมวลชน
ผ่าน เป็ นต้น
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ ายและลูกค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าโดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการสื่ อสาร
การตลาดของธุ รกิจบริ การสามารถทาการส่ งเสริ มการตลาดได้สี่แบบเรี ยกว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion Mixed) ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบไม่ ใ ช้ บุ ค คล
(Non Personal) โดยผ่านสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา
4.2 การขายโดยใช้ พ นั ก งาน (Personal Selling) เป็ นการขายโดยใช้
พนักงานขาย
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นเครื่ องมือหรื อกิจกรรมทาง
การตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใช้พนักงานขาย เช่น การทาบัตรสมาชิกเพื่อรับส่ วนลด
4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็ นแผนการ
นาเสนอภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างธุ รกิจและลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เช่น การให้ข่าวแก่
หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นเกี่ยวกับการกาจัดของเสี ยตามวิธีการที่ถูกต้องของโรงพยาบาล
5. ด้านบุคลากร (People) หมายถึ ง พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ต้องทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ด
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ พนักงานควรมีความรู้ความสามารถ มีทศั นคติที่ดีสามารถตอบสนอง
ต่อลูกค้า มีความน่ าเชื่ อถือ มีความรับผิดชอบ สื่ อสารกับลูกค้าได้ดี มีความคิดริ เริ่ มมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ดังนั้นบริ ษทั ธุ รกิจ หรื อห้างร้านที่
เป็ นธุ รกิ จบริ การจะต้องมี การวางแผนกลยุท ธ์ ดา้ นบุ คลากร โดยเริ่ มตั้งแต่ การสรรหาคัดเลื อก การ
พัฒนา การฝึ กอบรม รวมไปถึ งการจูงใจและปลู กฝั งลักษณะที่ จาเป็ นต่อ การให้บริ การ เพื่ อสร้ าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากที่สุด ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปั ญหาแก่ลูกค้า การทักทาย การขอบคุณทุก
ครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริ การ การสร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
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6. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริ การแก่
ลูกค้า ซึ่ งมี หลากหลายรู ปแบบ เป็ นการส่ งมอบคุ ณภาพในการให้บ ริ การกับลู กค้าเพื่ อให้เกิ ดความ
รวดเร็ ว และประทับ ใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เช่ น การทักทายและต้อนรั บลู กค้าที่ มาติ ดต่อ
การแนะน า การคิ ด ค่ า บริ ก ารที่ เที่ ย งตรง และการแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว ใน
การศึกษาครั้งนี้ กระบวนการให้บริ การหมายถึ ง ความรวดเร็ วและความเป็ นมืออาชี พของระบบการ
ให้บริ การของบริ ษทั ประกันชี วิต อาทิเช่น ความถูกต้องในการให้บริ การ ความรวดเร็ วและใช้เวลาที่
เหมาะสม ขั้นตอนการสมัครขอเอาประกัน ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน มีความรวดเร็ วในการรับค่าสิ นไหม
ทดแทน หรื อรับผลตอบแทน และขั้นตอนการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายไม่ยงุ่ ยากเป็ นต้น
7. ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การ
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การทาได้โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM)
หรื อต้องแสดงให้เห็นคุณภาพของบริ การโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่สามารถดึ งดูดใจ
ลู ก ค้า อาคารส านั ก งาน ท าเลที่ ต้ ัง การตกแต่ ง เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ และสามารถท าให้ ม องเห็ น
ภาพลักษณ์ ของการบริ การได้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่ งผูป้ ระกอบการต้องมีการออกแบบจัดวางสานักงาน
ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยสะอาด มี การตกแต่งสานักงานให้ดูดีเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า
ขณะที่ลูกค้ามารอรับบริ การ
2.1.3 การประกันอัคคีภัย (กรมการประกันภัย กระทรวงพานิชย์, 2555)
การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance) คือการคุ ม้ ครองวินาศภัยที่เกิ ดขึ้นอย่างแท้จริ ง
แก่ทรัพย์สินที่เอาประกันดังนี้ คือ วินาศภัยที่เกิดจากไฟ (Fire), ฟ้ าผ่า (Lightning), การระเบิดของแก๊ส
ที่ใช้ประกอบเพื่อการบริ โภคในสถานที่ซ่ ึ งมิได้เป็ นโรงงานทาแก๊ส (Gas Use for Domestic Purpose)
และความเสี ยหายที่เป็ นเหตุต่อเนื่ องจากอัคคีภยั ซึ่ งก่อให้เกิดเสี ยหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันไว้ โดย
บริ ษ ัท ประกัน ภัย จะชดใช้ให้ เช่ น ในการดับ ไฟที่ ก าลังไหม้ แล้วสิ่ งของได้รับ ความเสี ย หายจาก
น้ าดับไฟนั้นทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่ งของนั้นได้อีกบริ ษทั ประกันภัยจะต้อง ทาการชดใช้
ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นให้
อัคคีภัย คือ เหตุการณ์ ที่ไม่พ่ ึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตวั อันเนื่ องมา จาก
สาเหตุหลายประการ เช่ น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อความประมาท อันนามาซึ่ งความสู ญเสี ยแก่ท้ งั
ชี วิต ร่ างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า จากที่ได้มีการสารวจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภยั พบว่าสาเหตุ
อันดับหนึ่ งนั้นเกิ ดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกบั อาคารบ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย และร้านค้า ซึ่ งมี
ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดเพลิ งไม้สูง ดั้งนั้นการทา “ประกันอัคคีภยั ” จะทาให้ท่านได้รับความคุ ม้ ครอง
ความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่ งเป็ นอีกหนทางหนึ่งในการเพิ่มความอุ่นใจ และทาให้
เกิดความรู ้สึกมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สิน นอกจากนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2543 กรมการประกันภัยยัง
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ได้ประกาศใช้กรมธรรมอัคคี ภยั ฉบับใหม่ ที่ให้ความคุ ม้ ครองเฉพาะกับที่อยู่อาศัย เรี ยกว่า กรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั สาหรับบ้านที่อยูอ่ าศัย (Household Policy) ซึ่ งกรมธรรม์ฉบับนี้ จะได้รับการปรับปรุ ง
ให้ผทู้ ี่เป็ นเจ้าของที่อยูอ่ าศัยได้รับประโยชน์ จากการทาประกันอัคคีภยั อย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม
มากขึ้น โดยมีความคุม้ ครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์อคั คีภยั ปกติ
ผู้มีสิทธิ์ทาประกันอัคคีภัย
เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน หรื อผูม้ ีสิทธิ์ มีประโยชน์ และส่ วนได้เสี ยอย่างแท้จริ งในทรัพย์สิน
และสิ่ งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย
- สิ่ งปลูกสร้าง สาหรับกรมธรรม์อคั คีภยั สาหรับที่อยูอ่ าศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์
เฮ้า ส์ บ้ า นแฝดส าหรั บ อยู่ อ าศัย โรงรถ ก าแพง รั้ ว ประตู ห้ อ งชุ ด ส าหรั บ อยู่ อ าศัย ในแฟลต
คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้
- ตัวอาคาร บ้านเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
- เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึ งตรา
- ทรัพย์สินที่อยูใ่ นตัวอาคารนั้นๆ
ทรัพย์ สินทีไ่ ม่ รวมอยู่ในการประกันภัย (เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน)
- สิ นค้าที่อยูใ่ นการดูแลรักษาของผูเ้ อาประกันภัย ในฐานะผูด้ ูแลรักษา
- เงินแท่งหรื อทองแท่ง อัญมณี ที่มีค่า
- โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ นเกินกว่า 2,000 บาท (10,000 บาท
สาหรับกรมธรรม์ที่อยูอ่ าศัย)
- ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง หรื อ เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร
อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร
- เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เสี ยหาย เพราะเดินเครื่ องเกินกาลัง วงจรลัด หรื อไฟฟ้ ารั่ว จน
ทาให้เกิดเพลงไหม้
- วัตถุระเบิด
ปัจจัยในการคานวณอัตราเบีย้ ประกันภัย จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
- ลักษณะของสิ่ งปลูกสร้าง
- ลักษณะการใช้สถานที่อยูอ่ าศัยเท่านั้น
- สถานที่ต้ งั ของทรัยพ์สิน
- อุปกรณ์สาหรับการดับเพลิง
- สิ่ งแวดล้อม
สาหรับจานวนเงินเอาประกันภัย กาหนดจากมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินที่ตอ้ งการเอา
ประกันภัย
8

2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ยุภ า หอมเชย (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจท าประกัน อัค คี ภ ัย
ส าหรั บ บ้านที่ อ ยู่อาศัย ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาคื อ
ผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ น 50 เขตของกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
สถานภาพโสด อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พลูกจ้างบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท จานวนสมาชิ กในบ้านน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 คน ลักษณะของที่พกั อาศัย
เป็ นบ้านเดี่ ยว/บ้านแฝด สถานภาพการอยูอ่ าศัยโดยเป็ นเจ้าของบ้าน ผูม้ ีอิทธิ พลในการซื้ อที่พกั อาศัย
คือตนเอง ส่ วนใหญ่ไม่เคยทาประกันภัยมาก่อน ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่ สุ ดได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร ส่ วน
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ ให้ความสาคัญในระดับมาก สาหรับปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ ย
ลาดับแรกดังนี้ ได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ได้แก่ คาอธิ บายเนื้ อหาในกรมธรรม์เข้าใจง่าย
ปั จจัย ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับ ความคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ได้แก่ มี สาขากระจายบริ การทัว่ ถึ ง ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ให้บริ การรั บ
ชาระค่าเบี้ยประกันผ่านหลายช่องทาง ด้านบุคลากร ได้แก่ การบริ การรวดเร็ วถูกต้อง และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ปั จจัยด้านกระบวนการให้ บริ การ ได้แก่ การบริ การหลังการขายที่ดี ปั จจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสานักงานสะอาดเป็ นระเบียบ
นิสรา จันทร์ มณี (2554) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มลูกค้าที่มาติดต่อ
เพื่อซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่อาศัย จานวน 205 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย และมี
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนมากกว่า 20,000 บาท สถานภาพการอยู่อาศัยเป็ นเจ้าของบ้าน ผลการศึ ก ษา
พฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยในเขตอาเภอเมืองจังหวัดระยอง พบว่าส่ วนใหญ่
ซื้ อประกันภัยเมื่ อใช้สินเชื่ อกับสถาบันการเงิ น โดยลักษณะความคุ ม้ ครองคื อภัยที่ เกิ ดจากไฟไหม้
อัตราค่าเบี้ยประกันมากกว่า 3,001 บาท จานวนทุนประกันอยู่ระหว่าง 1,000,001-2,000,000 บาท มี
ระยะเวลาในการทาประกันภัยบ้านมา 5 ปี จานวนครั้งในการทาประกันภัยมากกว่า 5 ครั้ง จานวน
กรมธรรม์ประกันมี 1 กรมธรรม์ โดยบริ ษทั ที่ เลื อกทาประกันภัยคื อบริ ษทั อลิ อนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย
จากัด ส่ วนใหญ่ไม่เคยได้รับค่าสิ นไหมทดแทน เหตุผลที่เลื อกทาประกันอัคคีภยั เพราะธนาคารผูใ้ ห้
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กูย้ ืมบังคับให้ทาประกันอัคคีภยั และเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั เพราะได้รับการ
ชักชวนจากตัวแทน/จากผูข้ าย โดยผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั คือ คู่สมรส และ
แหล่งข้อมูลการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีคือ พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันภัย
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่ อ ที่ อยู่อาศัย 5 ด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากล าดับ แรกคื อ ด้า น
บุคลากร รองลงมาด้านสถานที่ ด้านค่าเบี้ยประกันด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ
ปั จจัยย่อยในแต่ละด้านให้ความสาคัญในระดับมากดังนี้ ด้านสถานที่ คือ ตั้งอยูใ่ นทาเลที่สะดวกใน
การติ ดต่อ ด้านบุ คลากร คือ พนักงานของบริ ษทั ประกันภัยมี มนุ ษยสัมพันธ์ดีและเต็มใจให้บริ การ
ด้านค่าเบี้ยประกันคือ เบี้ยประกันภัยไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับทุนประกันที่จะได้รับ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ คือช่ องทางการชาระเงินค่าเบี้ยประกันที่หลากหลาย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดคือ มีการ
โฆษณาทางโทรทัศน์วทิ ยุ และสิ่ งพิมพ์
สุ พตั รา ณ หนองคาย (2555) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูส้ ู งวัยในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซื้ อประกันชี วิต ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ ที่ ซ้ื อ กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ฉบับ ใหม่ ภ ายใน 3 ปี ที่ ผ่า นมา จานวน 200 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา จาก
ผลการศึกษาได้แบ่งผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย และเพศหญิ งจานวนเท่ากัน มีอายุ 50-55 ปี มี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว / เจ้าของกิจการมากที่สุด
มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป ส่ วนใหญ่ไม่มีจานวน
สมาชิ กที่กาลังศึกษาอยู่ และเป็ นหัวหน้าครอบครัว ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ และ เคยซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ ด้วยตนเอง
ผลการศึกษาข้อมูลพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วิตของผูส้ ู งวัยในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อกรมธรรม์ประกันชี วิตผ่านบริ ษทั หรื อธนาคาร
คื อ บริ ษ ัท อเมริ ก ัน อิ น เตอร์ แ นชชั่น แนล แอสชั ว รั น ส์ จ ากัด (ประเทศไทย) (AIA) จ านวน
กรมธรรม์ป ระกัน ชี วิต ที่ มี ปั จจุ บ ัน คื อ 2 กรมธรรม์ ผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในการตัด สิ น ใจซื้ อกรมธรรม์
ประกันชี วิตมากที่ สุ ดคื อ พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชี วิต และแหล่ งข้อมู ลการรั บรู ้ ขอ้ มู ล
ข่าวสารเกี่ ย วกับ ประกัน ชี วิตคื อ พนัก งานธนาคาร / ตัวแทนประกัน ชี วิต ผูต้ อบแบบสอบถามมี
เหตุ ผ ลหลัก ในการท าประกัน ชี วิต มากที่ สุ ด คื อ เพื่ อเป็ นหลัก ประกัน ให้ ก ับ ครอบครั ว ส่ วนใหญ่
รู ปแบบกรมธรรม์ประกันชี วิตที่มีคือ แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างการคุ ม้ ครองชี วิตและการออมทรัพย์ โดยบริ ษทั ประกันจะจ่ายเงิ นเมื่อผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต
หรื ออยูจ่ นครบสัญญา มีค่าเบี้ยประกันชี วิตต่อปี มากที่สุดคือ 10,001 – 15,000 บาท การชาระค่าเบี้ย
ประกันชี วิตคื อ ช าระเป็ นรายเดื อน วิธี การช าระค่าเบี้ ย ประกัน ชี วิต หัก ผ่านบัญ ชี ธ นาคารฯ ผูต้ อบ
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แบบสอบถามใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื้ อกรมธรรม์ มากที่สุดคือ มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน มี
ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันชี วิต 15 – 21 ปี สาหรับการซื้ อกรมธรรม์ประกันชี วติ เพิ่มในอนาคต
ข้างหน้าคือ อาจจะไม่ซ้ื อ ส่ วนใหญ่ การแนะนาเพื่ อนๆ หรื อคนรู ้ จกั ซื้ อประกันชี วิตในอนาคต คื อ
แนะนาอย่างแน่นอน
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การปั จจัยย่อยที่ให้ความสาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
การซื้ อ ประกัน ชี วิ ต มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และให้
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมากเรี ยงลาดับคือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย

11

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ กษาเรื่ อง การศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยเน้นคาถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคคื อ 6W’s 1H ซึ่ งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What)
ท าไมผู้บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why) ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ (Who) ผู้บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When)
ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How) และส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7P’s)
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยอาศัยอยูใ่ น
อาเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีคัดเลือกตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ ซ้ื อประกันอัคคี ภยั เพื่อที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่ใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่พร้อม เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง จึงใช้การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (กุ ณ ฑลี รื่ นรมย์,
2551:187) โดยใช้ เทคนิ ค สุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) ซึ่ ง
คัดเลือกตัวอย่างตามแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ซ้ื อแบบสมัครใจ จานวน 150 ราย และกลุ่มที่ซ้ื อแบบมีเงื่อนไขโดยเป็ นลูกค้าสิ นเชื่ อ
ของธนาคาร จานวน 150 ราย
3.2วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูลจากซื้ อประกันอัคคีภยั
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เพื่อที่อยูอ่ าศัยจากกลุ่มตัวอย่างในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จานวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ประกอบด้วย ประกอบด้วย ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ ออะไร
ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงได้ตดั สิ นใจซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ไหน และผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ส่ วนที่ 3 แนวคิ ดส่ วนประสมการตลาดบริ การเพื่ อต้องการทราบว่าผูบ้ ริ โภคใช้
ปั จจัยใดมาตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อประกันอัคคีภยั ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การและ
ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย (Mean)
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ ซื้ อ
ประกัน อัค คี ภยั เพื่ อ ที่ อยู่อ าศัย นั้น ใช้ม าตราส่ วนประมาณค่ า แบบ Rating Scale ซึ่ งมี เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนในแต่ละระดับ (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551) ดังนี้
ระดับการมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ระดับคะแนน
น้อยที่สุด
1
น้อย
2
ปานกลาง
3
มาก
4
มากที่สุด
5
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คะแนนที่ได้นามาหาค่าเฉลี่ยและแปรความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.49 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.50-2.49 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อย
คะแนนเฉลี่ย
2.50-3.49 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.50-4.49 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
3.5 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินการศึกษาและรวมรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้สถานที่ดาเนินการศึกษาได้แก่ คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่เก็บข้อมูล ได้แก่ที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
3.6 ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่เดือนมกราคม –สิ งหาคม 2557 ระยะเวลาเก็บข้อมูลเดือน
มิถุนายน 2557
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 4 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัคคี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อประกัน
อัคคีภยั ของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัคคี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
140
หญิง
160
รวม
300

ร้ อยละ
46.7
53.3
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 เป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 46.7

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
20 -29 ปี
55
30-39 ปี
124
40-49 ปี
88
50-59 ปี
28
60 ปี ขึ้นไป
5
รวม
300

ร้อยละ
18.3
41.3
29.3
9.3
1.7
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 41.3
รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 29.3 และอายุระหว่าง 20 -29 ปี ร้อยละ 18.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้ อยละ
โสด
74
24.7
สมรส
203
67.7
หย่า/หม้าย
23
7.6
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.7
รองลงมาโสด ร้อยละ 24.7 และหย่า/หม้าย ร้อยละ 7.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
มัธยมศึกษา หรื อต่ากว่า
3
1.0
ปวช, ปวส / อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
66
22.0
ปริ ญญาตรี
146
48.7
สู งกว่าปริ ญญาตรี
85
28.3
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ
48.7 รองลงมา สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 28.3 และปวช , ปวส / อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ร้อยละ
22.0 ตามลาดับ

17

ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
พนักงานบริ ษทั / รับจ้างทัว่ ไป
92
ข้าราชการ / ข้าราชการชานาญ
75
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
46
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
12
ปลดเกษียณ
10
ธุ รกิจส่ วนตัว / เจ้าของกิจการ
65
รวม
300

ร้ อยละ
30.7
25.0
15.3
4.0
3.3
21.7
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั / รับจ้าง
ทัว่ ไป ร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ข้าราชการ / ข้าราชการชานาญ ร้อยละ 25.0 และธุ รกิจส่ วนตัว /
เจ้าของกิจการ ร้อยละ 21.7
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
10,001 - 15,000 บาท
22
7.3
15,001 - 20,000 บาท
48
16.0
20,001 - 25,000 บาท
48
16.0
25,001 - 30,000 บาท
38
12.7
30,001 - 35,000 บาท
48
16.0
35,001-40,000 บาท
32
10.7
40,001-45,000 บาท
18
6.0
45,001-50,000 บาท
35
11.7
50,000 บาทขึ้นไป
11
3.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รายได้ต่อเดื อน 15,001 - 20,000
บาท 20,001 - 25,000 บาท และ 30,001 - 35,000 บาท เท่ากัน ร้ อยละ 16.0 รองลงมา25,001 - 30,000
บาท ร้อยละ 12.7 และ 45,001-50,000 บาท ร้อยละ 11.7 ตามลาดับ
18

ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวน
ร้ อยละ
1 คน
51
17.0
2 คน
70
23.3
3 คน
69
23.0
4 คนขึ้นไป
110
36.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน
ขึ้นไป ร้อยละ 36.7 รองลงมา 2 คน ร้อยละ 23.3 และ 3 คน ร้อยละ 23.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะที่พกั อาศัย
ลักษณะทีพ่ กั อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
123
41.0
ทาวน์เฮ้าส์
78
26.0
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
72
24.0
อาคารพาณิ ชย์
27
9.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ลกั ษณะที่พกั อาศัย บ้านเดี่ยว/บ้าน
แฝด ร้อยละ 41.0 รองลงมา ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 26.02 และ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ร้อยละ 24.0
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานที่พกั อาศัย
สถานทีพ่ กั อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
เป็ นเจ้าของ
228
76.0
เป็ นผูเ้ ช่า
38
12.7
เป็ นของบิดามารดา
31
10.3
เป็ นของญาติ/พี่นอ้ ง/เพื่อน
3
1.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สถานที่พกั อาศัยเป็ นเจ้าของ ร้อยละ
76.0 รองลงมา เป็ นผูเ้ ช่า ร้อยละ 12.7 และเป็ นของบิดามารดา ร้อยละ 10.3 ตามลาดับ

4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามธนาคารที่ซ้ื อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ธนาคารทีซ่ ื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
29
19.3
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
32
21.3
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน)
28
18.7
ธนาคารกสิ กรไทยจากัด (มหาชน)
19
12.7
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
11
7.3
ธนาคารออมสิ น
21
14.0
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
0
0
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
3
2.0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
7
4.7
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
0
0
รวม
150
100.0

20

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ธนาคารที่ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่
อยูอ่ าศัยคือธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) ร้อยละ 21.3 รองลงมาคือ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 19.3 และธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) ร้อยละ 18.7

ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ที่ซ้ื อ
ผ่านบริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริษัทประกันอัคคีภัยทีซ่ ื้อผ่านบริษัทประกันวินาศภัย
จานวน
ร้ อยละ
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
28
18.7
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
13
8.7
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
39
26.0
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
11
7.3
บริ ษทั ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด(มหาชน)
2
1.3
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
11
7.3
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
5
3.3
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
3
2.0
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
21
14.0
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
5
3.3
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
12
8.0
รวม
150
100
จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่บริ ษทั ประกันอัคคีภยั ที่ซ้ื อผ่าน
ธนาคาร คือ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 26.0 ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ บริ ษทั
กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 18.7 และบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 14.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
จานวนกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
1 กรมธรรม์
300
100.0
2 กรมธรรม์
0
0.0
3 กรมธรรม์
0
0.0
มากกว่า 4 กรมธรรม์
0
0.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่การซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัยผ่านธนาคารคือ 1 กรมธรรม์ ร้อยละ 100.0
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะของกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน
ลักษณะของกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยทีซ่ ื้อ
จานวน
ร้ อยละ
มีความคุ้มครองความเสี ยหายทีเ่ กิดต่ อทรัพย์ สิน
ภัยที่เกิดจากไฟไหม้
300
100.0
ภัยที่เกิดจากฟ้ าผ่า
0
0.0
ภัยที่เกิดจากก๊าซระเบิด
0
0.0
ภัยน้ าท่วม
27
9.0
ภัยจากลมพายุ
0
0.0
ภัยจากลูกเห็บ
0
0.0
ภัยจากแผ่นดินไหว
0
0.0
ภัยจากควัน
0
0.0
ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
20
6.7
ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า
0
0.0
ภัยจากการกระทาอย่างป่ าเถื่อนและเจตนาร้าย
0
0.0
อื่นๆ
0
0.0
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ลักษณะของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน คือ ภัยที่เกิดจากไฟไหม้
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ภัยน้ าท่วม ร้อยละ 9.0 และภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ร้อยละ 6.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลในการทาประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
เหตุผลในการทาประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
18
6.0
บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของ
29
9.7
รถดับเพลิง
บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก
91
30.3
ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั
150
50.0
บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั ผ่าน
0
0.0
บ่อย
ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
11
3.7
เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
73
24.3
ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้ อกรมธรรม์
0
0.0
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย

จากตารางที่ 4.14 พบว่าเหตุผลในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ
บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก ร้อยละ 30.3 และเบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
ร้อยละ 24.3
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการ
ทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
เหตุผลทีส่ าคัญทีส่ ุ ดในการทาประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่
จานวน
ร้ อยละ
อาศัย
บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
18
6.0
บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของ
18
6.0
รถดับเพลิง
บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก
96
32.0
ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั
150
50.0
บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั ผ่าน
0
0.0
บ่อย
ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
18
6.0
เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
0
0.0
ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้ อกรมธรรม์
0
0.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.15 พบว่าเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ คื อ ธนาคารก าหนดให้ ผูก้ ู้ยืม ต้อ งท าประกัน อัค คี ภ ัย ร้ อ ยละ 50.0
รองลงมาคือ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก ร้อยละ 32.0 และ บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้าน
ไม้ ไวต่อการเกิ ดเพลิ งไหม้ บ้านที่ อยู่อาศัยตั้งอยู่ในที่ แออัด ยากต่อการเข้าถึ งของรถดับ เพลิ ง และ
ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย เท่ากัน ร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่
จานวน
ร้ อยละ
ทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อน
23
7.7
คู่สมรส
245
81.7
สมาชิกอื่นๆในครอบครัว
6
2.0
พนักงานธนาคาร
20
6.7
ตัวแทนประกันภัย
13
4.3
อื่นๆ
32
10.7
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย
อื่นๆ ได้แก่ตนเอง

จากตารางที่ 4.16 พบว่าผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ คู่สมรส ร้อยละ 81.7 รองลงมาคืออื่นๆ ได้แก่ตนเอง ร้อยละ
10.7 และเพื่อน ร้อยละ 7.7

ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ที่อยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
เมื่อซื้ อบ้านใหม่
133
44.3
เมื่อใช้สินเชื่ อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ น
150
50.0
ทรัพย์สิน
ซื้ อภายหลังเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย
17
5.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.17 พบว่าการซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ เมื่อใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สิน ร้อยละ 50.0 รองลงมา
เมื่อซื้ อบ้านใหม่ ร้อยละ 44.3 และซื้ อภายหลังเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย ร้อยละ 5.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับประกันอัคคีภัยเพือ่ ที่อยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
พนักงานธนาคาร
184
61.3
ตัวแทนประกันภัย
55
18.3
โทรทัศน์
41
13.7
อินเทอร์ เน็ต
87
29.0
วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
19
6.3
ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
27
9.0
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย

จากตารางที่ 4.18 พบว่าการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามคือ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 61.3 รองลงมา อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 29.0 และ
ตัวแทนประกันภัย ร้อยละ 18.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการหาข้อมูลเพิม่ เพื่อ
เปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การหาข้ อมูลเพิม่ เพือ่ เปรียบเทียบประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
คนรู ้จกั
ตัวแทนประกันภัย
โทรทัศน์
ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
หนังสื อ/คู่มือประกันอัคคีภยั
แผ่นพับ/ใบปลิว/โบรชัวร์
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

จานวน
17
184
2
52
10
41
35
47

ร้ อยละ
5.7
61.3
0.7
17.3
3.3
13.7
11.7
15.7

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย

จากตารางที่ 4.19 พบว่าการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ตัวแทนประกันภัย ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ป้ ายโฆษณา หน้า
บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร ร้อยละ 17.3 และอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ร้อยละ 15.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อ
เปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว
การหาข้ อมูลเพิม่ เพือ่ เปรียบเทียบประกันอัคคีภัยตัดสินใจซื้อแล้ ว
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
นโยบายของบริ ษทั ตรงกับความต้องการ
การติดต่อตัวแทนฯสะดวก
ฐานะการเงินของกิจการมัน่ คง
ธุรกิจมีขนาดใหญ่น่าเชื่อถือ
ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั อื่น
มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ให้บริ การดีและรวดเร็ ว
รู ปแบบของกรมธรรม์
การชาระเบี้ยประกันภัยมีให้เลือกหลายเงื่อนไข
มีญาติหรื อคนรู ้จกั ทางานอยู่
มีส่วนลด/ของแถมที่ได้รับจากตัวแทน
การบริ การหลังการขาย
บริ ษทั มีการคัดเลือกและอบรมตัวแทนได้ดี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั น่าเชื่อถือ

จานวน
20
33
21
14
6
133
4
45
6
39
0
42
22
9
10

ร้ อยละ
6.7
11.0
7.0
4.7
2.0
44.3
1.3
15.0
2.0
13.0
0.0
14.0
7.3
3.0
3.3

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวน 300 ราย

จากตารางที่ 4.20 พบว่าสื่ อที่ใช้ในการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั
ตัดสิ นใจซื้ อแล้วของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั
อื่น ร้อยละ 44.3 รองลงมาให้บริ การดีและรวดเร็ ว ร้อยละ 15.0 และมีส่วนลด/ของแถมที่ได้รับจาก
ตัวแทน ร้อยละ 14.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี
การจ่ ายค่ าเบีย้ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยต่ อปี
จานวน
ร้ อยละ
1,001 - 1,500 บาท
6
2.0
1,501 - 2,000 บาท
178
59.3
2,001 - 2,500 บาท
51
17.0
2,500 บาทขึ้นไป
65
21.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.21 พบว่าการจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี ของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ 1,501 - 2,000 บาท ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ 2,500 บาทขึ้นไป ร้อยละ
21.7 และ 2,001 - 2,500 บาท ร้อยละ 17.0 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการประกันภัยอัคคีภยั
แบบอื่น
การประกันภัยอัคคีภัยแบบอื่น
จานวน
ร้ อยละ
มี ได้แก่ การโจรกรรม
14
4.7
ไม่มี
286
95.3
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.22 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่นอกจากการประกันภัยอัคคีภยั แล้ว
ไม่มีการทาประกันแบบอื่นสาหรับที่อยูอ่ าศัย ร้อยละ 95.3 และมีการทาประกันแบบอื่น ได้แก่ การ
โจรกรรม ร้อยละ 4.7
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ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
วิธีการชาระค่ าเบีย้ อัคคีภัยเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
ร้ อยละ
หักผ่านบัญชีธนาคารฯ
30
10.0
ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ
210
70.0
ชาระด้วยบัตรเครดิตที่ธนาคาร/บริ ษทั ฯ
38
12.7
ชาระด้วยเช็คเงินสด
22
7.3
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.23 พบว่าวิธีการชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ชาระด้วยบัตรเครดิตที่
ธนาคาร/บริ ษทั ฯ ร้อยละ 12.7 และหักผ่านบัญชีธนาคารฯ ร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการเปรี ยบเทียบบริ ษทั
ประกันภัยกี่รายในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยกีร่ ายในการตัดสิ นใจซื้อ
จานวน
ร้ อยละ
ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน 1 ราย
259
86.3
จานวน 2 ราย
21
7.0
จานวน 3 รายขึ้นไป
20
6.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.24 พบว่าการเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยกี่รายในการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ จานวน 1 ราย ร้อยละ 86.3 รองลงมาคือ
จานวน 2 ราย ร้อยละ 7.0 และจานวน 3 รายขึ้นไป ร้อยละ 6.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการชาระเบี้ย
ประกันอัคคีภยั
ระยะเวลาในการชาระเบีย้ ประกันอัคคีภัย
จานวน
ร้ อยละ
รายปี
273
91.0
ราย 3 ปี /ครั้ง
21
7.0
5 ปี /ครั้ง
6
2.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.25 พบว่าระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ รายปี ร้อยละ 91.0 รองลงมาคือ ราย 3 ปี /ครั้ง ร้อยละ 7.0 และ5 ปี /ครั้ง ร้อยละ 2.0
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความพอใจประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ
ความพอใจประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยทีซ่ ื้อ
จานวน
ร้ อยละ
พอใจมาก
273
91.0
พอใจ
27
9.0
เฉยๆ
0
0.0
ไม่พอใจ
0
0.0
ไม่พอใจมาก
0
0.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.26 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ความพอใจประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัยที่ซ้ื อคือ พอใจมาก ร้อยละ 91.0 และพอใจ ร้อยละ 9.0
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ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการตัดสิ นใจซื้ อประกัน
อัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา
การตัดสิ นใจซื้อประกันอัคคีภัย ในครั้งต่ อไปถ้ าหากกรม
จานวน
ร้ อยละ
ธรรมประกันอัคคีภัยครบกาหนดระยะเวลา
ซื้ อจากบริ ษทั เดิม
253
84.3
ลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่
47
15.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.27 พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรม
ประกันอัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ซื้ อจากบริ ษทั เดิม ร้อยละ
84.3 และลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่ ร้อยละ 15.7
ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจะแนะนาเพื่อนๆ
หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การจะแนะนาเพือ่ นๆ หรือคนรู้ จักซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่
จานวน
ร้ อยละ
อาศัย
แนะนาอย่างแน่นอน
273
91.0
อาจจะแนะนา
21
7.0
ไม่แน่ใจ
6
2.0
ไม่แนะนา
0
0.0
ไม่แนะนาแน่นอน
0
0.0
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4.28 พบว่าการจะแนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัยของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ แนะนาอย่างแน่นอน ร้อยละ 91.0 รองลงมาคือ อาจจะ
แนะนา ร้อยละ 7.0 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อประกันอัคคีภัยของ
ผู้บริโภค
ตารางที่ 4.29 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย
61
239
0
0
0
(20.3)
(79.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
มีความคุม้ ครองที่
81
219
0
0
0
หลากหลายของกรมธรรม์
(27.0)
(73.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ประกันอัคคีภยั
มีคาอธิบายเนื้อหาใน
17
283
0
0
0
กรมธรรม์ที่ทาให้เข้าใจง่าย
(5.7)
(94.3)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
มีระบบสายด่วนให้บริ การ
58
242
0
0
0
ตลอด 24 ชัว่ โมง
(19.3)
(80.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
มีการบริ การแบบเบ็ดเสร็จ
40
260
0
0
0
(On Stop Service)
(13.3)
(86.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ให้ผลตอบแทนสูง
34
225
41
0
0
(11.3)
(75.0)
(13.7)
(0.0)
(0.0)
มีศูนย์ให้บริ การข้อมูล (Call
40
260
0
0
0
Center) ไว้คอยให้บริ การ
(13.3)
(86.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.20
(มาก)
4.27
(มาก)

2

4.06
(มาก)
4.19
(มาก)
4.13
(มาก)
3.84
(มาก)
4.13
(มาก)

5

1

3
4
6
4

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ ยระดับที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านราคา
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านราคา

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า
61
239
0
0
0
(20.3)
(79.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกัน
45
249
6
0
0
สามารถแบ่งจ่ายเป็ นระยะสั้น (15.0)
(83.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
และระยะยาว
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
45
249
6
0
0
(15.0)
(83.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหัก
66
228
6
0
0
บัญชี
(22.0)
(76.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.20
(มาก)
4.13
(มาก)

1

4.13
(มาก)
4.18
(มาก)

3

3

2

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ปั จจัยย่อยด้านราคา ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.31 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย

ทาเลที่ต้งั สะดวกในการ
ติดต่อ
สามารถติดต่อได้ทาง
โทรศัพท์
ติดต่อตัวแทนฯ ได้สะดวก
สามารถหาซื้อกรมธรรม์
อัคคีภยั จากสถาบันการเงิน
ต่างๆ
มีจานวนสาขาหรื อตัวแทน
จาหน่ายหลายแห่งในจังหวัด

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
251
43
6
0
0
(83.7)
(14.3)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
272
22
6
0
0
(90.7)
(7.3)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
231
42
21
6
0
(77.0)
(14.0)
(7.0)
(2.0)
(0.0)
272
22
6
0
0
(90.7)
(7.3)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
228
(76.0)

54
(18.0)

12
(4.0)

6
(2.0)

0
(0.0)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.80
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.66
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)

2

4.68
(มากที่สุด)

3

1
4
1

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่าย ทุกปั จจัยย่อยในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 4.32 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริม
การตลาด

มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
การจัดรายการพิเศษ ใน
โอกาสต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมการเงิน งานวัน
ประกันภัย และการมอบของ
กานล เป็ นต้น
มีการให้ของแถมหรื อของ
ชาร่ วยเมื่อซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย
มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับการประกันภัย

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
170
124
6
0
(0.0)
(56.7)
(41.3)
(2.0)
(0.0)
0
(0.0)

150
(50.0)

144
(48.0)

6
(2.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

182
(60.7)

112
(37.3)

6
(2.0)

0
(0.0)

12
(4.0)

149
(49.7)

133
(44.3)

6
(2.0)

0
(0.0)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

3.55
(มาก)

3

3.48
(ปานกลาง)

4

3.59
(มาก)

1

3.56
(มาก)

2

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ ยระดับที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด เกือบทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก ยกเว้นปั จจัยย่อยในเรื่ อง การ
จัดรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรมการเงิน งานวันประกันภัย และการมอบของกานล
เป็ นต้น ที่ให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.33 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปั จจัยด้านบุคลากร
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านบุคลากร

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
พนักงานหรื อตัวแทนมี
236
64
0
0
0
ความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ (78.7)
(21.3)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ให้คาแนะนา คาปรึ กษา
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว
พนักงานหรื อตัวแทนมี
268
32
0
0
0
บุคลิกภาพที่ดี มีความ
(89.3)
(10.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
น่าเชื่อถือ และให้บริ การ
ด้วยความเป็ นมิตร
สามารถติดต่อพนักงาน
242
58
0
0
0
หรื อตัวแทนประกันได้
(80.7)
(19.3)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ตลอด 24 ชม
พนักงานมีความรู ้ความ
250
50
0
0
0
ชานาญเกี่ยวกับกรมธรรม์
(83.3)
(16.7)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
ประกันอัคคีภยั

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.79
(มากที่สุด)

4

4.89
(มากที่สุด)

1

4.81
(มากที่สุด)

3

4.83
(มากที่สุด)

2

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ทุกปั จจัยย่อยในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 4.34 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านกระบวนการ
ให้ บริการ

ขั้นตอนในการทาประกันภัย
อัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
การชาระเบี้ยประกันภัยทา
ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว
มีพนักงาน หรื อตัวแทน
สอบถามความต้องการที่
แท้จริ ง

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
12
288
0
0
0
(4.0)
(96.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
41
259
0
0
0
(13.7)
(86.3)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
4
286
10
0
0
(1.3)
(95.3)
(3.4)
(0.0)
(0.0)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.04
(มาก)
4.14
(มาก)
3.98
(มาก)

2
1
3

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.35 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยระดับที่ ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามปัจจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
ระดับทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ปัจจัยด้ านสิ่งนาเสนอทาง
กายภาพ

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
20
269
5
0
0
ความชัดเจนของป้ ายประกาศ
หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ
(6.7)
(89.7)
(1.7)
(0.0)
(0.0)
0
274
20
6
0
อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน
ทันสมัย
(0.0)
(91.3)
(6.7)
(2.0)
(0.0)
21
273
6
0
0
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
(7.0)
(91.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
ธนาคาร หรื อตัวแทน
0
294
6
0
0
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
(0.0)
(98.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
ธนาคาร
0
294
6
0
0
มีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ที่
สวยงาม อักษรชัดเจน
(0.0)
(98.0)
(2.0)
(0.0)
(0.0)
ทันสมัย

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ
ที่

4.03
(มาก)
3.89
(มาก)
4.03
(มาก)

1

3.96
(มาก)

2

3.96
(มาก)

2

3
1

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ปั จจัยย่อยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จาแนกตามลักษณะของการซื้อประกัน
ตารางที่ 4.36 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามธนาคารที่ซ้ื อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
ธนาคารทีซ่ ื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
4
3
1
1
8
2
0
0
1
0
20

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทยจากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม

ร้ อยละ
20.0
15.0
5.0
5.0
40.0
10.0
0.0
0.0
5.0
0.0
100.0

จานวน
25
29
27
18
3
19
0
3
6
0
130

ร้ อยละ
19.2
22.3
20.8
13.8
2.3
14.6
0.0
2.3
4.6
0.0
100.0

จากตารางที่ 4.36 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ธนาคารที่ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ร้อยละ 40.0
รองลงมาคือ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 20.0 และธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) ร้อย
ละ 15.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ธนาคารที่ซ้ื อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) ร้อยละ 22.3 รองลงมาคือ ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) ร้อยละ 20.8 และนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ร้อยละ 19.2
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ตารางที่ 4.37 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบริ ษทั ที่ซ้ื อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
บริษัททีซ่ ื้อประกันอัคคีภัยเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน
26
13
37
9
1
10
4
3
13
4
10
130

บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด(มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
รวม

ร้ อยละ
20.0
10.0
28.5
6.9
0.8
7.7
3.1
2.3
10.0
3.1
7.7
100.0

จานวน
2
0
2
2
1
1
1
0
8
1
2
20

ร้ อยละ
10.0
0.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0
0.0
40.0
5.0
10.0
100.0

จากตารางที่ 4.37 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ บริ ษ ัท ที่ ซ้ื อ ประกัน อัค คี ภ ัย เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย คื อ ทิ พ ยประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) ร้ อ ยละ 28.5
รองลงมาคื อ บริ ษ ัท กรุ ง ไทยพานิ ช ประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ร้ อ ยละ 20.0 และบริ ษ ัท กรุ ง เทพ
ประกันภัย จากัด(มหาชน) และบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) เท่ากัน ร้อยละ 10.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข บริ ษทั ที่ซ้ื อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ บริ ษทั
กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์
สามัคคี ประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั เมื องไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) เท่ากัน ร้ อยละ
10.0 และบริ ษ ทั ศรี อยุธ ยา เจนเนอรั ล ประกันภัย จากัด(มหาชน) บริ ษ ทั ธนชาตประกันภัย จากัด
(มหาชน) บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
เท่ากัน ร้อยละ 5.0
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ตารางที่ 4.38 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามจานวนกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวนกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
1 กรมธรรม์
2 กรมธรรม์
3 กรมธรรม์
มากกว่า 4 กรมธรรม์
รวม

จานวน
150

ร้ อยละ
100.0

จานวน
150

ร้ อยละ
100.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

150

100.0

150

100.0

จากตารางที่ 4.38 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ จานวนกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ 1 กรมธรรม์ ร้อยละ 100.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข จานวนกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ 1 กรมธรรม์ ร้อยละ 100.0
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ตารางที่ 4.39 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะของกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
อาศัยทีซ่ ื้อมีความคุ้มครองความเสี ยหายทีเ่ กิดต่ อ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
ทรัพย์สิน
ภัยที่เกิดจากไฟไหม้
150
100.0
150
100.0
0
0.0
0
0.0
ภัยที่เกิดจากฟ้ าผ่า
0
0.0
0
0.0
ภัยที่เกิดจากก๊าซระเบิด
ภัยน้ าท่วม
13
8.7
14
9.3
0.0
ภัยจากลมพายุ
6
4.0
0
0
0.0
0
0.0
ภัยจากลูกเห็บ
0
0.0
0
0.0
ภัยจากแผ่นดินไหว
0
0.0
0
0.0
ภัยจากควัน
ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
18
12.0
2
1.3
0
0.0
0
0.0
ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า
0
0.0
0
0.0
ภัยจากการกระทาอย่างป่ าเถื่อนและเจตนาร้าย
หมายเหตุ: ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

จากตารางที่ 4.39 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ลักษณะของกรมธรรม์ประกันอัคคี ภยั เพื่อที่ อยู่อาศัยที่ ซ้ื อมี ความคุ ม้ ครองความเสี ยหายที่ เกิ ดต่อ
ทรัพย์สิน คือภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ร้อยละ 12.0
และภัยน้ าท่วม ร้อยละ 8.7
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ลักษณะของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน คือภัยที่
เกิดจากไฟไหม้ ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ภัยน้ าท่วม ร้อยละ 9.3 และ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ร้อยละ 1.3
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ตารางที่ 4.40 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลในการทาประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
เหตุผลในการทาประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย

แบบสมัครใจ
จานวน
ร้ อยละ
16
10.7

บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของ
รถดับเพลิง
บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมลู ค่าที่สูงมาก
ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั
บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั
ผ่านบ่อย
ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้อกรมธรรม์
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
2
1.3

20
56
0

13.3
37.3
0.0

9
36
150

6.0
24.0
100.0

11
48
0
0

7.3
32.0
0.0
0.0

0
25
0
0

0.0
16.7
0.0
0.0

จากตารางที่ 4.40 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ เหตุผลในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่อาศัย คือ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก
ร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย ร้อยละ 32.0 และบ้านที่
อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของรถดับเพลิง ร้อยละ 13.3
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข เหตุผลในการทา
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั ร้อยละ 100.0
รองลงมาคือ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก ร้อยละ 24.0 และได้รับการชักชวนจาก
ตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย ร้อยละ 16.7
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ตารางที่ 4.41 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลที่สาคัญที่สุดในการ
ทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
17
11.3
1
0.7

เหตุผลทีส่ าคัญทีส่ ุ ดในการทาประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่
อาศัย
บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของ
รถดับเพลิง
บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมลู ค่าที่สูงมาก
ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั
บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั
ผ่านบ่อย
ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความ คุม้ ครอง
ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้อกรมธรรม์
รวม

16
79
21

10.7
52.7
14.0

2
17
129

1.3
11.3
86.0

0
17
0
0
150

0.0
11.3
0.0
0.0
100.0

0
1
0
0
150

0.0
0.7
0.0
0.0
00.0

จากตารางที่ 4.41 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ เหตุ ผลที่ สาคัญที่ สุดในการทาประกันอัคคี ภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย คื อ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมี
มูลค่าที่สูงมาก ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมต้องทาประกันอัคคีภยั ร้อยละ 14.0
และบ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิ ดเพลิงไหม้ และได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/
จากผูข้ าย เท่ากัน ร้อยละ 11.3
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข เหตุผลที่สาคัญ
ที่สุดในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกันอัคคีภยั ร้อย
ละ 86.0 รองลงมาคือ บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก ร้อยละ 11.3 และบ้านที่อยูอ่ าศัย
ตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของรถดับเพลิง ร้อยละ 1.3
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ตารางที่ 4.42 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
10
6.7
13
8.7
123
82.0
122
81.3
6
4.0
0
0.0
19
12.7
1
0.7
9
6.0
4
2.7
17
11.3
15
10.0

ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ที่
อยู่อาศัย
เพื่อน
คู่สมรส
สมาชิกอื่นๆในครอบครัว
พนักงานธนาคาร
ตัวแทนประกันภัย
อื่นๆ
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
อื่นๆ ได้แก่ตนเอง

จากตารางที่ 4.42 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ คู่สมรส ร้อยละ 82.0 รองลงมา
คือ พนักงานธนาคาร ร้อยละ12.7 และอื่น ๆได้แก่ตนเอง ร้อยละ 11.3
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ คู่สมรส ร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ อื่นๆ ได้แก่
ตนเอง ร้อยละ 10.0 และเพื่อน ร้อยละ 8.7
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ตารางที่ 4.43 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
54
36.0
79
52.7

การซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
เมื่อซื้อบ้านใหม่
เมื่อใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ น
ทรัพย์สิน
ซื้อภายหลังเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย
รวม

80
16
150

53.3
10.7
100.0

70
1
150

46.7
0.7
100.0

จากตารางที่ 4.43 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การซื้ อประกันอัคคี ภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย คือ เมื่ อใช้สินเชื่ อกับ สถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพ ย์เป็ น
ทรัพย์สิน ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือเมื่อซื้ อบ้านใหม่ ร้อยละ 36.0 และ ซื้ อภายหลังเมื่อทรัพย์สินได้รับ
ความเสี ยหาย ร้อยละ 10.7
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่ อนไข ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ เมื่อซื้ อบ้านใหม่ ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ เมื่อใช้
สิ นเชื่ อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สิน ร้อยละ 46.7 และซื้ อภายหลังเมื่อทรัพย์สิน
ได้รับความเสี ยหาย ร้อยละ 0.7
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ตารางที่ 4.44 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่
อาศัย
พนักงานธนาคาร
ตัวแทนประกันภัย
โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต
วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
80
53.3
104
69.3
39
26.0
16
10.7
24
16.0
17
11.3
48
32.0
39
26.0
7
4.7
11
7.3
13
8.7
14
9.3

จากตารางที่ 4.44 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย คือ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 53.3
รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 32.0 และตัวแทนประกันภัย ร้อยละ 26.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข การรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ
อินเทอร์ เน็ต ร้อยละ 26.0 และโทรทัศน์ ร้อยละ 11.3

47

ตารางที่ 4.45 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อ
เปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
การหาข้ อมูลเพิม่ เพือ่ เปรียบเทียบประกันอัคคีภัยเพือ่ ที่
อยู่อาศัย
คนรู ้จกั
ตัวแทนประกันภัย
โทรทัศน์
ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
หนังสื อ/คู่มือประกันอัคคีภยั
แผ่นพับ/ใบปลิว/โบรชัวร์
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
11
7.3
6
4.0
56
37.3
128
85.3
2
1.3
0
0.0
36
24.0
16
10.7
5
3.3
5
3.3
25
16.7
16
10.7
31
20.7
4
2.7
37
24.7
9
6.0

จากตารางที่ 4.45 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ตัวแทนประกันภัย ร้อยละ 37.3
รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ร้อยละ 24.7 และป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร ร้อยละ
24.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข การหาข้อมูลเพิ่ม
เพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ตัวแทนประกันภัย ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ป้ าย
โฆษณา หน้า บริ ษ ทั ประกัน /ธนาคาร และหนังสื อ/คู่มือประกันอัคคี ภยั เท่ากัน ร้ อยละ 10.7 และ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ร้อยละ 6.0

48

ตารางที่ 4.46 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสื่ อที่ใช้ในการหาข้อมูล
เพิม่ เพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
สื่อทีใ่ ช้ ในการหาข้ อมูลเพิม่ เพือ่ เปรียบเทียบประกัน
อัคคีภัยตัดสินใจซื้อแล้ ว

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
18
12.0
2
1.3
16
10.7
17
11.3
7
4.7
14
9.3
8
5.3
6
4.0
1
0.7
5
3.3
65
43.3
68
45.3
0
0.0
4
2.7
23
15.3
22
14.7
5
3.3
1
0.7
16
10.7
23
15.3
0
0.0
0
0.0
24
16.0
18
12.0
19
12.7
3
2.0
8
5.3
1
0.7
9
6.0
1
0.7

ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
นโยบายของบริ ษทั ตรงกับความต้องการ
การติดต่อตัวแทนฯสะดวก
ฐานะการเงินของกิจการมัน่ คง
ธุรกิจมีขนาดใหญ่น่าเชื่อถือ
ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั อื่น
มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ให้บริ การดีและรวดเร็ ว
รู ปแบบของกรมธรรม์
การชาระเบี้ยประกันภัยมีให้เลือกหลายเงื่อนไข
มีญาติหรื อคนรู ้จกั ทางานอยู่
มีส่วนลด/ของแถมที่ได้รับจากตัวแทน
การบริ การหลังการขาย
บริ ษทั มีการคัดเลือกและอบรมตัวแทนได้ดี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั น่าเชื่อถือ

จากตารางที่ 4.46 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ สื่ อที่ใช้ในการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้วคือ ให้ความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั อื่น ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ส่ วนลด/ของแถมที่ได้รับจากตัวแทน ร้อยละ
16.0 และให้บริ การดีและรวดเร็ ว ร้อยละ 15.3
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข สื่ อที่ใช้ในการหา
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว คือ ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่า
บริ ษทั อื่น ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ การชาระเบี้ ยประกันภัยมี ให้เลื อกหลายเงื่ อนไข ร้อยละ 15.3
และห้บริ การดีและรวดเร็ ว ร้อยละ 14.7
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ตารางที่ 4.47 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
6
4.0
0
0.0
94
62.7
84
56.0
22
14.6
29
19.3
28
18.7
37
24.7
150
100.0
150
100.0

การจ่ ายค่ าเบีย้ ประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยต่ อปี
1,001 - 1,500 บาท
1,501 - 2,000 บาท
2,001 - 2,500 บาท
2,500 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4.47 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บาท ร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ
2,500 บาทขึ้นไป ร้อยละ 18.7 และ2,001 - 2,500 บาท ร้อยละ 14.6
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ล ัก ษณะของการซื้ อประกัน เป็ นแบบมี เงื่ อนไข การจ่ ายค่ าเบี้ ย
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บาท ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ 2,500 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 24.7 และ2,001 - 2,500 บาท ร้อยละ 19.3
ตารางที่ 4.48 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการประกันภัยอัคคีภยั
แบบอื่น และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
12
8.0
2
1.3
138
92.0
148
98.7
150
100.0
150
100.0

การประกันภัยอัคคีภัยแบบอืน่
มี ได้แก่ การโจรกรรม
ไม่มี
รวม

จากตารางที่ 4.48 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ไม่มีการประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่น ร้อยละ 92.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ไม่มีการประกันภัย
อัคคีภยั แบบอื่น ร้อยละ 98.7
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ตารางที่ 4.49 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวิธีการชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
22
14.7
8
5.3
94
62.7
116
77.4
18
12.0
20
13.3
16
10.6
6
4.0
150
100.0
150
100.0

วิธีการชาระค่ าเบีย้ อัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
หักผ่านบัญชีธนาคารฯ
ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ
ชาระด้วยบัตรเครดิตที่ธนาคาร/บริ ษทั ฯ
ชาระด้วยเช็คเงินสด
รวม

จากตารางที่ 4.49 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ วิธีการชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ ร้อยละ 62.7
รองลงมาคือ หักผ่านบัญชี ธนาคารฯ ร้อยละ 14.7 และชาระด้วยบัตรเครดิตที่ธนาคาร/บริ ษทั ฯ ร้อยละ
12.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข วิธีการชาระค่าเบี้ย
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ ร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ ชาระด้วย
บัตรเครดิตที่ธนาคาร/บริ ษทั ฯ ร้อยละ 13.3 และหักผ่านบัญชีธนาคารฯ ร้อยละ 5.3
ตารางที่ 4.50 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการเปรี ยบเทียบบริ ษทั
ประกันภัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อ
ประกัน
การเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยในการตัดสิ นใจ
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
ซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จานวน 1 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 3 รายขึ้นไป
รวม
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จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

125
7
18
150

83.3
4.7
12.0
100.0

134
14
2
150

89.4
9.3
1.3
100.0

จากตารางที่ 4.50 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ จานวน 1
ราย ร้อยละ 83.3 รองลงมาคือ จานวน 3 รายขึ้นไป ร้อยละ 12.0 และจานวน 2 ราย ร้อยละ 4.7
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมี เงื่ อนไขการเปรี ยบเที ยบ
บริ ษทั ประกันภัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัย คือ จานวน 1 ราย ร้อยละ 89.4
รองลงมาคือ จานวน 2 ราย ร้อยละ 9.3 และจานวน 3 รายขึ้นไป ร้อยละ 1.3

ตารางที่ 4.51 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามระยะเวลาในการชาระ
เบี้ยประกันอัคคีภยั และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
137
91.3
136
90.7
7
4.7
14
9.3
6
4.0
0
0.0
150
100.0
150
100.0

ระยะเวลาในการชาระเบีย้ ประกันอัคคีภัย
รายปี
ราย 3 ปี /ครั้ง
5 ปี /ครั้ง
รวม

จากตารางที่ 4.51 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั คือ รายปี ร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ ราย 3 ปี /ครั้ง ร้อยละ
4.7 และ5 ปี /ครั้ง ร้อยละ 4.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ระยะเวลาในการ
ชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั คือ รายปี ร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ ราย 3 ปี /ครั้ง ร้อยละ 9.3
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ตารางที่ 4.52 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามความพอใจประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
137
91.3
136
90.7
13
8.7
14
9.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
150
100.0
150
100.0

ความพอใจประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยทีซ่ ื้อ
พอใจมาก
พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
รวม

จากตารางที่ 4.52 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ ความพอใจประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ คือ พอใจมาก ร้อยละ 91.3 และพอใจ ร้อยละ 8.7
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมีเงื่อนไข ความพอใจประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ คือ พอใจมาก ร้อยละ 90.7 และพอใจ ร้อยละ 9.3

ตารางที่ 4.53 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา และจาแนกตาม
ลักษณะของการซื้ อประกัน
การตัดสินใจซื้อประกันอัคคีภัย ในครั้งต่ อไปถ้ าหากกรม
ธรรมประกันอัคคีภัยครบกาหนดระยะเวลา
ซื้อจากบริ ษทั เดิม
ลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่
รวม

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
119
79.3
134
89.3
31
20.7
16
10.7
150
100.0
150
100.0

จากตารางที่ 4.53 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลา
คือ ซื้ อจากบริ ษทั เดิม ร้อยละ 79.3 และลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่ ร้อยละ 20.7
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมี เงื่ อนไข การตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกาหนดระยะเวลาคือ ซื้ อจากบริ ษทั
เดิม ร้อยละ 89.3 และลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่ ร้อยละ 10.7

ตารางที่ 4.54 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตามการจะแนะนาเพื่อนๆ
หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย และจาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
การจะแนะนาเพือ่ นๆ หรือคนรู้ จกั ซื้อประกันอัคคีภัย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
137
91.3
136
90.7
7
4.7
14
9.3
6
4.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
150
100.0
150
100.0

แนะนาอย่างแน่นอน
อาจจะแนะนา
ไม่แน่ใจ
ไม่แนะนา
ไม่แนะนาแน่นอน
รวม

จากตารางที่ 4.54 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบสมัคร
ใจ การจะแนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือ แนะนาอย่างแน่นอน ร้อยละ
91.3 และอาจจะแนะนา ร้อยละ 4.7
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ล ัก ษณะของการซื้ อประกันเป็ นแบบมี เงื่ อนไข การจะแนะน า
เพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือ แนะนาอย่างแน่นอน ร้อยละ 90.7 และอาจจะ
แนะนา ร้อยละ 9.3
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4.5 ส่ วนที่ 5 ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อประกันอัคคีภัยของ
ผู้บริโภค จาแนกตามลักษณะของการซื้อประกัน
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซือ้ ประกัน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

แบบสมัครใจ
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.27
(มาก)
4.29
(มาก)

แบบมีเงือ่ นไข
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.13
(มาก)
4.25
(มาก)

รวม
N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.20
(มาก)
4.27
(มาก)

มีคาอธิบายเนื้อหาในกรมธรรม์ที่ทาให้เข้าใจง่าย

4.04
(มาก)

4.07
(มาก)

4.06
(มาก)

มีระบบสายด่วนให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

4.21
(มาก)
4.13
(มาก)
3.75
(มาก)
4.13
(มาก)

4.18
(มาก)
4.14
(มาก)
3.93
(มาก)
4.14
(มาก)

4.19
(มาก)
4.13
(มาก)
3.84
(มาก)
4.13
(มาก)

ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย
มีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั

มีการบริ การแบบเบ็ดเสร็จ (On Stop Service)
ให้ผลตอบแทนสูง
มีศูนย์ให้บริ การข้อมูล (Call Center) ไว้คอยให้บริ การ

จากตารางที่ 4.55 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้าน
ราคา จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัคร
แบบมี
ด้ านราคา
ใจ
เงื่อนไข
รวม

อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.26

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.15

N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.20

(มาก)

(มาก)

(มาก)

เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่ายเป็ นระยะ
สั้นและระยะยาว

4.15

4.11

4.13

(มาก)

(มาก)

(มาก)

สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต

4.15

4.11

4.13

(มาก)

(มาก)

(มาก)

4.13

4.23

4.18

(มาก)

(มาก)

(มาก)

สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี

จากตารางที่ 4.56 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านราคา ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านราคา ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านการ
จัดจาหน่าย จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัคร
แบบมี
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ใจ
เงื่อนไข
รวม

ทาเลที่ต้งั สะดวกในการติดต่อ
สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์
ติดต่อตัวแทนฯ ได้สะดวก
สามารถหาซื้อกรมธรรม์อคั คีภยั จากสถาบันการเงิน
ต่างๆ
มีจานวนสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายแห่งในจังหวัด

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.76
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.59
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.63
(มากที่สุด)

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.83
(มากที่สุด)
4.93
(มากที่สุด)
4.73
(มากที่สุด)
4.93
(มากที่สุด)
4.73
(มากที่สุด)

N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.80
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.66
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.68
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 4.57 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่าย ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านการจัดจาหน่าย ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซือ้ ประกัน
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด

มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
การจัดรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรม
การเงิน งานวันประกันภัย และการมอบของกานล เป็ น
ต้น
มีการให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย
มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย

แบบสมัครใจ
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.57
(มาก)
3.45
(ปานกลาง)

แบบมีเงือ่ นไข
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.52
(มาก)
3.51
(มาก)

รวม
N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.55
(มาก)
3.48
(ปานกลาง)

3.61
(มาก)
3.51
(มาก)

3.57
(มาก)
3.60
(มาก)

3.59
(มาก)
3.56
(มาก)

จากตารางที่ 4.58 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก ยกเว้นในเรื่ อง การจัด
รายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่ น งานมหกรรมการเงิ น งานวันประกันภัย และการมอบของกานล
เป็ นต้น ที่ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้าน
บุคลากร จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
ด้ านบุคลากร
แบบสมัคร
แบบมี
ใจ
เงื่อนไข
รวม

พนักงานหรื อตัวแทนมีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ให้
คาแนะนา คาปรึ กษา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
และให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร
สามารถติดต่อพนักงานหรื อตัวแทนประกันได้ตลอด 24
ชม
พนักงานมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.70
(มากที่สุด)
4.89
(มากที่สุด)
4.73
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.87
(มากที่สุด)
4.90
(มากที่สุด)
4.89
(มากที่สุด)
4.85
(มากที่สุด)

N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.79
(มากที่สุด)
4.89
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 4.59 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ทุกปั จจัยย่อยในระดับมากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านบุคลากร ทุกปั จจัยย่อยในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซือ้ ประกัน
ด้ านกระบวนการให้ บริการ

ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
การชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว
มีพนักงาน หรื อตัวแทนสอบถามความต้องการที่แท้จริ ง

แบบสมัครใจ
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.07
(มาก)
4.17
(มาก)
3.99
(มาก)

แบบมีเงือ่ นไข
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.01
(มาก)
4.11
(มาก)
3.97
(มาก)

รวม
N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.04
(มาก)
4.14
(มาก)
3.98
(มาก)

จากตารางที่ 4.60 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านสิ่ ง
นาเสนอทางกายภาพ จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัคร
แบบมี
ด้ านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
ใจ
เงื่อนไข
รวม
n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.97
(มาก)
3.80
(มาก)
3.97
(มาก)
3.92
(มาก)
3.92
(มาก)

ความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ
อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานทันสมัย
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
ธนาคาร หรื อตัวแทน
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
หรื อธนาคาร
มีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ที่สวยงาม อักษรชัดเจน

n=150
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.05
(มาก)
3.99
(มาก)
4.09
(มาก)
4.00
(มาก)
4.00
(มาก)

N=300
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.01
(มาก)
3.89
(มาก)
4.03
(มาก)
3.96
(มาก)
3.96
(มาก)

จากตารางที่ 4.61 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
ให้ความสาคัญปั จจัยย่อยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ทุกปัจจัยย่อยในระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบมีเงื่อนไข ให้ความสาคัญปั จจัย
ย่อยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ย งใหม่ ในการซื้ อประกันอัค คี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยู่อาศัย ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยอาศัย
อยูใ่ นอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ และเคยซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยใน 1 ปี ที่ผา่ นมา จานวน 300 ราย
โดยแบ่งการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ มที่ ซ้ื อแบบสมัครใจ จานวน 150 ราย
และกลุ่มที่ซ้ื อแบบมีเงื่อนไขโดยเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของธนาคาร จานวน 150 ราย และใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่
ค่าร้อยและ ค่าเฉลี่ย สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั / รับจ้างทัว่ ไป รายได้ต่อเดือน
15,001-20,000 บ าท 20,001-25,000 บ าท และ 30,001-35,000 บ าท เท่ ากั น จ าน วน ส มาชิ กใน
ครอบครัว 4 คนขึ้นไป ส่ วนใหญ่ลกั ษณะที่พกั อาศัยเป็ น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด โดยเป็ นเจ้าของสถานที่
พักอาศัย
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ลพฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคในอาเภอเมือ งเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัคคี ภัย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
จากการศึกษาพบว่าธนาคารที่ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือธนาคารกรุ งไทยจากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ที่ซ้ื อผ่านธนาคาร คือ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) การ
ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยผ่านธนาคารคือ 1 กรมธรรม์ ส่ วนใหญ่ลกั ษณะของกรมธรรม์ประกัน
อัคคี ภยั เพื่อที่อยู่อาศัยที่ซ้ื อมี ความคุ ม้ ครองความเสี ยหายที่ เกิ ดต่อทรัพย์สิน คือ ภัยที่เกิ ดจากไฟไหม้
และเหตุผลที่ สาคัญที่ สุดในการทาประกันอัคคี ภยั เพื่อที่อยู่อาศัยคือ ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ูย้ ืมต้องทา
ประกันอัคคีภยั และผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือ คู่สมรส การซื้ อ
ประกันอัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัย คือ เมื่ อใช้สิ นเชื่ อกับ สถาบันการเงิ นโดยมี หลัก ทรั พ ย์เป็ นทรั พ ย์สิ น
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สาหรับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ พนักงานธนาคาร โดยมีการหา
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเที ยบประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย จากตัวแทนประกันภัย ส่ วนใหญ่หาข้อมูล
เพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว คือ ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั
อื่น และการจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี คือ 1,501-2,000 บาท ส่ วนใหญ่ไม่มีการทา
ประกันแบบอื่นนอกจากการประกันภัยอัคคีภยั สาหรับที่ อยู่อาศัย สาหรับผูท้ ี่ ทาประกันภัยแบบอื่น
ได้แก่ การโจรกรรม ส่ วนใหญ่ วิธีก ารช าระค่าเบี้ ยอัคคี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัย คือ ช าระด้วยเงิ นสดผ่าน
ธนาคาร / บริ ษทั ฯ และมีการเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย จานวน 1 ราย โดย
ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั เป็ นแบบรายปี ส่ วนใหญ่มีความพอใจมากต่อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ื อ และการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั
ครบกาหนดระยะเวลาก็จะซื้ อจากบริ ษทั เดิ ม สาหรับการแนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู้จกั ให้ซ้ื อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย คือ แนะนาอย่างแน่นอน
ส่ วนที่ 3 ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อประกัน
อัคคีภัยของผู้บริ โภค
ตารางที่ 5.1 แสดงสรุ ปผลปั จจัยย่อยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ยความสาคัญสู งสุ ด 3
ลาดับแรก
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

ปัจจัยย่ อยทีม่ ีค่าเฉลีย่ สู งสุ ด 3 ลาดับแรก
1) มีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
2) ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย
3) มีระบบสายด่วนให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
1) อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า
2) สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี
3) เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่ายเป็ นระยะสั้นและระยะ
ยาว และสามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
-สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และสามารถหาซื้อกรมธรรม์อคั คีภยั
จากสถาบันการเงินต่างๆ
-ทาเลที่ต้ งั สะดวกในการติดต่อ
-มีจานวนสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายแห่งในจังหวัด
-มีการให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
-มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
-มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงสรุ ปผลปั จจัยย่อยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ยความสาคัญ
สู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านบุคลากร

ด้านกระบวนการให้บริ การ

ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ

ปัจจัยย่ อยทีม่ ีค่าเฉลีย่ สู งสุ ด 3 ลาดับแรก
-พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และให้บริ การ
ด้วยความเป็ นมิตร
-พนักงานมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
-สามารถติดต่อพนักงานหรื อตัวแทนประกันได้ตลอด 24 ชม
-การชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว
-ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
-มีพนักงาน หรื อตัวแทนสอบถามความต้องการที่แท้จริ ง
-ความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ และภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ ธนาคาร หรื อตัวแทน
-ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั ประกันภัย หรื อธนาคาร และมี
รู ปแบบสัญญากรมธรรม์ที่สวยงาม อักษรชัดเจน
ทันสมัย
-อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานทันสมัย

จากตารางที่ 5.1 เป็ นการแสดงปั จจัยย่อยในแต่ละด้านของส่ วนประสมการตลาด ที่ มี
ค่าเฉลี่ยความสาคัญสู งสุ ด โดยสรุ ปผลได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือความคุ ม้ ครองที่ หลากหลายของกรมธรรม์ป ระกันอัค คี ภยั ปั จจัยด้านราคา พบว่าปั จจัยย่อยที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คืออัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และสามารถหาซื้ อกรมธรรม์อคั คี ภยั จากสถาบันการเงิ น
ต่างๆ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือมีการให้ของแถมหรื อ
ของชาร่ วยเมื่อซื้ อกรมธรรม์ประกันภัย ปั จจัยด้านด้านบุคลากร พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิ กภาพที่ดี มีความน่ าเชื่ อถือ และให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร ปั จจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การ พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวก
รวดเร็ ว ปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือความชัดเจนของป้ าย
ประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ และภาพลักษณ์ความน่าเชื่ อถือ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ ธนาคาร
หรื อตัวแทน
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ส่ วนที่ 4 ข้ อ มู ลพฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคในอาเภอเมือ งเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัคคี ภั ย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย จาแนกตามลักษณะของการซื้อประกัน
ตารางที่ 5.2 พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัย
ลาดับแรก จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
พฤติกรรมการซื้อประกัน
อัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ธนาคารที่ซ้ือประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
บริ ษทั ที่ซ้ือประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
จานวนกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ลักษณะของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ซ้ือมี
ความคุม้ ครองความเสี ยหายที่
เกิดต่อทรัพย์สิน
เหตุผลในการทาประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการทา
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัย
การซื้อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัย
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
การหาข้อมูลเพิ่มเพื่อ
เปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
สื่ อที่ใช้ในการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อ
เปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั
ตัดสิ นใจซื้อแล้ว

ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)

1 กรมธรรม์

1 กรมธรรม์

ภัยที่เกิดจากไฟไหม้

ภัยที่เกิดจากไฟไหม้

บ้ านและทรั พ ย์สิ น ภายในบ้ านมี
มูลค่าที่สูงมาก
บ้ านและทรั พ ย์สิ น ภายในบ้ านมี
มูลค่าที่สูงมาก
คู่สมรส

ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกัน
อัคคีภยั
ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ต้องทาประกัน
อัคคีภยั
คู่สมรส

เมื่ อ ใช้สิ น เชื่ อ กับ สถาบัน การเงิ น เมื่อซื้อบ้านใหม่
โดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สิน
พนักงานธนาคาร
พนักงานธนาคาร
ตัวแทนประกันภัย

ตัวแทนประกันภัย

ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูง ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่า
บริ ษทั อื่น
กว่าบริ ษทั อื่น
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ลาดับแรก จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
พฤติกรรมการซื้อประกันอัคคีภัย
เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
การจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยต่อปี
การประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่น
วิธีการชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่
อยูอ่ าศัย
การเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัย
ในการตัดสิ นใจซื้อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกัน
อัคคีภยั
ความพอใจประกันอัคคีภยั เพื่อที่
อยูอ่ าศัยที่ซ้ือ
การตัดสิ นใจซื้อประกันอัคคีภยั
ในครั้งต่อไปถ้าหากกรมธรรม
ประกันอัคคีภยั ครบกาหนด
ระยะเวลา
การจะแนะนาเพื่อนๆ หรื อคน
รู ้จกั ซื้อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยู่
อาศัย

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
1,501 - 2,000 บาท
1,501 - 2,000 บาท
ไม่มีการประกันภัยอัคคีภยั แบบ ไม่มีการประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่น
อื่น
ช าระด้ว ยเงิ น สดผ่า นธนาคาร / ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
รายปี

รายปี

พอใจมาก

พอใจมาก

ซื้อจากบริ ษทั เดิม

ซื้อจากบริ ษทั เดิม

แนะนาอย่างแน่นอน

แนะนาอย่างแน่นอน
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ส่ วนที่ 5 ส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อประกัน
อัคคีภัยของผู้บริ โภค
ตารางที่ 5.3 ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั ของ
ผูบ้ ริ โภคมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรก จาแนกตามลักษณะของการซื้ อประกัน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร

ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ

ลักษณะของการซื้อประกัน
แบบสมัครใจ
แบบมีเงือ่ นไข
มีความคุ ม้ ครองที่ หลากหลายของ มี ค วามคุ ้ ม ครองที่ ห ลากหลายของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี
อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างโทรศั พ ท์ สามารถติ ด ต่ อ ได้ท างโทรศัพ ท์ และ
และสาม ารถห าซื้ อกรมธรรม์ สามารถหาซื้ อ กรมธรรม์อ ัค คี ภ ัย จาก
สถาบันการเงินต่างๆ
อัคคีภยั จากสถาบันการเงินต่างๆ
มี ก ารให้ของแถมหรื อของชาร่ ว ย มี ก ารแจ้ง ข่ าวสารต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การ
ประกันภัย
เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพ พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดี มี
ที่ ดี มี ค ว า ม น่ า เชื่ อ ถื อ แ ล ะ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และให้ บ ริ การด้ ว ย
ความเป็ นมิตร
ให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร
การช าระเบี้ ยประกัน ภัยทาได้ง่าย
สะดวกรวดเร็ ว
ภาพลัก ษณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
บริ ษัท ประกัน ภัย หรื อ ธนาคาร
หรื อตัวแทน

การช าระเบี้ ยประกั น ภั ย ท าได้ ง่ า ย
สะดวกรวดเร็ ว
ภาพลักษณ์ ความน่ าเชื่ อถือ ของบริ ษทั
ประกันภัย หรื อ ธนาคาร หรื อตัวแทน

5.2 อภิปรายผล
การศึ กษาเรื่ อง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ในการซื้ อประกันอัค คี ภยั
เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค (Analyzing Consumer
Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึ งลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาถามที่ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ข้อ มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
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1.ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ าหมาย เป็ นค าถามเพื่ อ ต้อ งการทราบถึ ง ตลาดเป้ าหมาย จาก
การศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากที่สุด อายุ 30-39 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท /รั บ จ้างทั่วไป มี รายได้ต่อเดื อนไม่ เกิ น 15,001-35,000 บาท ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษายุภา หอมเชย (2553) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาประกัน
อัคคี ภยั สาหรับบ้านที่ อยู่อาศัยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพลูกจ้างบริ ษทั เอกชน และสอดคล้องกับผลการศึกษา นิสรา จันทร์
มณี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง สถานภาพสมรส ระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แต่ ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ พตั รา ณ หนองคาย (2555) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูส้ ู งวัยใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อประกันชี วติ ที่พบว่ามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว / เจ้าของกิจการมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปมีอายุ 50-55 ปี
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึ งสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อและต้องการได้จากผลิตภัณฑ์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ธนาคารที่ ล ัก ษณะของกรมธรรม์ ป ระกัน อัค คี ภ ัย เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ ผู้ต อบ
แบบสอบถามซื้ อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สินคือภัยที่เกิดจากไฟไหม้ โดยจานวน
กรมธรรม์ป ระกันอัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัยคื อ 1 กรมธรรม์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของนิ ส รา
จันทร์มณี (2554) ที่พบว่าส่ วนใหญ่โดยลักษณะความคุม้ ครองคือภัยที่เกิดจากไฟไหม้ และมีจานวน
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั 1 กรมธรรม์เหมือนกัน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เหตุ ผลในการทาประกันอัคคี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือ ธนาคารให้ผกู ้ ยู้ ืมต้องทาประกันอัคคีภยั รองลงมาคือเบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับ ความ
คุ ม้ ครอง บ้านและทรั พ ย์สิ นภายในบ้านมี มูลค่ าที่ สูงมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของนิ ส รา
จันทร์ มณี (2554) ที่พบว่าเหตุผลที่เลือกทาประกันอัคคีภยั เพราะธนาคารผูใ้ ห้กยู้ มื บังคับให้ทาประกัน
อัคคีภยั
4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัยคือคู่สมรส ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ สรา
จันทร์มณี (2554) ที่พบว่าผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั คือคู่สมรสเหมือนกัน
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ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่การซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
ซื้ อเมื่อใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สิน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของนิ สรา จันทร์ มณี (2554) ที่ พ บว่าส่ วนใหญ่ ซ้ื อประกันภัยเมื่ อใช้
สิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน
6. ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน
จากการศึ ก ษาพบว่ า สถานที่ ที่ เลื อ กซื้ อการซื้ อประกั น อั ค คี ภ ั ย เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ทิพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษานิสรา จันทร์ มณี (2554) ที่พบว่าส่ วนใหญ่ซ้ื อประกันภัยคือบริ ษทั อลิอนั ซ์ซี.พี. ประกันภัย
จากัด ซึ่ งทั้งนี้ ผลการศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกัน อาจเกิ ด จากลัก ษณะของพื้ น ที่ ศึ ก ษาต่ างกัน และ
ตัวอย่างที่ ศึก ษาที่ มี อาชี พ ต่างกัน โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่าส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามมี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป ส่ วนการศึกษาของนิ สรา จันทร์ มณี (2554) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีอาชีพอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย ดังนั้นจึงเลือกซื้ อจากบริ ษทั มากกว่าซื้ อจากธนาคาร
7. ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกัน
อัคคี ภยั เพื่อที่ อยู่อาศัยทา คือ จากพนักงานธนาคาร และมีการหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเที ยบประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยจากตัวแทนประกันภัย โดยข้อมูลที่หาเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับความคุม้ ครอง
ตามกรมธรรม์สู ง กว่าบริ ษ ัท อื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษานิ ส รา จัน ทร์ มณี (2554) ที่ พ บว่า
ส่ วนใหญ่แหล่งข้อมูลการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั คือจากพนักงานธนาคาร / ตัวแทน
ประกันภัย และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของสุ พตั รา ณ หนองคาย (2555) พบว่าส่ วนใหญ่ และ
แหล่งข้อมูลการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวติ คือ พนักงานธนาคาร / ตัวแทนประกันชีวติ
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ตารางที่ 5.4 แสดงค่าเฉลี่ยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ
ประกันอัคคีภยั ของผูบ้ ริ โภค จากปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ลาดับ

ปัจจัยย่ อย

1

พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
น่าเชื่อถือ และให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร

2
2
3
4
5
6

7
8
9
10

10
11
12

สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์
สามารถหาซื้อกรมธรรม์อคั คีภยั จากสถาบัน
การเงินต่างๆ
พนักงานมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกัน อัคคีภยั
สามารถติดต่อพนักงานหรื อตัวแทนประกัน
ได้ตลอด 24 ชม
ทาเลที่ต้งั สะดวกในการติดต่อ
พนักงานหรื อตัวแทนมีความกระตือรื อร้น เอา
ใจใส่ ให้คาแนะนา คาปรึ กษา แก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
มีจานวนสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายแห่ง
ในจังหวัด
ติดต่อตัวแทนฯ ได้สะดวก
มีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย

อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า
มีระบบสายด่วนให้บริ การตลอด 24
ชัว่ โมง
สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี
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ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.89
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.87
(มากที่สุด)
4.83
(มากที่สุด)
4.81
(มากที่สุด)
4.80
(มากที่สุด)
4.79
(มากที่สุด)
4.68
(มากที่สุด)
4.66
(มากที่สุด)
4.27
(มาก)
4.20
(มาก)

4.20
(มาก)
4.19
(มาก)
4.18
(มาก)

ปัจจัยหลัก
บุคลากร
การจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่าย
บุคลากร
บุคลากร
การจัดจาหน่าย
บุคลากร
การจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ราคา
ผลิตภัณฑ์
ราคา

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อประกันอัคคีภยั ของผูบ้ ริ โภค จากปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ลาดับ
13
14
14
14
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22

ปัจจัยย่ อย
การชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวก
รวดเร็ ว
มีการบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (On Stop Service)
มีศูนย์ให้บริ การข้อมูล (Call Center) ไว้คอย
ให้บริ การ
เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่าย
เป็ นระยะสั้นและระยะยาว
สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
มีคาอธิบายเนื้อหาในกรมธรรม์ที่ทาให้เข้าใจ
ง่าย
ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั
ประกันภัย หรื อ
ความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ าย
แนะนาบริ การ
มีพนักงาน หรื อตัวแทนสอบถามความ
ต้องการที่แท้จริ ง
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั
ประกันภัย หรื อ
มีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ที่สวยงาม อักษร
ชัดเจน
อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานทันสมัย
ให้ผลตอบแทนสูง
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ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.14
(มาก)
4.13
(มาก)
4.13
(มาก)
4.13
(มาก)
4.13
(มาก)
4.06
(มาก)
4.04
(มาก)
4.03
(มาก)
4.01
(มาก)
3.98
(มาก)
3.96
(มาก)
3.96
(มาก)
3.89
(มาก)
3.84
(มาก)

ปัจจัยหลัก
กระบวนการให้บริ การ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ราคา
ผลิตภัณฑ์
กระบวนการให้บริ การ
สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
กระบวนการให้บริ การ
สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
สิ่ งนาเสนอทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
ซื้ อประกันอัคคีภยั ของผูบ้ ริ โภค จากปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ลาดับ
23
24
25
26

ปัจจัยย่ อย
มีการให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัย
มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
การจัดรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมการเงิน งานวันประกันภัย และการ
มอบของกานล เป็ นต้น

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.59
(มาก)
3.56
(มาก)
3.55
(มาก)
3.48
(ปานกลาง)

ปัจจัยหลัก
การส่งเสริ มการตลาด
การส่งเสริ มการตลาด
การส่งเสริ มการตลาด
การส่งเสริ มการตลาด

จากตารางที่ 5.4 พบว่าปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด 10 อันดับแรก เป็ นปั จจัยทางด้าน
บุค ลากร ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าในการซื้ อประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ลูกค้าให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านการ
จัดจาหน่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ สรา จันทร์ มณี (2554) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การเลื อกซื้ อประกัน อัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดระยอง ซึ่ งพบว่า ปั จจัย ส่ วน
ประสมการตลาดบริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อาศัย คือ ด้านบุคลากร
รองลงมาคือด้านสถานที่ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจท าประกั น อัค คี ภ ัย ส าหรั บ บ้ า นที่ อ ยู่ อ าศัย ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุดคือ
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจ
เกิดจากความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ต่างกัน โดยการศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) พื้นที่ที่ศึกษา
อยูใ่ น 50 เขตของกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจึงให้ความสาคัญกับด้านกระบวนการให้บริ การและ
ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า ส่ วนการศึกษานี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับด้านบุคลากรและด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ดังนั้นด้านกระบวนการให้บ ริ การและด้านผลิ ตภัณฑ์จึงไม่ใช่ สิ่งสาคัญที่ สุ ดในซื้ อ
ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
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ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผตู้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคือมีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์ประกัน
อัค คี ภ ัย ปั จ จัย ย่อ ยที่ ส องคื อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษ ัท ประกัน ภัย ซึ่ งผลการศึ ก ษาไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับ
มากลาดับแรกคือคาอธิ บายเนื้อหาในกรมธรรม์เข้าใจง่าย ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิด
จากความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
พนักงานบริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป รองลงมาอาชีพข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ส่ วนการศึกษาของยุภา
หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จึงให้ความสาคัญกับมีความคุม้ ครองที่หลากหลายของ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย ดังนั้นคาอธิ บายเนื้ อหาในกรมธรรม์
เข้าใจง่าย จึงไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
ปั จจัยด้ านราคา ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านราคา ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความ
สาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคืออัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า ปั จจัยย่อยที่สองคือสามารถ
ชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี ซึ่ งผลการศึกษามีลกั ษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา จันทร์มณี
(2554) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้านราคา ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือเบี้ยประกันภัยไม่
สู งเกิ นไปเมื่อเทียบกับทุนประกันที่จะได้รับ แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา
หอมเชย (2553) ที่ พบว่าปั จจัยย่อยด้านราคาที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือราคา
เหมาะสมกับ ความคุ ม้ ครองในกรมธรรม์ ทั้งนี้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ไม่ส อดคล้องกันอาจเกิ ดจากความ
แตกต่ างของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ศึก ษา โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ พ บว่าส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามอาชี พ
พนักงานบริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป รองลงมาอาชีพข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ส่ วนการศึกษาของยุภา
หอมเชย (2553) มีอาชี พ ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จึ งให้ความส าคัญ กับ อัตราค่าเบี้ ยประกันอัคคีภยั ต่ า
และชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี ดังนั้นราคาเหมาะสมกับความคุม้ ครองในกรมธรรม์จึงไม่ใช่ สิ่งสาคัญ
ที่สุดในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
ปั จจัยด้ านการจัดจาหน่ าย ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ าย ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ ค วาม ส าคัญ ในระดับ มากสองปั จจัย ย่อยแรกคื อ สามารถติ ดต่ อได้ท างโทรศัพ ท์
สามารถหาซื้ อกรมธรรม์อคั คี ภยั จากสถาบันการเงิ นต่างๆ ปั จจัยย่อยที่สองคือทาเลที่ ต้ งั สะดวกใน
การติดต่อ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้าน
การจัดจาหน่ าย ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคื อมีส าขากระจายบริ การทัว่ ถึ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา จันทร์มณี (2554) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่าย ที่ลูกค้า
ให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือตั้งอยูใ่ นทาเลที่สะดวกในการติดต่อ
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ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคือ มีการให้ของแถมหรื อของ
ชาร่ วยเมื่อซื้ อกรมธรรม์ประกันภัย ปั จจัยย่อยที่สองคือมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
ซึ่ งผลการศึกษามีลกั ษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา จันทร์ มณี (2554) ที่พบว่าปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือการโฆษณาทางโทรทัศน์
วิทยุ และสิ่ งพิมพ์ แต่ผลการศึ กษาไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของยุภา หอมเชย (2553) ที่ พบว่า
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือให้บริ การรับ
ชาระค่าเบี้ยประกันผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่าง
ของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ศึ กษา โดยการศึ กษาครั้ งนี้ พ บว่าส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามอาชี พพนักงาน
บริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป รองลงมาอาชี พข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ส่ วนการศึกษาของยุภา หอมเชย
(2553) มี อาชี พลู กจ้างบริ ษทั เอกชน จึงให้ความสาคัญกับมี การให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่ อซื้ อ
กรมธรรม์ประกันภัย และมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย ดังนั้นการส่ งเสริ มการตลาด
ในเรื่ องของการให้บริ การรับชาระค่าเบี้ยประกันผ่านหลายช่องทาง จึงไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการเลือก
ซื้ อประกันอัคคีภยั
ปัจจัยด้ านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคือ พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือ
และให้ บ ริ ก ารด้ว ยความเป็ นมิ ต ร ปั จ จัย ย่อ ยที่ ส องคื อ พนัก งานมี ค วามรู ้ ค วามช านาญเกี่ ย วกับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา จันทร์ มณี (2554) ที่พบว่าปั จจัย
ย่อยด้านบุคลากร ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือพนักงานของบริ ษทั ประกันภัยมี
มนุ ษยสัมพันธ์ดีและเต็มใจให้บริ การ แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา หอม
เชย (2553) ที่ พ บว่าปั จจัยย่อยด้านบุ คลากร ที่ ลู ก ค้าให้ ความส าคัญ ในระดับ มากล าดับ แรกคื อการ
บริ การรวดเร็ วถูกต้อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจ
เกิ ด จากความแตกต่ า งของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ศึ ก ษา โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า ส่ วนใหญ่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามอาชีพพนักงานบริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป รองลงมาอาชีพข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ส่ วน
การศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจ้างบริ ษทั เอกชน จึงให้ความสาคั ญกับพนักงานหรื อ
ตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือ และให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร และพนักงานมีความรู้ความ
ชานาญเกี่ ยวกับ กรมธรรม์ป ระกันอัค คี ภยั ดังนั้นการให้บ ริ การรวดเร็ วถู กต้อง และตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า จึงไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ย่ อ ยด้า นกระบวนการ
ให้บริ การ ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคื อ การชาระเบี้ ย
ประกันภัยทาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว ปั จจัยย่อยที่สองคือ ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก
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ซับซ้อน ซึ่ งผลการศึกษามีลกั ษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา จันทร์ มณี (2554) ที่พบว่า
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคื อช่ องทางการ
ชาระเงินค่าเบี้ยประกันที่หลากหลาย แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา หอมเชย
(2553) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ ที่ลูกค้าให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือ
การบริ การหลังการขายที่ดี ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกันอาจเกิ ดจากความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริ ษทั /รับจ้าง
ทัว่ ไป รองลงมาอาชีพข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ ส่ วนการศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) มีอาชี พ
ลู ก จ้างบริ ษ ทั เอกชน จึ งให้ค วามส าคัญ กับ การช าระเบี้ ยประกันภัยท าได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว และ
ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ดังนั้นการบริ การหลังการขายที่ดีจึงไม่ใช่สิ่ง
สาคัญที่สุดในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
ปัจจัยด้ านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยด้านด้านสิ่ งนาเสนอทาง
กายภาพ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากสองปั จจัยย่อยแรกคือ ความชัดเจนของ
ป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ และ ภาพลักษณ์ ความน่ าเชื่ อถื อ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
ธนาคาร หรื อ ตัวแทน ปั จจัย ย่อ ยที่ ส องคื อ ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่านมาของบริ ษ ทั ประกัน ภัย หรื อ
ธนาคาร และมี รู ป แบบสั ญ ญากรมธรรม์ที่ ส วยงาม อัก ษรชัด เจนทัน สมัย ซึ่ งผลการศึ ก ษาไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุภา หอมเชย (2553) ที่พบว่าปั จจัยย่อยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่
ลูกค้าให้ความสาคัญมากลาดับแรกคือ อาคารสานักงานสะอาดเป็ นระเบียบ ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ ไม่
สอดคล้องกันอาจเกิดจากความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่าส่ วนใหญ่
ผูต้ อบแบบสอบถามอาชีพพนักงานบริ ษทั /รับจ้างทัว่ ไป รองลงมาอาชี พข้าราชการ/ข้าราชการบานาญ
ส่ วนการศึ กษาของยุภา หอมเชย (2553) มี อาชี พลู กจ้างบริ ษทั เอกชน จึ งให้ค วามส าคัญกับความ
ชัด เจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะน าบริ ก าร และภาพลัก ษณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท
ประกันภัย หรื อ ธนาคาร หรื อตัวแทน และผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
ธนาคาร และมีรูป แบบสัญ ญากรมธรรม์ที่ สวยงาม อักษรชัดเจนทันสมัย ดังนั้นอาคารส านักงาน
สะอาดเป็ นระเบียบ จึงไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดในการเลือกซื้ อประกันอัคคีภยั
5.3 ข้ อค้ นพบ
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัคคี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนอกจากสถานที่พกั อาศัยเป็ นเจ้าของเองแล้วยังพบว่าเป็ นผู ้
เช่า ถึงร้อยละ 12.7
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2. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
ลักษณะของการซื้ อประกันภัยแบบสมัครใจและแบบมีเงื่อนไข ส่ วนใหญ่จากพนักงานธนาคาร
แต่การหาข้อมูลเพื่อเพิ่มเปรี ยบเทียบประกันภัยเพื่อที่อยูอ่ าศัยจะหาจากตัวแทนประกัน โดยข้อมูลที่หา
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ที่สูงกว่าบริ ษทั อื่น และมีการเปรี ยบเทียบบริ ษทั
ประกันภัย จานวน 1 ราย
3. ส่ วนใหญ่ไม่มีการประกันภัยอัคคีภยั แบบอื่นๆ โดยมีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นที่ทา
ประกันการโจรกรรม และการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั เป็ นรายปี
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ลกั ษณะของการซื้ อประกัน
แบบมีเงื่อนไข ให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก คือ การจัดรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ
เช่ น งานมหกรรมการเงิ น งานวัน ประกั น ภั ย และการมอบของก านล เป็ นต้ น ส่ วนผู้ต อบ
แบบสอบถามที่ ลกั ษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ ให้ระดับที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับ
ปานกลาง
5.ปั จจัยด้านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งลักษณะของการซื้ อประกันแบบสมัครใจ
และแบบมีเงื่อนไข ให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุกปั จจัยย่อยในระดับมากที่สุด โดยปั จจัยย่อย
ที่ให้ระดับที่มีผลลาดับแรกคือ พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิ กภาพที่ดี มีความน่ าเชื่ อถือ และให้บริ การ
ด้วยความเป็ นมิตร
6. ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งลักษณะของการซื้ อประกัน
แบบสมัครใจ และแบบมีเงื่อนไข ให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุกปั จจัยย่อยในระดับมาก โดย
ปั จจัยย่อยที่ให้ระดับที่มีผลลาดับแรกคือการชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว
7. ปั จจัย ด้านสิ่ ง น าเสนอทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง ลัก ษณะของการซื้ อ
ประกันแบบสมัครใจ และแบบมีเงื่อนไข ให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุกปั จจัยย่อยในระดับ
มากที่สุด โดยปั จจัยย่อยที่ให้ระดับที่มีผลลาดับแรกคือความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนา
บริ การ และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ ธนาคาร หรื อตัวแทน
5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันอัค คี ภยั
เพื่อที่อยูอ่ าศัย ในครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลใน
ระดับมากกับมีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั
ควร ให้ความสาคัญดังนี้
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1.1 เพิ่มความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ให้มีความหลากหลายของลักษณะ
ความเสี ยหายให้มากขึ้น โดยเฉพาะความคุม้ ครองที่เกิดจากไฟไหม้
1.2 ควรพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ออกมาอยู่เสมอเพื่อสามารถแข่งขันกับบริ ษทั
คู่แข่งได้ ควรออกผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
เช่ น ผลตอบแทนจากการซื้ อกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
เนื่องจากพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่ องของชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจของลูกค้าในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั อยูแ่ ล้ว
1.3 บริ ษทั ประกันภัยควรมีระบบสายด่วนให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
1.4 บริ ษ ทั ประกันอัค คี ภยั ควรให้ค วามส าคัญ กับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ลูก ค้าจะได้รับ จาก
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่ งปลูกสร้างเป็ นหลัก สาหรับจานวนเงินเอา
ประกันภัยต้องกาหนดจากมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินที่ตอ้ งการเอาประกันภัย
1.5 สาหรับผูใ้ ห้เช่าควรมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าว่าต้องให้ผเู ้ ช่าทาประกันอัคคีภยั
2. ปัจจัยด้ านราคา จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสาคัญใน
ระดับมากกับปั จจัยด้านนี้
2.1 บริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญกับอัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่ าโดยให้
พนักงานคานวณอัต ราผลตอบแทนที่แท้จริ งให้ลูกค้าทราบ และสามารถให้ลูกค้าชาระเบี้ ยประกัน
โดยหักผ่านบัญชี ผ่านบัตรเครดิ ตได้ นอกจากนั้นควรมี เงื่ อนไขการชาระเบี้ ยประกันสามารถแบ่ง
จ่ายเป็ นระยะสั้นและระยะยาวได้
2.2 บริ ษ ัท ประกัน อัค คี ภยั ควรให้ ค วามส าคัญ กับ กลุ่ ม ลู ก ค้าที่ ซ้ื อเมื่ อใช้สิ น เชื่ อกับ
สถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สิน และเมื่อซื้ อบ้านใหม่ โดยการเสนอกรมธรรมประกัน
อัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยควรแสดงถึงอัตราเบี้ยประกันภัย ความคุม้ ครองที่ลูกค้าจะได้รับทั้งอัตราค่าเบี้ย
ประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและความคุม้ ครอง อัตราผลตอบแทน (กาไรส่ วนต่าง) และการ
ให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่ายเป็ นรายเดื อน รายสามเดื อน
หรื อ รายปี ได้ และให้ลูกค้าสามารถเลื อก การชาระค่าเบี้ ยประกันให้เลื อกหลากหลายวิธี เช่ น การ
ชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี หักบัญชีบตั รเครดิต เป็ นต้น
3. ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จากผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยความสาคัญในระดับมากที่สุดกับปั จจัยด้านนี้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญ
ดังนี้
3.1 สามารถติ ด ต่ อ ได้ท างโทรศัพ ท์ ไ ด้โ ดยสะดวก โดยอาจให้ พ นัก งานให้ เบอร์
โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อกับพนักงานได้สะดวกรวดเร็ ว
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3.2 ควรเปิ ดให้บริ การสายด่วน 24 ชัว่ โมงเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อเป็ น
การเพิ่ ม ช่ องทางในการติ ดต่อระหว่างลู ก ค้าและบริ ษ ทั ฯ และจะสามารถตอบข้อสงสั ย และแก้ไ ข
ปัญหาในเรื่ องประกันอัคคีภยั ให้แก่ลูกค้าในเบื้องต้นได้
3.2 ควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า
3.3 ควรเลือกทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกในการติดต่อ
3.4 ควรมีจานวนสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายแห่งในจังหวัด
4. ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด จากผลการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยความสาคัญในระดับมากกับปั จจัยด้านนี้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญดังนี้
4.1 มีการให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยแก่ลูกค้า
4.2 มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัยให้ลูกค้าทราบอย่างสม่าเสมอ
4.3 มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
4.4 ควรให้ความสาคัญกับด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยการเพิ่มกลยุทธ์ การส่ งเสริ ม
การตลาดสาหรับ ผูท้ ี่ เช่ าบ้านให้น่าสนใจในการซื้ อประกันอัคคี ภยั เช่ น การให้ของแถมหรื อของ
ชาร่ วยเมื่อซื้ อกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั หรื อการให้อตั ราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่าแก่ผทู ้ ี่เป็ นบ้านเช่ า
เป็ นต้น
5. ปัจจัยด้ านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสาคัญ
ในระดับมากที่สุดกับปั จจัยด้านนี้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญดังนี้
5.1 พนักงานหรื อตัวแทนควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และให้บริ การด้วยความ
เป็ นมิตร
5.2 พนักงานควรมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สามารถตอบ
ปั ญหาข้อสงสัยของลูกค้าที่มีต่อประกันอัคคีภยั
5.3 สามารถติดต่อพนักงานหรื อตัวแทนประกันได้ตลอด 24 ชม
5.4พนั ก งานหรื อ ตัว แทนมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น เอาใจใส่ ให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
5.5 ควรให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกเรื่ อง โดยเฉพาะในเรื่ องการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
ได้อย่างชัดเจน สามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษา ในการแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
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6. ปั จ จัยด้ านกระบวนการให้ บ ริ การ จากผลการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยความสาคัญในระดับมากกับปั จจัยด้านนี้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญดังนี้
6.1 ควรให้ความสาคัญในเรื่ องความสะดวกและรวดเร็ วในการชาระเบี้ยประกันภัย
6.2 ควรลดขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ให้ยงุ่ ยาก ซับซ้อน โดยให้กรมธรรม์
ถึงมือลูกค้าให้เร็ วที่สุด
6.3 พนัก งาน หรื อ ตัว แทนต้องสอบถามความต้องการที่ แท้จริ ง ของลู ก ค้าเพื่ อจะได้
ให้บริ การได้รวดเร็ วขึ้น
7. ปั จจัยด้ านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ จากผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉลี่ยความสาคัญในระดับมากกับปั จจัยด้านนี้ ดังนั้นบริ ษทั ประกันอัคคีภยั ควรให้ความสาคัญดังนี้
7.1 ควรให้ความสาคัญกับความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ
7.2 ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ภาพลัก ษณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท ประกัน ภัย หรื อ
ธนาคาร หรื อตัวแทน โดยสถานที่ภายในต้องมีความสะอาดเรี ยบร้อยของสถานที่ มีสว่างเพียงพอ มี
น้ าดื่ ม ห้องน้ า ที่ จอดอดรถ และมี สิ่ งอานวยความสะดวกให้ แก่ ลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ ก าร สิ่ งส าคัญ คื อ
พนักงานที่ให้บริ การจะต้องให้บริ การอย่างดีที่สุดและบริ การด้วยรอยยิม้ ที่มาจากใจ
7.3 ควรมีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ที่สวยงาม อักษรชัดเจนทันสมัย
7.4 มีอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานทันสมัยมาให้บริ การ
นอกจากนีย้ งั มีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับลูกค้ าเฉพาะกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มทีซ่ ื้อประกันอัคคียภัยแบบสมัครใจ
1) ด้านราคา ควรชี้ แจงอัตราค่าเบี้ยประกันอัคคียภัยขั้นต่าให้แก่ลูกค้า โดยแจ้งเงื่อนไข
การชาระเบี้ยประกันให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้ อกรมธรรม์ประกัน
อัคคียภัยทุกครั้ง รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
3) ด้านบุ ค ลากร ควรมี พ นักงานหรื อตัวแทนที่ มี บุ คลิ ก ภาพที่ ดีมี ความน่ าเชื่ อถื อและ
ให้บ ริ การด้วยความเป็ นมิ ตรแก่ ลูกค้า และพนักงานต้องมี ค วามรู ้ ความช านาญเกี่ ยวกับกรมธรรม์
ประกันอัคคียภัย
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2. กลุ่มทีซ่ ื้อประกันอัคคีภัยแบบมีเงื่อนไข
1) ด้านราคา ควรให้ลูกค้าสามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี
2) ด้านกระบวนการบริ การ ควรมการแจ้งเตื อนต่ออายุล่วงหน้าก่อน 1 เดื อนเพื่อเตือน
ความจาลูกค้า
3) ด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ควรมีใบปะหน้าสรุ ปเงื่อนไขความคุม้ ครองต่างๆ เป็ น
ภาษาที่เข้าใจง่าย เพราะในกรมธรรม์จะใช้ภาษาที่เก็นกฎหมาย ลูกค้าจะเข้าใจยาก
ข้ อจากัดและข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ข้อจากัด ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ซ้ื อประกันแบบมีเงื่อนไข
ที่ซ้ื อจากธนาคาร ดังนั้นการนาไปประยุกต์ใช้จึงต้องพิจารณาถึงข้อจากัดนี้
2. ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรท าการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (Dep Interview) ก่ อ นที่ จ ะ
พัฒนาแบบสอบถาม เพื่อจะได้ขอ้ มูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามที่เหมาะสมยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมผู้บริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ค าชี้ แจง : แบบสอบถามนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ประกอบการค้น คว้าแบบอิ ส ระของนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สาขาวิชา การตลาดโดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษา
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคในอาเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกัน อัค คี ภ ัยเพื่ อที่ อยู่อาศัย โดยข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาจะนาไปใช้ในการศึกษาเชิ งวิชาการเท่านั้น ผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน
ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และนาเสนอในภาพรวม จึงเรี ยนมาเพื่อขอความร่ วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
นางวิ ช ชุ ด า ณ เชี ย งใหม่

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย ใน ( ) หน้ าข้ อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุ ด
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. 20 -29 ปี
( ) 2. 30-39 ปี
( ) 3. 40-49 ปี
( ) 4. 50-59 ปี
( )5. 60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หย่า/หม้าย
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. มัธยมศึกษา หรื อต่ากว่า
( ) 2. ปวช , ปวส / อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
( ) 3. ระดับปริ ญญาตรี
( ) 4. สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
( ) 1. พนักงานบริ ษทั / รับจ้างทัว่ ไป
( ) 2. ข้าราชการ / ข้าราชการชานาญ
( ) 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 4. พ่อบ้าน / แม่บา้ น
( ) 5. ปลดเกษียณ
( ) 6. ธุ รกิจส่ วนตัว / เจ้าของกิจการ
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ...................................
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6. รายได้ต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
( ) 2. 10,001 – 15,000 บาท
( ) 3. 15,001 – 20,000 บาท
( ) 4. 20,001 – 25,000 บาท
( ) 5. 25,001 – 30,000 บาท
( ) 6. 30,001 – 35,000 บาท
( ) 7. 35,001-40,000 บาท
( ) 8. 40,001-45,000 บาท
( ) 9. 45,001-50,000 บาท
( ) 9. 50,000 บาทขึ้นไป
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
( ) 1. 1 คน
( ) 2. 2 คน
( ) 3. 3 คน
( ) 4. 4 คนขึ้นไป
8. ลักษณะที่พกั อาศัยของท่าน
( )1. บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
( )2. ทาวน์เฮ้าส์
( )3. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
( )4. อาคารพาณิ ชย์
9. สถานที่พกั อาศัยของท่าน
( )1. เป็ นเจ้าของ
( )2. เป็ นผูเ้ ช่า
( )3. เป็ นของบิดามารดา
( )4. เป็ นของญาติ/พี่นอ้ ง/เพื่อน
( )5. อื่นๆ โปรดระบุ...........................................
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
1. ท่านซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ผ่านธนาคารใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
( ) 2. ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
( )3. ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) ( ) 4. ธนาคารกสิ กรไทยจากัด (มหาชน)
( )5. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
( ) 6. ธนาคารออมสิ น
( )7. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ( ) 8. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
( )9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
( ) 10. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2. ท่านซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ผ่านบริ ษทั ประกันภัยใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
( ) 2. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน)
( ) 3. บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
( ) 4. บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
( ) 5. บริ ษทั ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด(มหาชน)
( ) 6. บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
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( ) 7. บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
( ) 8. บริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
( ) 9. บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
( )10. บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
( )11. บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
( )12. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………
3. ปั จจุบนั ท่านมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ทั้งหมดกี่กรมธรรม์
( ) 1. 1 กรมธรรม์
( ) 2. 2 กรมธรรม์
( ) 3. 3 กรมธรรม์
( ) 4. มากกว่า 4 กรมธรรม์
4. ลักษณะของกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยที่ท่านซื้ อมีความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดต่อ
ทรัพย์สินของที่ท่านจากภัยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. ภัยที่เกิดจากไฟไหม้
( )2. ภัยที่เกิดจากฟ้ าผ่า
( )3. ภัยที่เกิดจากก๊าซระเบิด
( )4. ภัยน้ าท่วม
( )4. ภัยจากลมพายุ
( )5. ภัยจากลูกเห็บ
( )6. ภัยจากแผ่นดินไหว
( )7. ภัยจากควัน
( )8. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
( )9. ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า
( )10. ภัยจากการกระทาอย่างป่ าเถื่อนและเจตนาร้าย
( ) 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................
5. เหตุผลในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
( ) 2. บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของรถดับเพลิง
( )3. บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก
( )4. ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมต้องทาประกันอัคคีภยั
( )5. บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั ผ่านบ่อย
( )6. ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
( )7. เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
( )8. ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้ อกรมธรรม์
( )9. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
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6. เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการทาประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย (ตอบเพียง 1 ข้อ)
( )1. บ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้
( ) 2. บ้านที่อยูอ่ าศัยตั้งอยูใ่ นที่แออัด ยากต่อการเข้าถึงของรถดับเพลิง
( )3. บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก
( )4. ธนาคารกาหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมต้องทาประกันอัคคีภยั
( )5. บ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเขตภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุพดั ผ่านบ่อย
( )6. ได้รับการชักชวนจากตัวแทนประกันภัย/จากผูข้ าย
( )7. เบี้ยประกันภัยต่า คุม้ กับความคุม้ ครอง
( )8. ช่วยเหลือพนักงานหรื อตัวแทนโดยการซื้ อกรมธรรม์
( )9. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
7. ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพื่อน
( ) 2. คู่สมรส
( ) 3. สมาชิกอื่นๆในครอบครัว
( ) 4. พนักงานธนาคาร
( ) 5. ตัวแทนประกันภัย
( ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ.............................
8. ท่านซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัยเมื่อใด
( )1. เมื่อซื้ อบ้านใหม่
( )2 เมื่อใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็ นทรัพย์สินค้ าประกัน
( )3. ซื้ อภายหลังเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย
( )4. อื่นๆ โปรดระบุ................................................
9. โดยปกติแล้วท่านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย จากแหล่งข้อมูลใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. พนักงานธนาคาร
( ) 2. ตัวแทนประกันภัย
( ) 3. โทรทัศน์
( ) 4. อินเทอร์เน็ต
( ) 5. วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์ ( ) 7. ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
( ) 8. อื่นๆ โปรดระบุ ..................................
10. ท่านหาข้อมูลเพิ่มจากจากสื่ อใดเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ที่ท่านตัดสิ นใจซื้ อแล้ว (ตอบ
ได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( )1. คนรู้จกั (โปรดระบุความสัมพันธ์) ………………………………
( )2. ตัวแทนประกันภัย
( )3. โทรทัศน์
( )4. ป้ ายโฆษณา หน้า บริ ษทั ประกัน /ธนาคาร
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( )5. วารสาร / นิตยสาร / หนังสื อพิมพ์
( )5. หนังสื อ/คู่มือประกันอัคคีภยั
( )6. แผ่นพับ/ใบปลิว/โบรชัวร์
( )7. อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์
( )8. อื่นๆ โปรดระบุ........................................................
11. ท่านได้มีการหาข้อมูลในเรื่ องใดบ้างเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ที่ท่านตัดสิ นใจซื้ อ
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( )1. ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
( )2. นโยบายของบริ ษทั ตรงกับความต้องการ
( )3. การติดต่อตัวแทนฯสะดวก ( )4. ฐานะการเงินของกิจการมัน่ คง
( )5. ธุ รกิจมีขนาดใหญ่น่าเชื่ อถือ ( )6. ให้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์สูงกว่าบริ ษทั อื่น
( )7. มีสาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ ( )8. ให้บริ การดีและรวดเร็ ว
( )9. รู ปแบบของกรมธรรม์
( )10. การชาระเบี้ยประกันภัยมีให้เลือกหลายเงื่อนไข
( )11. มีญาติหรื อคนรู ้จกั ทางานอยู่ ( )12. มีส่วนลด/ของแถมที่ได้รับจากตัวแทน
( )13. การบริ การหลังการขาย
( )14. บริ ษทั มีการคัดเลือกและอบรมตัวแทนได้ดี
( )15. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั น่าเชื่อถือ
( )16. อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................
12. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ต่ อปี
( ) 1. ไม่เกิน 1,000 บาท
( ) 2. 1,001 – 1,500 บาท
( ) 3. 1,501 – 2,000 บาท
( ) 4. 2,001 – 2,500 บาท
( ) 5. 2,500 บาทขึ้นไป
13. นอกจากการประกันภัยอัคคีภยั แล้ว ท่านมีการทาประกันแบบอื่นสาหรับที่อยูอ่ าศัยหรื อไม่
( )1. มี (โปรดระบุ).......................................................
( )2. ไม่มี
14. ท่านชาระค่าเบี้ยอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ด้วยวิธีใด
( ) 1. หักผ่านบัญชีธนาคารฯ
( ) 2. ชาระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / บริ ษทั ฯ
( ) 3. ชาระด้วยบัตรเครดิตที่ธนาคาร/บริ ษทั ฯ
( ) 4. ชาระด้วยเช็คเงินสด
( ) 5. อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................
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15. ท่านมีการเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัยกี่รายในการตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย
( ) 1. จานวน 1 ราย
( ) 2. จานวน 2 ราย
( ) 3. จานวน 3 รายขึ้นไป
16. ระยะเวลาในการชาระเบี้ยประกันอัคคีภยั
( ) 1. รายปี
( ) 2. ราย 3 ปี /ครั้ง
( ) 3. 5 ปี /ครั้ง
( ) 4. 10 ปี /ครั้ง
17. ท่านพอใจประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย ที่ท่านซื้ อแล้วมากน้อยเพียงใด
( ) 1. พอใจมาก
( ) 2. พอใจ
( ) 3. เฉย ๆ
( ) 4. ไม่พอใจ
( ) 5. ไม่พอใจมาก
18. ถ้าหากกรมธรรมประกันอัคคีภยั ของท่านครบกาหนดระยะเวลา การซื้ อประกันอัคคีภยั ในครั้ง
ต่อไปท่านจะตัดสิ นใจซื้ ออย่างไร
( )1. ซื้ อจากบริ ษทั เดิม
( )2. ลองเปลี่ยนบริ ษทั ใหม่
19. ท่านจะแนะนาเพื่อนๆ หรื อคนรู ้จกั ซื้ อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ าศัย หรื อไม่
( ) 1. แนะนาอย่างแน่นอน
( ) 2. อาจจะแนะนา
( ) 3. ไม่แน่ใจ
( ) 4. ไม่แนะนา
( ) 5. ไม่แนะนาแน่นอน เหตุผลเพราะ .............................................................................
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ส่ วนที่ 3 แนวคิดส่ วนประสมการตลาดบริการเพือ่ ต้ องการทราบว่ าผู้บริ โภคใช้ ปัจจัยใดมาตัดสิ นใจใน
การเลือกซื้อประกันอัคคีภัย
ระดับทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัย
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ประกันภัย
2. มีความคุม้ ครองที่หลากหลายของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั
3. มีคาอธิบายเนื้อหาในกรมธรรม์ที่ทาให้เข้าใจง่าย
4. มีระบบสายด่วนให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
5. มีการบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (On Stop Service)
6. ให้ผลตอบแทนสูง
7. มีศูนย์ให้บริ การข้อมูล (Call Center) ไว้คอยให้บริ การ
ราคา (Price)
8. อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต่า
9. เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่ายเป็ นระยะ
สั้นและระยะยาว
10. สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต
11. สามารถชาระค่าเบี้ยโดยหักบัญชี
การจัดจาหน่ าย (Place)
12. ทาเลที่ต้งั สะดวกในการติดต่อ
13. สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์
14. ติดต่อตัวแทนฯ ได้สะดวก
15. สามารถหาซื้อกรมธรรม์อคั คีภยั จากสถาบันการเงินต่างๆ
16. มีจานวนสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายหลายแห่งในจังหวัด
การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
17. มีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุและสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
18. การจัดรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรม
การเงิน งานวันประกันภัย และการมอบของกานล เป็ น
ต้น
19. มีการให้ของแถมหรื อของชาร่ วยเมื่อซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย
20. มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประกันภัย
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ระดับทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัย
บุคลากร (People)
21. พนักงานหรื อตัวแทนมีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ให้
คาแนะนา คาปรึ กษา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
22. พนักงานหรื อตัวแทนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
และให้บริ การด้วยความเป็ นมิตร
23. สามารถติดต่อพนักงานหรื อตัวแทนประกันได้ตลอด 24
ชม
พนักงานมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภยั
กระบวนการให้ บริการ (Process)
25.ขั้นตอนในการทาประกันภัยอัคคีภยั ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
26. การชาระเบี้ยประกันภัยทาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ ว
27. มีพนักงาน หรื อตัวแทนสอบถามความต้องการที่แท้จริ ง
เสนอเงื่อนไขก่อนการทาประกันอัคคีภยั
สิ่งนาเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence)
28.ความชัดเจนของป้ ายประกาศ หรื อ ป้ ายแนะนาบริ การ
29.อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานทันสมัย
30.ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
ธนาคาร หรื อตัวแทน
31.ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั ประกันภัย หรื อ
ธนาคาร
32.มีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ที่สวยงาม อักษรชัดเจน
ทันสมัย

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมในการซื้อกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ ะ
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางวิชชุดา ณ เชียงใหม่

วัน เดือน ปี เกิด

24 ธันวาคม 2520

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษาระดับปวช-ปวส โรงเรี ยนพาณิ ชยการลานนาเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2538
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชัฎเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2541

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549-2552 ตาแหน่ง ที่ปรึ กษาทางการเงิน ประจาธนาคารกรุ งไทย
จากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม่ บริ ษทั กรุ งไทยแอกซ่า ประกันชีวติ ิ
จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปั จจุบนั ตาแหน่งผูจ้ ดั การสาขา บริ ษทั พานิชประกันภัย จากัด
(มหาชน)
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