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

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

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

The results of the study on behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district 
towards purchasing fire insurance for dwelling house suggested that they mostly purchased the fire 
insurance as offered by the Dhipaya Insurance Public Company Limited through Krung Thai Bank 
Public Company Limited.  Number of fire insurance for house dwelling that they purchased through 
the bank was 1 insurance policy. The insurance that they carried covered the physical damage to 
dwelling property caused by fire.  A reason of purchasing this insurance was the regulation of the 



 

 ช 

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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ประกนัอคัคีภยัท่ีซ้ือผา่นบริษทัประกนัวนิาศภยั  21 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวน

กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 22 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะ

ของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความ
เสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น 22 

 
 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลใน

การท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 23 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี

ส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 24 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 25 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือ

ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   25 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการรับรู้ 

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  26 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหา

ขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   26 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามส่ือท่ีใชใ้น

การหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้ 27 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจ่ายค่า

เบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี   28 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ

ประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืน  28 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการช าระ

ค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   29 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ

เปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัก่ีรายในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 29 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระยะเวลา
ในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยั 30 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความพอใจ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ 30 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4. 27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนั
อคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา 31 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะ
แนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 31 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 32 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 33 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 34 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 35 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 36 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 37 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 38 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามธนาคารท่ี
ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

39 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบริษทัท่ี
ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

40 

   

 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวน

กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการ
ซ้ือประกนั 

41 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะ
ของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความ
เสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 42 

ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลใน
การท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   และจ าแนกตามลกัษณะของการ
ซ้ือประกนั 43 

ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 44 

ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 45 

ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั    และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 46 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 47 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหา
ขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 48 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามส่ือท่ีใช ้
ในการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้   
และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 49 



 

 ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจ่ายค่า

เบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี   และจ าแนกตามลกัษณะของการ
ซ้ือประกนั 

50 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ
ประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืน  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

50 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการ
ช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

51 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ
เปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่
อาศยั และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

51 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตาม
ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยั และจ าแนกตามลกัษณะของ
การซ้ือประกนั 

52 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามความ
พอใจประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ และจ าแนกตามลกัษณะของการ
ซ้ือประกนั 

53 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนั
อคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

53 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามการ
จะแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และ
จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

54 

ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

55 

 

 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม

ต่อปัจจยัดา้นราคา  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
56 

ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

57 

ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

58 

ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อปัจจยัดา้นบุคลากร   จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

59 

ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

60 

ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 

61 

ตารางท่ี 5.1 แสดงสรุปผลปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก 

63 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล  
  อคัคีภยัหรือภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหมเ้ป็นสาธารณภยัประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า
ของมนุษย ์ โดยอาจเกิดจากส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยท่ี์ประดิษฐข้ึ์นเพื่อความสะดวกสบาย  แต่ก็มีโอกาส
ท าให้เกิดอคัคีภยัข้ึนได้ตลอดเวลา  ความสูญเสียท่ีเกิดจากอคัคีภยันับจากอดีตจนถึงปัจจุบนัได้ทวี
ความรุนแรงเพิ่มข้ึนตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจากอคัคีภยัโดยตรงท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต
อนัเน่ืองจากความร้อนเกิดความเสียหายจากอาคารสถานท่ี ทรัพย์สิน เคร่ืองใช้ภายในบ้านและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรง  เม่ือไฟไหมจ้ะท าให้บา้นท่ีอยูอ่าศยัเกิดความเสียหายถูกท าลายตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในการสร้างบา้นข้ึนมาใหม่หรือจดัหาใหม่มาทดแทนของเก่าในขณะเดียวกนัการเกิด
อุบติัเหตุแต่ละคร้ังจะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน  (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 
2556 : ออนไลน์) ภาพรวมธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2555  มีการขยายตวัข้ึน ดว้ยปัจจยัสนับสนุน
หลกัจากมาตรการรถคนัแรกของรัฐบาล บริษทัประกนัต่างๆ มีการปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัข้ึนรวมถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มของแบบประกนัภยั เพื่อให้มีรายได้จากเบ้ียประกนัภยัรับเขา้มาเพิ่มข้ึน โดยท า
การตลาดเชิงรุกผา่นช่องทางการขายธนาคารพาณิชย ์โดยเบ้ียประกนัภยัรับตรงรวมของธุรกิจประกนั
วินาศภัยในปี 2555  เติบโต 25-28%  หรือประมาณ 175,000-180,000 ล้านบาท  ส าหรับแนวโน้ม
ธุรกิจประกนัอคัคีภยัในปี 2556 คาดวา่ระบบจะมีเบ้ียประกนัภยัรับตรงรวม  2 แสนลา้นบาทเป็นคร้ัง
แรก แต่อตัราการขยายตวัจะชะลอลงเป็นประมาณ 12-15% โดยผูถื้อกรมธรรม์ท่ีมีการซ้ืออนุสัญญา
ความคุม้ครองภยัเพิ่มเติมในปี 2555 ส่วนใหญ่ต่ออายุสัญญา เน่ืองจากค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัท่ีไม่สูง
มากนกัเม่ือเทียบกบัวงเงินความคุม้ครองท่ีไดรั้บ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556: ออนไลน์)  และแนวโนม้
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของระบบสถาบนัการเงินในปี 2556 อาจเติบโตไดใ้นอตัรา 8.0% - 9.0% หรือคิดเป็น
ยอดเงินให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพิ่มข้ึนสุทธิ 190,000 - 210,000 ล้านบาท ซ่ึงถือเป็นอตัราการเติบโตท่ี
ชะลอลง เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพการเติบโตในปี 2555 ท่ีเติบโตไดสู้งราว 11.4% หรือเพิ่มข้ึนราว 2.31 
แสนล้านบาทจากปีก่อนหน้า หลงัมาตรการต่างๆ ของภาครัฐส้ินสุดลง นอกจากนั้น การก าหนด
อตัราส่วนวงเงินกูต่้อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value Ratio: LTV Ratio) ไม่เกิน 95% ส าหรับท่ีอยู่
อาศยัแนวราบ ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย คงมีผลต่อการอนุมติัสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยบ์า้งบางส่วน รวมถึงอาจท าให้ผูต้อ้งการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส่วนหน่ึงชะลอการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นออกไป เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นเงินทุน  (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556: ออนไลน์)      
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จงัหวดัเชียงใหม่ถือวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ ท่ีมีประชากรมากถึง 235,600 คน ท าให้เป็นแหล่งท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจเป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของประเทศไทย  เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความเจริญในทุกๆดา้น และจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดั
ท่ีน่าอยูอ่าศยั รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ และวิถีชุมชน  ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การท าธุรกิจต่างๆ 
อีกทั้ งยงัเป็นเมืองวฒันธรรมศูนย์กลางล้านนาดึงดูดใจแก่ผูม้าเยือนเป็นจ านวนมาก และจังหวดั
เชียงใหม่ยงัเป็นแหล่งศูนยร์วมความเจริญทางดา้นต่างๆ ดงันั้นท่ีอยู่อาศยัจึงเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตของมนุษย ์(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555)  
ยิ่งเมืองเจริญมากข้ึนความหนาแน่นของประชากรก็เพิ่มข้ึนตาม  อคัคีภยัซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนโดยท่ีไม่รู้ตวั อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นอุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 
หรือความประมาท อนัน ามาซ่ึงความสูญเสีย แก่ทั้งชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นอนัมีค่า  จากการส ารวจ
ถึงสาเหตุของการเกิดอคัคีภยั พบวา่สาเหตุอนัดบัหน่ึงเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกบัอาคาร
บา้นเรือน ท่ีอยู่อาศยั และร้านคา้  ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมสู้งเน่ืองจากมีการสร้างส่ิงปลูก
สร้างท่ีมีรัศมีติดกนัซ่ึงเป็นลกัษณะภยัท่ีไม่โดดเด่ียวและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรัศมีห่างกนัดา้นละ 10 เมตร 
ซ่ึงเป็นลกัษณะภยัท่ีโดดเด่ียว  (กรมการประกนัภยั กระทรวงพานิชย,์ 2556: ออนไลน์)    โดยลกัษณะ
ภยัดงักล่าวจะต่างกนัตรงค่าเบ้ียประกนัภยั  ลกัษณะภยัท่ีไม่โดดเด่ียวจะมีค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัท่ีสูง
กว่าภยัโดดเด่ียวโดยมีระยะเวลาการท าประกนัอคัคีภยัอาจเลือกท าไดเ้ป็นรายปี ราย 3ปี และราย 5 ปี 
ทั้งน้ีลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัดงักล่าวจึงเป็นกลุ่มท่ีซ้ือแบบสมคัรใจคือผูรั้บผลประโยชน์
เป็นของผูเ้อาประกนัภยัเองและอีกกลุ่มคือกลุ่มท่ีซ้ือแบบไม่สมคัรใจคือผูรั้บผลประโยชน์เป็นของ
สถาบนัการเงินบงัคบัในเง่ือนไขการกูเ้งินซ้ือบา้นโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงปลูกสร้างค ้าประกนั ดงันั้น
การท าประกนัอคัคีภยัจะท าให้ไดรั้บความคุม้ครองความสูญเสีย หรือ เสียหายท่ีเกิดจากเพลิงไหม ้ซ่ึง
เป็นอีกหนทางหน่ึงในการเพิ่มความอุ่นใจ และท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
(จีรนนัท ์กนัทา, 2556: สัมภาษณ์)  

จากขอ้มูลการแข่งขนัในธุรกิจประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จึงท าให้
ผูศึ้กษาสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั เพื่อน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ 
เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั  และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ี
อยูอ่าศยั ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ี 
อยูอ่าศยั  
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1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.  ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนั 

อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
2.  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง แนะน าตลอดจนก าหนดกลยทุธ์

ผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  ลกัษณะการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก

ซ้ือประกันอัคคีภัยบ้านท่ีอยู่อาศัย  ซ่ึงค้นหาโดยการใช้ค  าถาม  7 ค าถาม คือ 6Ws และ 1H อัน
ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

ประกันภัยอัคคีภัย หมายถึง การประกันภัยท่ีคุ ้มครองภัยท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย์สินอัน
เน่ืองมาจากเกิดเพลิงไหม ้ ฟ้าผา่  หรือการระเบิดของแก๊ส 

ผู้บริโภค  หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  โดยเป็นผูท่ี้ซ้ือและอาศยัอยู่ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  และเคยซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใน 1 ปีท่ีผา่นมา 

บ้ำนอยู่อำศัย  หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลใชอ้ยูแ่ละอาศยัได ้โดยไม่รวมถึงห้อง
ชุดคอนโดมิเนียม 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั 
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
2.1   แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นหา

พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 ค  าถามค้นหาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H  
เพื่อท่ีจะหาค าตอบ 7 ประการ  

ค าถามท่ีใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Wsและ 1H ประกอบไปด้วย 
WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? แ ล ะ  HOW?  เพื่ อ ห าค า ต อ บ  7Osคื อ 
Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations ซ่ึงการใช้ค  าถาม 7 
ค าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค รวมทั้ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา พฤติกรรมศาสตร์ 

2.  ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกับส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั  

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ (Objectives) 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อหาค า 
ตอบเก่ียวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organizations) ประกอบดว้ย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 
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5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ (Occasions)  

6.  ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือ (Outlets)  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) เป็นค าถามท่ีต้องหาค าตอบ
เก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรับรู้แหล่งขอ้มูลของสินคา้ 
 

2.1.2 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 
       ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอ

ใจ, 2548: 51-55) ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ (Product)ในการก าหนดกลยุทธ์การบริการไม่วา่     จะ

เป็นในธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หรือบริการก็ตามต่างตอ้งพิจารณาถึงลูกคา้ ในเร่ืองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์นั้นๆเป็นหลกั ซ่ึงผลิตภณัฑ์ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจาก
สินคา้ทั้งดา้นรูปแบบและการด าเนินงานท่ีมากมายมารวมกนัทั้งท่ีมองเห็นได ้และไม่มีตวัตน หรือเป็น
ส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ ซ่ึง
ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความน่าเช่ือถือ รูปลกัษณ์พิเศษ การ
ออกแบบ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบนั
การแข่งขนัมุ่งเนน้การสร้างผลิตภณัฑท่ี์ใหคุ้ณค่าแก่ลูกคา้มากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั  

2. ดา้นราคา (Price) ตน้ทุนของลูกคา้ท่ีตอ้งเสียไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงตัวผลิตภณัฑ์ โดย
ต้นทุนในท่ีน้ีอาจเป็นไปได้ทั้ ง มูลค่าของเงินท่ีต้องจ่ายไปในการแลกเปล่ียน  ต้นทุนค่าเดินทาง  
ต้นทุนค่าท่ีจอดรถ  รวมถึงต้นทุนค่าเสียเวลา  โดยลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบต้นทุนน้ี กับ คุณค่า 
(Value) ของผลิตภณัฑ์นั้นว่าคุม้ค่าหรือไม่ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ โดยตน้ทุนในการผลิตหรือการ
ให้บริการ จะพิจารณาถึงตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้อยูเ่ป็นหลกั ซ่ึงมกัจะใชร้าคาเป็นท่ียอมรับไดท้ั้ง    2 
ฝ่าย คือ ผูข้ายไดรั้บผลก าไรเพียงพอและผูซ้ื้อหรือผูใ้ช้บริการสามารถจ่ายไดแ้ละไดรั้บผลประโยชน์
ตามขอ้ตกลง กล่าวคือ เม่ือลูกคา้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงซ้ือ ราคายงัเป็นตวัก าหนดความคาดหวงัของลูกคา้
วา่จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีเสียไป  

3. ด้านการจัดจ าห น่ าย (Place) จ  าเป็นต้องพิ จารณ าถึงความสะดวกสบาย 
(Convenience) ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ กล่าวคือ ลูกคา้
ควรจะเขา้ถึงง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด     การเลือก
ช่องทางในการน าส่งบริการท่ีเหมาะสมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาถึงท าเลท่ีตั้ง (Location) เป็นส าคญั เน่ืองจากการบริการบางประเภทลูกคา้ตอ้งเดินทางไปยงั
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สถานบริการด้วยตนเอง จึงตอ้งการอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการส่งมอบ        การบริการแก่
ลูกค้า (Service Delivery) เน่ืองจากการบริการเป็นกระบวนการท่ีมีลูกค้าเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ใน
กระบวนการด้วย กระบวนการในการส่งมอบบริการจะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจว่า
บริการท่ีพวกเขาไดรั้บคุม้ค่ากบัมูลค่าของเงินท่ีพวกเขาจ่ายไปหรือไม่ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี การจดั
จ าหน่ายหมายถึง สถานท่ี หรือ บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการ บริษทัประกนัชีวิต และ ธนาคาร อาทิเช่น 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภยั  มีความสะดวกในการเดินทาง ท่ีตั้งบริษทัหาง่าย มีท่ีจอด
รถเพียงพอ จ านวนสาขาของบริษทัท่ีมีให้เลือกใชบ้ริการ และสถานท่ีให้บริการมีระบบขนส่งมวลชน
ผา่น เป็นตน้ 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ในการส่ือสาร
การตลาดของธุรกิจบริการสามารถท าการส่งเสริมการตลาดไดส่ี้แบบเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Mixed) ซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล 
(Non Personal) โดยผา่นส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

4.2 การขายโดยใช้พนักงาน  (Personal Selling) เป็นการขายโดยใช้
พนกังานขาย 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย เช่น การท าบตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 

4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นแผนการ
น าเสนอภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างธุรกิจและลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น การให้ข่าวแก่
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินเก่ียวกบัการก าจดัของเสียตามวธีิการท่ีถูกตอ้งของโรงพยาบาล 

5.  ด้านบุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใ้ห้บริการ ตอ้งท าให้ผูใ้ช้บริการเกิด
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ พนกังานควรมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนอง
ต่อลูกคา้ มีความน่าเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ มีความคิดริเร่ิมมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ได ้ดงันั้นบริษทั ธุรกิจ หรือห้างร้านท่ี
เป็นธุรกิจบริการจะตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ดา้นบุคลากร โดยเร่ิมตั้งแต่ การสรรหาคดัเลือก การ
พฒันา การฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อ  การให้บริการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาแก่ลูกคา้ การทกัทาย การขอบคุณทุก
คร้ังท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการ การสร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ         



 

 7 

6.  ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่
ลูกคา้ ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว และประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) เช่น การทกัทายและตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อ 
การแนะน า การคิดค่าบริการท่ีเท่ียงตรง และการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว     ใน
การศึกษาคร้ังน้ี กระบวนการให้บริการหมายถึง ความรวดเร็วและความเป็นมืออาชีพของระบบการ
ให้บริการของบริษทัประกนัชีวิต   อาทิเช่น ความถูกตอ้งในการให้บริการ ความรวดเร็วและใชเ้วลาท่ี
เหมาะสม  ขั้นตอนการสมคัรขอเอาประกนั ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน    มีความรวดเร็วในการรับค่าสินไหม
ทดแทน หรือรับผลตอบแทน และขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหายไม่ยุง่ยากเป็นตน้ 

7.  ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การ
พฒันารูปแบบการให้บริการท าไดโ้ดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) 
หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
ลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจ
ลูกค้า  อาคารส านักงาน  ท าเลท่ีตั้ ง  การตกแต่ง  เคร่ืองมือต่างๆ  และสามารถท าให้มองเห็น
ภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งมีการออกแบบจดัวางส านกังาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  มีการตกแต่งส านักงานให้ดูดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ขณะท่ีลูกคา้มารอรับบริการ  

2.1.3 การประกนัอคัคีภัย  (กรมการประกนัภยั กระทรวงพานิชย,์ 2555) 
   การประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance) คือการคุม้ครองวินาศภยัท่ีเกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง
แก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัดงัน้ีคือ วินาศภยัท่ีเกิดจากไฟ (Fire), ฟ้าผา่ (Lightning), การระเบิดของแก๊ส
ท่ีใชป้ระกอบเพื่อการบริโภคในสถานท่ีซ่ึงมิไดเ้ป็นโรงงานท าแก๊ส (Gas Use for Domestic Purpose) 
และความเสียหายท่ีเป็นเหตุต่อเน่ืองจากอคัคีภยั ซ่ึงก่อใหเ้กิดเสียหายแก่ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัไว ้โดย
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ เช่น ในการดับไฟท่ีก าลังไหม้ แล้วส่ิงของได้รับความเสียหายจาก
น ้าดบัไฟนั้นท าให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากส่ิงของนั้นไดอี้กบริษทัประกนัภยัจะตอ้ง ท าการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนให ้

อัคคีภัย คือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึ่งปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีเราไม่รู้ตวัอนัเน่ืองมา จาก
สาเหตุหลายประการ เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือความประมาท อนัน ามาซ่ึงความสูญเสียแก่ทั้ง
ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นอนัมีค่า  จากท่ีไดมี้การส ารวจถึงสาเหตุของการเกิดอคัคีภยั พบว่าสาเหตุ
อนัดบัหน่ึงนั้นเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกบัอาคารบา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั และร้านคา้ ซ่ึงมี
ความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไมสู้ง ดั้ งนั้นการท า “ประกนัอคัคีภยั” จะท าให้ท่านไดรั้บความคุม้ครอง
ความสูญเสีย หรือเสียหายท่ีเกิดจากเพลิงไหม ้ซ่ึงเป็นอีกหนทางหน่ึงในการเพิ่มความอุ่นใจ และท าให้
เกิดความรู้สึกมัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์น นอกจากน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2543 กรมการประกนัภยัยงั
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ไดป้ระกาศใชก้รมธรรมอคัคีภยัฉบบัใหม่ ท่ีให้ความคุม้ครองเฉพาะกบัท่ีอยู่อาศยั เรียกว่า กรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยัส าหรับบา้นท่ีอยูอ่าศยั (Household Policy) ซ่ึงกรมธรรม์ฉบบัน้ีจะไดรั้บการปรับปรุง
ให้ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บประโยชน์ จากการท าประกนัอคัคีภยัอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม
มากข้ึน โดยมีความคุม้ครองเพิ่มเติมจากกรมธรรมอ์คัคีภยัปกติ 

ผู้มีสิทธ์ิท าประกนัอคัคีภัย 
เป็นเจา้ของทรัพยสิ์น หรือผูมี้สิทธ์ิมีประโยชน์ และส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริงในทรัพยสิ์น

และส่ิงปลูกสร้างท่ีเอาประกนัภยั 
- ส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับกรมธรรมอ์คัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง บา้น ทาวน์ 

เฮ้าส์  บ้านแฝดส าหรับอยู่อาศัย โรงรถ ก าแพง ร้ัว ประตู ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัย ในแฟลต 
คอนโดมิเนียม ทรัพยสิ์นท่ีสามารถเอาประกนัได ้ 

- ตวัอาคาร บา้นเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 
- เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา 
- ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นตวัอาคารนั้นๆ 
ทรัพย์สินทีไ่ม่รวมอยู่ในการประกนัภัย (เวน้แต่ไดร้ะบุในกรมธรรมโ์ดยชดัเจน) 
- สินคา้ท่ีอยูใ่นการดูแลรักษาของผูเ้อาประกนัภยั ในฐานะผูดู้แลรักษา 
- เงินแท่งหรือทองแท่ง อญัมณีท่ีมีค่า 
- โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ อนัมีมูลค่ารวมทั้งส้ินเกินกวา่ 2,000 บาท (10,000 บาท  

ส าหรับกรมธรรมท่ี์อยูอ่าศยั) 
- ตน้ฉบบัเอกสาร แบบแปลน แผนผงั หรือ เอกสารส าคญัต่างๆ ไปรษณียากร  

อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบตัร 
- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเสียหาย เพราะเดินเคร่ืองเกินก าลงั วงจรลดั หรือไฟฟ้าร่ัว จน 

ท าใหเ้กิดเพลงไหม ้ 
- วตัถุระเบิด 
ปัจจัยในการค านวณอตัราเบีย้ประกนัภัย จะพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
- ลกัษณะของส่ิงปลูกสร้าง 
- ลกัษณะการใชส้ถานท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น 
- สถานท่ีตั้งของทรัยพสิ์น 
- อุปกรณ์ส าหรับการดบัเพลิง 
- ส่ิงแวดลอ้ม 

ส าหรับจ านวนเงินเอาประกนัภยั ก าหนดจากมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการเอา
ประกนัภยั 
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2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
    ยุภา  หอมเชย (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกันอคัคีภัย  
ส าหรับบ้านท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่น 50 เขตของกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 ราย   โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ   ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
สถานภาพโสด  อายุ 20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท  จ  านวนสมาชิกในบา้นนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 คน  ลกัษณะของท่ีพกัอาศยั
เป็นบา้นเด่ียว/บา้นแฝด สถานภาพการอยูอ่าศยัโดยเป็นเจา้ของบา้น  ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือท่ีพกัอาศยั
คือตนเอง  ส่วนใหญ่ไม่เคยท าประกนัภยัมาก่อน   ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ   ส่วน
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ให้ความส าคญัในระดบัมาก  ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ล าดบัแรกดงัน้ี   ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ไดแ้ก่ ค  าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรมเ์ขา้ใจง่าย  
ปัจจยัด้านราคา   ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับความคุม้ครองในกรมธรรม์  ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ได้แก่  มีสาขากระจายบริการทัว่ถึง  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ให้บริการรับ
ช าระค่าเบ้ียประกนัผ่านหลายช่องทาง ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่  การบริการรวดเร็วถูกตอ้ง  และตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ไดแ้ก่ การบริการหลงัการขายท่ีดี   ปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ไดแ้ก่ อาคารส านกังานสะอาดเป็นระเบียบ    
 นิสรา  จันทร์มณี (2554)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มลูกคา้ท่ีมาติดต่อ
เพื่อซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั จ  านวน 205 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา   ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุมากกว่า 40 ปี  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท   สถานภาพการอยู่อาศยัเป็นเจ้าของบ้าน ผลการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัระยอง พบวา่ส่วนใหญ่
ซ้ือประกนัภยัเม่ือใช้สินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน  โดยลกัษณะความคุม้ครองคือภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้  
อตัราค่าเบ้ียประกนัมากกวา่ 3,001 บาท จ านวนทุนประกนัอยู่ระหวา่ง 1,000,001-2,000,000 บาท  มี
ระยะเวลาในการท าประกนัภยับา้นมา 5  ปี จ  านวนคร้ังในการท าประกนัภยัมากกว่า 5 คร้ัง  จ  านวน
กรมธรรม์ประกนัมี 1 กรมธรรม์  โดยบริษทัท่ีเลือกท าประกนัภยัคือบริษทัอลิอนัซ์ซี.พี. ประกนัภยั
จ ากดั  ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บค่าสินไหมทดแทน  เหตุผลท่ีเลือกท าประกนัอคัคีภยัเพราะธนาคารผูใ้ห้
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กูย้ืมบงัคบัให้ท าประกนัอคัคีภยั  และเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัเพราะไดรั้บการ
ชกัชวนจากตวัแทน/จากผูข้าย  โดยผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัคือ คู่สมรส   และ
แหล่งขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีคือ  พนกังานธนาคาร / ตวัแทนประกนัภยั  
 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยู่อาศยั  5 ด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมากล าดับแรกคือ ด้าน
บุคลากร รองลงมาดา้นสถานท่ี ดา้นค่าเบ้ียประกนัดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ   
ปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นให้ความส าคญัในระดบัมากดงัน้ี  ดา้นสถานท่ี คือ ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกใน
การติดต่อ  ด้านบุคลากร คือ พนักงานของบริษทัประกนัภยัมีมนุษยสัมพนัธ์ดีและเต็มใจให้บริการ  
ดา้นค่าเบ้ียประกนัคือ เบ้ียประกนัภยัไม่สูงเกินไปเม่ือเทียบกบัทุนประกนัท่ีจะไดรั้บ  ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ คือช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัท่ีหลากหลาย  ดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ มีการ
โฆษณาทางโทรทศัน์วทิย ุและส่ิงพิมพ ์
 สุพตัรา  ณ หนองคาย (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของผูสู้งวยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซ้ือประกนัชีวิต ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีอายุ 50 ปีข้ึนไป อาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ท่ีซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ภายใน 3 ปีท่ีผ่านมา   จ านวน 200 ราย  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  จาก
ผลการศึกษาไดแ้บ่งผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  และเพศหญิงจ านวนเท่ากนั มีอายุ 50-55 ปี  มี
สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการมากท่ีสุด 
มีรายไดต่้อเดือน  30,001 บาทข้ึนไป จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป   ส่วนใหญ่ไม่มีจ  านวน
สมาชิกท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ และเป็นหวัหนา้ครอบครัว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติ และ เคยซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติดว้ยตนเอง    

ผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิตของผูสู้งวยัในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผา่นบริษทัหรือธนาคาร 
คือ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ  ากัด (ประเทศไทย) (AIA)      จ  านวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีปัจจุบัน คือ 2 กรมธรรม์  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์
ประกนัชีวิตมากท่ีสุดคือ  พนักงานธนาคาร / ตวัแทนประกนัชีวิต และแหล่งขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับประกันชีวิตคือ  พนักงานธนาคาร / ตวัแทนประกันชีวิต  ผูต้อบแบบสอบถามมี
เหตุผลหลักในการท าประกันชีวิตมากท่ีสุดคือ  เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ส่วนใหญ่
รูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีมีคือ แบบสะสมทรัพย  ์(Endowment Insurance) เป็นการผสมผสาน
ระหว่างการคุม้ครองชีวิตและการออมทรัพย ์โดยบริษทัประกนัจะจ่ายเงินเม่ือผูเ้อาประกนัเสียชีวิต
หรืออยูจ่นครบสัญญา    มีค่าเบ้ียประกนัชีวิตต่อปีมากท่ีสุดคือ 10,001 – 15,000 บาท การช าระค่าเบ้ีย
ประกันชีวิตคือ ช าระเป็นรายเดือน วิธีการช าระค่าเบ้ียประกันชีวิตหักผ่านบัญชีธนาคารฯ ผูต้อบ
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แบบสอบถามใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม ์มากท่ีสุดคือ  มากกวา่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน มี
ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัชีวิต 15 – 21 ปี ส าหรับการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติเพิ่มในอนาคต
ขา้งหน้าคือ  อาจจะไม่ซ้ือ ส่วนใหญ่การแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัชีวิตในอนาคต คือ 
แนะน าอยา่งแน่นอน  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
การซ้ือประกันชีวิต มีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  และให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัคือ  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัด้านราคา  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะทางกายภาพ  และปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

          เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยเนน้ค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคคือ 6W’s 1H ซ่ึงประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 
ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where)  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) และส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
        ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยอาศยัอยูใ่น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใน 1 ปีท่ีผา่นมา  
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิคัดเลอืกตัวอย่าง 
        ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั อาศยัอยู่ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่พร้อม  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 ตวัอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 
2551:187) โดยใช้เทคนิคสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซ่ึง
คดัเลือกตวัอยา่งตามแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีซ้ือแบบสมคัรใจ จ านวน 150 ราย  และกลุ่มท่ีซ้ือแบบมีเง่ือนไขโดยเป็นลูกคา้สินเช่ือ
ของธนาคาร จ านวน 150 ราย  

 
3.2วธีิการศึกษา 

3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากซ้ือประกนัอคัคีภยั 
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เพื่อท่ีอยูอ่าศยัจากกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 300 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  

                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
       ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
        ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนั 

อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร  
ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี
ไหน และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร   

        ส่วนท่ี 3  แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อต้องการทราบว่าผูบ้ริโภคใช้
ปัจจยัใดมาตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้น
ราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการและ 
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

        ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
               ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)   
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ในส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซ้ือ
ประกันอัคคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยันั้ นใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดบั  (กุณฑลี  ร่ืนรมย,์  2551)  ดงัน้ี 

ระดบัการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ           ระดบัคะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   1 
นอ้ย    2 
ปานกลาง    3 
มาก    4 
มากท่ีสุด    5 
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คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ียและแปรความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49 มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 

3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีสถานท่ีด าเนินการศึกษาไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สถานท่ีเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาตั้งแต่เดือนมกราคม –สิงหาคม 2557  ระยะเวลาเก็บขอ้มูลเดือน
มิถุนายน 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
 ส่วนท่ี 3  ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนั
อคัคีภยัของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 140 46.7 
หญิง 160 53.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3  เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 46.7 
  
  
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 -29  ปี 55 18.3 
30-39  ปี 124 41.3 
40-49 ปี 88 29.3 
50-59 ปี 28 9.3 
60 ปีข้ึนไป 5 1.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 30-39  ปี ร้อยละ 41.3 
รองลงมาอายุระหวา่ง  40-49 ปี ร้อยละ 29.3   และอายรุะหวา่ง 20 -29  ปี  ร้อยละ 18.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 74 24.7 
สมรส 203 67.7 
หยา่/หมา้ย 23 7.6 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.7 
รองลงมาโสด ร้อยละ 24.7 และหยา่/หมา้ย ร้อยละ 7.6 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษา หรือต ่ากวา่ 3 1.0 
ปวช, ปวส / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 66 22.0 
ปริญญาตรี 146 48.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 85 28.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
48.7 รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 28.3  และปวช , ปวส / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
22.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

พนกังานบริษทั / รับจา้งทัว่ไป 92 30.7 
ขา้ราชการ / ขา้ราชการช านาญ 75 25.0 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 46 15.3 
พอ่บา้น / แม่บา้น 12 4.0 
ปลดเกษียณ  10 3.3 
ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 65 21.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้ง
ทัว่ไป ร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ขา้ราชการ / ขา้ราชการช านาญ ร้อยละ 25.0 และธุรกิจส่วนตวั / 
เจา้ของกิจการ ร้อยละ 21.7 
 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

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 บาทข้ึนไป 11 3.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 
บาท 20,001 - 25,000 บาท และ 30,001 - 35,000 บาท เท่ากนั ร้อยละ 16.0 รองลงมา25,001 - 30,000 
บาท ร้อยละ 12.7  และ 45,001-50,000 บาท ร้อยละ 11.7  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 คน 51 17.0 
2 คน 70 23.3 
3 คน 69 23.0 
4 คนข้ึนไป 110 36.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน
ข้ึนไป ร้อยละ 36.7 รองลงมา 2 คน ร้อยละ 23.3 และ 3 คน ร้อยละ 23.0 ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
ลกัษณะทีพ่กัอาศัย จ านวน ร้อยละ 

บา้นเด่ียว/บา้นแฝด 123 41.0 
ทาวน์เฮา้ส์ 78 26.0 
บา้นเด่ียว 2 ชั้น 72 24.0 
อาคารพาณิชย ์ 27 9.0 

รวม 300 100.0 
 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลกัษณะท่ีพกัอาศยั บา้นเด่ียว/บา้น
แฝด ร้อยละ 41.0 รองลงมา ทาวน์เฮา้ส์ ร้อยละ 26.02 และ บา้นเด่ียว 2 ชั้น ร้อยละ 24.0  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ีพกัอาศยั 
สถานทีพ่กัอาศัย จ านวน ร้อยละ 

เป็นเจา้ของ 228 76.0 
เป็นผูเ้ช่า 38 12.7 
เป็นของบิดามารดา 31 10.3 
เป็นของญาติ/พี่นอ้ง/เพื่อน 3 1.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานท่ีพกัอาศยัเป็นเจา้ของ ร้อยละ 
76.0 รองลงมา เป็นผูเ้ช่า ร้อยละ 12.7 และเป็นของบิดามารดา ร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 

 

 

 

 

4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามธนาคารท่ีซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ธนาคารทีซ้ื่อประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)            29 19.3 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 32 21.3 
ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)      28 18.7 
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 19 12.7 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)      11 7.3 
ธนาคารออมสิน 21 14.0 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)      0 0 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 3 2.0 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์       7 4.7 
ธนาคารแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 0 0 

รวม 150 100.0 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ธนาคารท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ี
อยูอ่าศยัคือธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 21.3  รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน)  ร้อยละ 19.3  และธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 18.7 

 

 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบริษทัประกนัอคัคีภยัท่ีซ้ือ
ผา่นบริษทัประกนัวนิาศภยั  

บริษัทประกนัอคัคีภัยทีซ้ื่อผ่านบริษัทประกนัวินาศภัย จ านวน ร้อยละ 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 28 18.7 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน) 13 8.7 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 39 26.0 
บริษทั ไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 11 7.3 
บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน) 2 1.3 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 11 7.3 
บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 5 3.3 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  3 2.0 
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 21 14.0 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 5 3.3 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 12 8.0 

รวม 150 100 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บริษทัประกนัอคัคีภยัท่ีซ้ือผา่น
ธนาคาร คือ บริษทัทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 26.0 ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ บริษทั 
กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 18.7 และบริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 14.0  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวนกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

จ านวนกรมธรรม์ประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
1 กรมธรรม ์ 300 100.0 
2 กรมธรรม ์ 0 0.0 
3 กรมธรรม ์ 0 0.0 
มากกวา่ 4 กรมธรรม ์ 0 0.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่
อาศยัผา่นธนาคารคือ 1 กรมธรรม ์ร้อยละ 100.0  

 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะของกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น 
ลกัษณะของกรมธรรม์ประกันอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยทีซ้ื่อ

มีความคุ้มครองความเสียหายทีเ่กดิต่อทรัพย์สิน 
จ านวน ร้อยละ 

ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ 300 100.0 
ภยัท่ีเกิดจากฟ้าผา่ 0 0.0 
ภยัท่ีเกิดจากก๊าซระเบิด 0 0.0 
ภยัน ้าท่วม 27 9.0 
ภยัจากลมพาย ุ 0 0.0 
ภยัจากลูกเห็บ 0 0.0 
ภยัจากแผน่ดินไหว 0 0.0 
ภยัจากควนั 0 0.0 
ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน 20 6.7 
ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า 0 0.0 
ภยัจากการกระท าอยา่งป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย 0 0.0 
อ่ืนๆ  0 0.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลกัษณะของกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น คือ ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้
ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ ภยัน ้าท่วม ร้อยละ 9.0 และภยัจลาจลและนดัหยดุงาน ร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 

 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการท าประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

เหตุผลในการท าประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้ 18 6.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของ
รถดบัเพลิง 

29 9.7 

บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 91 30.3 
ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 150 50.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดัผา่น
บ่อย 

0 0.0 

ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 11 3.7 
เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 73 24.3 
ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์ 0 0.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่เหตุผลในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั ร้อยละ  50.0  รองลงมาคือ 
บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก ร้อยละ 30.3 และเบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 
ร้อยละ 24.3  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

เหตุผลทีส่ าคัญทีสุ่ดในการท าประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่
อาศัย 

จ านวน ร้อยละ 

บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้ 18 6.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของ
รถดบัเพลิง 

18 6.0 

บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 96 32.0 
ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 150 50.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดัผา่น
บ่อย 

0 0.0 

ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 18 6.0 
เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 0 0.0 
ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์ 0 0.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ ้ยืมต้องท าประกันอัคคีภัย  ร้อยละ 50.0 
รองลงมาคือ บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก ร้อยละ 32.0 และ บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้น
ไม้ ไวต่อการเกิดเพลิงไหม้ บ้านท่ีอยู่อาศยัตั้ งอยู่ในท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของรถดบัเพลิง  และ  
ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย เท่ากนั ร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ผู้ทีม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ 
ทีอ่ยู่อาศัย 

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 23 7.7 
คู่สมรส 245 81.7 
สมาชิกอ่ืนๆในครอบครัว 6 2.0 
พนกังานธนาคาร  20 6.7 
ตวัแทนประกนัภยั 13 4.3 
อ่ืนๆ   32 10.7 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
อ่ืนๆ  ไดแ้ก่ตนเอง 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ คู่สมรส ร้อยละ 81.7 รองลงมาคืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ตนเอง ร้อยละ 
10.7  และเพื่อน ร้อยละ 7.7 

 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั   

การซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
เม่ือซ้ือบา้นใหม่ 133 44.3 
เม่ือใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็น
ทรัพยสิ์น 

150 50.0 

ซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย 17 5.7 
รวม 300 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่การซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ เม่ือใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น ร้อยละ 50.0  รองลงมา
เม่ือซ้ือบา้นใหม่ ร้อยละ 44.3  และซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย ร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับประกนัอคัคีภัยเพือ่ที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
พนกังานธนาคาร  184 61.3 
ตวัแทนประกนัภยั   55 18.3 
โทรทศัน์ 41 13.7 
อินเทอร์เน็ต 87 29.0 
วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์ 19 6.3 
ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร  27 9.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของ
ผูต้อบแบบสอบถามคือ พนกังานธนาคาร ร้อยละ 61.3 รองลงมา อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 29.0 และ
ตวัแทนประกนัภยั   ร้อยละ 18.3 ตามล าดบั 
 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อ
เปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   

การหาข้อมูลเพิม่เพือ่เปรียบเทยีบประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั   17 5.7 
ตวัแทนประกนัภยั 184 61.3 
โทรทศัน ์ 2 0.7 
ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร 52 17.3 
วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์ 10 3.3 
หนงัสือ/คู่มือประกนัอคัคีภยั 41 13.7 
แผน่พบั/ใบปลิว/โบรชวัร์ 35 11.7 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ 47 15.7 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 

 
  จากตารางท่ี 4.19 พบวา่การหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ   ตวัแทนประกนัภยั  ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา หนา้ 
บริษทัประกนั /ธนาคาร ร้อยละ 17.3 และอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ ร้อยละ 15.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อ
เปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้  

การหาข้อมูลเพิม่เพือ่เปรียบเทยีบประกนัอคัคภีัยตดัสินใจซ้ือแล้ว จ านวน ร้อยละ 
ช่ือเสียงของบริษทั 20 6.7 
นโยบายของบริษทัตรงกบัความตอ้งการ 33 11.0 
การติดต่อตวัแทนฯสะดวก 21 7.0 
ฐานะการเงินของกิจการมัน่คง 14 4.7 
ธุรกิจมีขนาดใหญ่น่าเช่ือถือ 6 2.0 
ใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทัอ่ืน 133 44.3 
มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 4 1.3 
ใหบ้ริการดีและรวดเร็ว 45 15.0 
รูปแบบของกรมธรรม ์ 6 2.0 
การช าระเบ้ียประกนัภยัมีใหเ้ลือกหลายเง่ือนไข 39 13.0 
มีญาติหรือคนรู้จกัท างานอยู ่ 0 0.0 
มีส่วนลด/ของแถมท่ีไดรั้บจากตวัแทน 42 14.0 
การบริการหลงัการขาย 22 7.3 
บริษทัมีการคดัเลือกและอบรมตวัแทนไดดี้ 9 3.0 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของบริษทัน่าเช่ือถือ 10 3.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 300 ราย 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยั

ตดัสินใจซ้ือแลว้ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทั
อ่ืน ร้อยละ  44.3 รองลงมาใหบ้ริการดีและรวดเร็ว ร้อยละ 15.0 และมีส่วนลด/ของแถมท่ีไดรั้บจาก
ตวัแทน ร้อยละ 14.0  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 

 28 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจ่ายค่าเบ้ียประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี   

การจ่ายค่าเบีย้ประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยต่อปี จ านวน ร้อยละ 
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 บาทข้ึนไป 65 21.7 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่การจ่ายค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปีของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 1,501 - 2,000 บาท ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ 2,500 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
21.7 และ 2,001 - 2,500 บาท ร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 

 
 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการประกนัภยัอคัคีภยั
แบบอ่ืน  

การประกนัภัยอคัคีภัยแบบอื่น จ านวน ร้อยละ 
 มี ไดแ้ก่ การโจรกรรม 14 4.7 
ไม่มี 286 95.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกจากการประกนัภยัอคัคีภยัแลว้
ไมมี่การท าประกนัแบบอ่ืนส าหรับท่ีอยูอ่าศยั  ร้อยละ 95.3  และมีการท าประกนัแบบอ่ืน ไดแ้ก่ การ
โจรกรรม ร้อยละ 4.7  
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ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั   

วธีิการช าระค่าเบีย้อคัคีภัยเพื่อทีอ่ยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
 หกัผา่นบญัชีธนาคารฯ 30 10.0 
ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ 210 70.0 
ช าระดว้ยบตัรเครดิตท่ีธนาคาร/บริษทัฯ 38 12.7 
ช าระดว้ยเช็คเงินสด 22 7.3 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่วธีิการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คือ ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ช าระดว้ยบตัรเครดิตท่ี
ธนาคาร/บริษทัฯ ร้อยละ 12.7 และหกัผา่นบญัชีธนาคารฯ ร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการเปรียบเทียบบริษทั
ประกนัภยัก่ีรายในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 

การเปรียบเทยีบบริษัทประกนัภัยกีร่ายในการตัดสินใจซ้ือ
ประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

จ านวน ร้อยละ 

จ านวน 1 ราย 259 86.3 
จ านวน 2 ราย 21 7.0 
จ านวน 3 รายข้ึนไป 20 6.7 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่การเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัก่ีรายในการตดัสินใจซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ จ านวน 1 ราย ร้อยละ 86.3  รองลงมาคือ 
จ านวน 2 ราย ร้อยละ 7.0 และจ านวน 3 รายข้ึนไป ร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระยะเวลาในการช าระเบ้ีย
ประกนัอคัคีภยั 

ระยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัอคัคีภัย จ านวน ร้อยละ 
รายปี 273 91.0 
ราย 3 ปี/คร้ัง 21 7.0 
5  ปี/คร้ัง 6 2.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยัของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คือ รายปี ร้อยละ 91.0 รองลงมาคือ ราย 3 ปี/คร้ัง ร้อยละ 7.0 และ5  ปี/คร้ัง ร้อยละ 2.0 
ตามล าดบั 

 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามความพอใจประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ 

ความพอใจประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยทีซ้ื่อ จ านวน ร้อยละ 
พอใจมาก 273 91.0 
พอใจ 27 9.0 
เฉยๆ 0 0.0 
ไม่พอใจ 0 0.0 
ไม่พอใจมาก 0 0.0 

รวม 300 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความพอใจประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู ่
อาศยัท่ีซ้ือคือ พอใจมาก ร้อยละ 91.0 และพอใจ ร้อยละ 9.0 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการตดัสินใจซ้ือประกนั
อคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา  

การตัดสินใจซ้ือประกนัอคัคีภัย ในคร้ังต่อไปถ้าหากกรม
ธรรมประกนัอคัคีภัยครบก าหนดระยะเวลา 

จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือจากบริษทัเดิม 253 84.3 
ลองเปล่ียนบริษทัใหม่ 47 15.7 

รวม 300 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรม
ประกนัอคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ซ้ือจากบริษทัเดิม ร้อยละ 
84.3 และลองเปล่ียนบริษทัใหม่ ร้อยละ 15.7 

 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจะแนะน าเพื่อนๆ 
หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
การจะแนะน าเพือ่นๆ หรือคนรู้จักซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่

อาศัย 
จ านวน ร้อยละ 

แนะน าอยา่งแน่นอน  273 91.0 
อาจจะแนะน า 21 7.0 
ไม่แน่ใจ 6 2.0 
ไม่แนะน า 0 0.0 
ไม่แนะน าแน่นอน 0 0.0 

รวม 300 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่การจะแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่
อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ แนะน าอยา่งแน่นอน ร้อยละ 91.0 รองลงมาคือ อาจจะ
แนะน า ร้อยละ 7.0 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที ่3  ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือประกันอคัคีภัยของ
ผู้บริโภค 
 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์  
 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั  61 
(20.3) 

239 
(79.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

2 

 มีความคุม้ครองท่ี
หลากหลายของกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั  

81 
(27.0) 

219 
(73.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.27 
(มาก) 

1 

 มีค  าอธิบายเน้ือหาใน
กรมธรรมท่ี์ท าใหเ้ขา้ใจง่าย  

17 
(5.7) 

283 
(94.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.06 
(มาก) 

5 

 มีระบบสายด่วนใหบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง  

58 
(19.3) 

242 
(80.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.19 
(มาก) 

3 

 มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(On Stop Service)  

40 
(13.3) 

260 
(86.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4 

 ใหผ้ลตอบแทนสูง  34 
(11.3) 

225 
(75.0) 

41 
(13.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.84 
(มาก) 

6 

 มีศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล (Call 
Center) ไวค้อยใหบ้ริการ  

40 
(13.3) 

260 
(86.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

4 

 
จากตารางท่ี 4.29  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจยัด้านราคา  
 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า   61 
(20.3) 

239 
(79.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

1 

 เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนั
สามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะสั้น
และระยะยาว  

45 
(15.0) 

249 
(83.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

3 

 สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต  45 
(15.0) 

249 
(83.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.13 
(มาก) 

3 

 สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกั
บญัชี    

66 
(22.0) 

228 
(76.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

2 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 
 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการ
ติดต่อ  

251 
(83.7) 

43 
(14.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

2 

 สามารถติดต่อไดท้าง
โทรศพัท ์ 

272 
(90.7) 

22 
(7.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

1 

 ติดต่อตวัแทนฯ ไดส้ะดวก  231 
(77.0) 

42 
(14.0) 

21 
(7.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

4 

 สามารถหาซ้ือกรมธรรม์
อคัคีภยัจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ  

272 
(90.7) 

22 
(7.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

1 

 มีจ านวนสาขาหรือตวัแทน
จ าหน่ายหลายแห่งในจงัหวดั  

228 
(76.0) 

54 
(18.0) 

12 
(4.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

3 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย  ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.32  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้  

0 
(0.0) 

170 
(56.7) 

124 
(41.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.55 
(มาก) 

3 

 การจดัรายการพิเศษ ใน
โอกาสต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมการเงิน งานวนั
ประกนัภยั  และการมอบของ
ก านล เป็นตน้  

0 
(0.0) 

150 
(50.0) 

144 
(48.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.48 
(ปานกลาง) 

4 

 มีการใหข้องแถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยั  

0 
(0.0) 

182 
(60.7) 

112 
(37.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.59 
(มาก) 

1 

 มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ 
เก่ียวกบัการประกนัภยั  

12 
(4.0) 

149 
(49.7) 

133 
(44.3) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.56 
(มาก) 

2 

 

จากตารางท่ี 4.32  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด เกือบทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง การ
จดัรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรมการเงิน งานวนัประกนัภยั  และการมอบของก านล 
เป็นตน้ ท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 

 
ปัจจยัด้านบุคลากร 

 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานหรือตวัแทนมี
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
ใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา 
แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  

236 
(78.7) 

64 
(21.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

4 

 พนกังานหรือตวัแทนมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และใหบ้ริการ
ดว้ยความเป็นมิตร   

268 
(89.3) 

32 
(10.7) 

0 
(0.0) 

 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.89 
(มากท่ีสุด) 

1 

 สามารถติดต่อพนกังาน
หรือตวัแทนประกนัได้
ตลอด 24 ชม  

242 
(80.7) 

58 
(19.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.81 
(มากท่ีสุด) 

3 

 พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบักรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั  

250 
(83.3) 

50 
(16.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

2 

 

 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร  ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.34  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ขั้นตอนในการท าประกนัภยั
อคัคีภยัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น   

12 
(4.0) 

288 
(96.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.04 
(มาก) 

2 

 การช าระเบ้ียประกนัภยัท า
ไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว  

41 
(13.7) 

259 
(86.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.14 
(มาก) 

1 

 มีพนกังาน หรือตวัแทน
สอบถามความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง  

4 
(1.3) 

286 
(95.3) 

10 
(3.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.98 
(มาก) 

3 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัท่ีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 
ปัจจยัด้านส่ิงน าเสนอทาง

กายภาพ 
 

ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความชดัเจนของป้ายประกาศ 
หรือ ป้ายแนะน าบริการ 

20 
(6.7) 

269 
(89.7) 

5 
(1.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.03 
(มาก) 

1 

อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน
ทนัสมยั 

0 
(0.0) 

274 
(91.3) 

20 
(6.7) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

3.89 
(มาก) 

3 

ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ 
ของบริษทัประกนัภยั หรือ 
ธนาคาร หรือตวัแทน 

21 
(7.0) 

273 
(91.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.03 
(มาก) 

1 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา
ของบริษทัประกนัภยั หรือ
ธนาคาร 

0 
(0.0) 

294 
(98.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.96 
(มาก) 

2 

มีรูปแบบสญัญากรมธรรมท่ี์
สวยงาม อกัษรชดัเจน  
ทนัสมยั 

0 
(0.0) 

294 
(98.0) 

6 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.96 
(มาก) 

2 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  
จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
   
ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามธนาคารท่ีซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
ธนาคารทีซ้ื่อประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)            4 20.0 25 19.2 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 3 15.0 29 22.3 
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน)      1 5.0 27 20.8 
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 1 5.0 18 13.8 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)      8 40.0 3 2.3 
ธนาคารออมสิน 2 10.0 19 14.6 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)      0 0.0 0 0.0 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 0 0.0 3 2.3 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์       1 5.0 6 4.6 
ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0 0.0 0 0.0 

รวม 20 100.0 130 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.36 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ ธนาคารท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   ร้อยละ 40.0 
รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 20.0 และธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)  ร้อย
ละ 15.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ธนาคารท่ีซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 22.3 รองลงมาคือ ธนาคาร
ไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 20.8 และนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 19.2             
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ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามบริษทัท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
บริษัททีซ้ื่อประกนัอคัคีภัยเพื่อทีอ่ยู่อาศัย   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 26 20.0 2 10.0 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 13 10.0 0 0.0 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 37 28.5 2 10.0 
บริษทั ไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 9 6.9 2 10.0 
บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) 1 0.8 1 5.0 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 10 7.7 1 5.0 
บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4 3.1 1 5.0 
บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  3 2.3 0 0.0 
บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13 10.0 8 40.0 
บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4 3.1 1 5.0 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 10 7.7 2 10.0 

รวม 130 100.0 20 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.37 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ บริษัทท่ีซ้ือประกันอัคคีภัยเพื่อท่ีอยู่อาศัย  คือ ทิพยประกันภัย จ  ากัด (มหาชน)  ร้อยละ 28.5 
รองลงมาคือ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) ร้อยละ 20.0 และบริษัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน)  และบริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) เท่ากนั ร้อยละ 10.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข บริษทัท่ีซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ บริษทั 
กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  บริษทั ไทยพาณิชย์
สามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) เท่ากนั ร้อยละ 
10.0 และบริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภยั จ  ากดั(มหาชน) บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากัด 
(มหาชน) บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
เท่ากนั ร้อยละ 5.0 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวนกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กรมธรรม ์ 150 100.0 150 100.0 

2 กรมธรรม ์ 0 0.0 0 0.0 

3 กรมธรรม ์ 0 0.0 0 0.0 

มากกวา่ 4 กรมธรรม ์ 0 0.0 0 0.0 

รวม 150 100.0 150 100.0 

 

 จากตารางท่ี  4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ จ านวนกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ 1 กรมธรรม ์ร้อยละ 100.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข จ านวนกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ 1 กรมธรรม ์ร้อยละ 100.0  
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ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามลกัษณะของกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
ลกัษณะของกรมธรรม์ประกันอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่
อาศัยทีซ้ื่อมีความคุ้มครองความเสียหายทีเ่กดิต่อ

ทรัพย์สิน 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ 150 100.0 150 100.0 
ภยัท่ีเกิดจากฟ้าผา่ 0 0.0 0 0.0 

ภยัท่ีเกิดจากก๊าซระเบิด 0 0.0 0 0.0 

ภยัน ้าท่วม 13 8.7 14 9.3 
ภยัจากลมพาย ุ 6 4.0 0 0.0 

ภยัจากลูกเห็บ 0 0.0 0 0.0 

ภยัจากแผน่ดินไหว 0 0.0 0 0.0 

ภยัจากควนั 0 0.0 0 0.0 

ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน 18 12.0 2 1.3 
ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า 0 0.0 0 0.0 

ภยัจากการกระท าอยา่งป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย 0 0.0 0 0.0 

หมายเหต:ุ ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 
 

 จากตารางท่ี  4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ ลกัษณะของกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อ
ทรัพยสิ์น คือภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ  ภยัจลาจลและนดัหยุดงาน ร้อยละ 12.0 
และภยัน ้าท่วม ร้อยละ 8.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ลกัษณะของ
กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น คือภยัท่ี
เกิดจากไฟไหม ้ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือ   ภยัน ้าท่วม ร้อยละ 9.3 และ ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน  
ร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลในการท าประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั   และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
เหตุผลในการท าประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย    

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้ 16 10.7 2 1.3 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของ
รถดบัเพลิง 20 13.3 9 6.0 
บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 56 37.3 36 24.0 
ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 0 0.0 150 100.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดั
ผา่นบ่อย 11 7.3 0 0.0 
ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 48 32.0 25 16.7 
เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 0 0.0 0 0.0 
ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์ 0 0.0 0 0.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี  4.40 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ เหตุผลในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  คือ บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก  
ร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย ร้อยละ 32.0 และบา้นท่ี
อยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของรถดบัเพลิง ร้อยละ 13.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข เหตุผลในการท า
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั ร้อยละ 100.0 
รองลงมาคือ บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก ร้อยละ 24.0 และไดรั้บการชกัชวนจาก
ตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย ร้อยละ 16.7 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
เหตุผลทีส่ าคญัทีสุ่ดในการท าประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่

อาศัย   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้ 17 11.3 1 0.7 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของ
รถดบัเพลิง 16 10.7 2 1.3 
บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 79 52.7 17 11.3 
ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 21 14.0 129 86.0 
บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดั
ผา่นบ่อย 0 0.0 0 0.0 
ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 17 11.3 1 0.7 
เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความ คุม้ครอง 0 0.0 0 0.0 
ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์ 0 0.0 0 0.0 

รวม 150 100.0 150 00.0 
 

 จากตารางท่ี  4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั คือ บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมี
มูลค่าท่ีสูงมาก ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้ืมตอ้งท าประกนัอคัคีภยั ร้อยละ 14.0  
และบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้และไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/
จากผูข้าย เท่ากนั ร้อยละ  11.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข เหตุผลท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้มืตอ้งท าประกนัอคัคีภยั  ร้อย
ละ 86.0 รองลงมาคือ บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก ร้อยละ 11.3 และบา้นท่ีอยูอ่าศยั
ตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของรถดบัเพลิง ร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามผูท่ี้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคภีัยเพือ่ที่
อยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 10 6.7 13 8.7 
คู่สมรส 123 82.0 122 81.3 
สมาชิกอ่ืนๆในครอบครัว 6 4.0 0 0.0 
พนกังานธนาคาร  19 12.7 1 0.7 
ตวัแทนประกนัภยั 9 6.0 4 2.7 
อ่ืนๆ   17 11.3 15 10.0 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 อ่ืนๆ  ไดแ้ก่ตนเอง 
 

 จากตารางท่ี  4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ คู่สมรส  ร้อยละ 82.0 รองลงมา
คือ พนกังานธนาคาร ร้อยละ12.7 และอ่ืน ๆไดแ้ก่ตนเอง ร้อยละ 11.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ คู่สมรส  ร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ อ่ืนๆ ไดแ้ก่
ตนเอง ร้อยละ 10.0 และเพื่อน ร้อยละ 8.7 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั    และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การซื้อประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย     

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เม่ือซ้ือบา้นใหม่ 54 36.0 79 52.7 
เม่ือใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็น
ทรัพยสิ์น 80 53.3 70 46.7 
ซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย 16 10.7 1 0.7 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.43 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ การซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  คือ เม่ือใช้สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็น
ทรัพยสิ์น ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือเม่ือซ้ือบา้นใหม่ ร้อยละ 36.0 และ ซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บ
ความเสียหาย ร้อยละ 10.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ เม่ือซ้ือบา้นใหม่  ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ เม่ือใช้
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น ร้อยละ 46.7 และซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์น
ไดรั้บความเสียหาย ร้อยละ 0.7 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่

อาศัย   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
พนกังานธนาคาร  80 53.3 104 69.3 
ตวัแทนประกนัภยั   39 26.0 16 10.7 
โทรทศัน ์ 24 16.0 17 11.3 
อินเทอร์เน็ต 48 32.0 39 26.0 
วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์ 7 4.7 11 7.3 
ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร  13 8.7 14 9.3 

หมายเหต:ุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี  4.44 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  คือ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 53.3 
รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 32.0 และตวัแทนประกนัภยั   ร้อยละ 26.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ พนกังานธนาคาร  ร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ 
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 26.0 และโทรทศัน์ ร้อยละ 11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อ
เปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การหาข้อมูลเพิม่เพือ่เปรียบเทยีบประกนัอคัคภีัยเพือ่ที่

อยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คนรู้จกั   11 7.3 6 4.0 
ตวัแทนประกนัภยั 56 37.3 128 85.3 
โทรทศัน ์ 2 1.3 0 0.0 
ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร 36 24.0 16 10.7 
วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์ 5 3.3 5 3.3 
หนงัสือ/คู่มือประกนัอคัคีภยั 25 16.7 16 10.7 
แผน่พบั/ใบปลิว/โบรชวัร์ 31 20.7 4 2.7 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ 37 24.7 9 6.0 

 

 จากตารางท่ี  4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   การหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ ตวัแทนประกนัภยั ร้อยละ 37.3 
รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ ร้อยละ 24.7 และป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร ร้อยละ 
24.0   
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข การหาขอ้มูลเพิ่ม
เพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ ตวัแทนประกนัภยั  ร้อยละ 85.3 รองลงมาคือ ป้าย
โฆษณา หน้า บริษทัประกนั /ธนาคาร  และหนังสือ/คู่มือประกนัอคัคีภยั เท่ากนั ร้อยละ 10.7 และ
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ร้อยละ  6.0 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

ส่ือทีใ่ช้ในการหาข้อมูลเพิม่เพือ่เปรียบเทยีบประกนั
อคัคภีัยตดัสินใจซ้ือแล้ว 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ช่ือเสียงของบริษทั 18 12.0 2 1.3 
นโยบายของบริษทัตรงกบัความตอ้งการ 16 10.7 17 11.3 
การติดต่อตวัแทนฯสะดวก 7 4.7 14 9.3 
ฐานะการเงินของกิจการมัน่คง 8 5.3 6 4.0 
ธุรกิจมีขนาดใหญ่น่าเช่ือถือ 1 0.7 5 3.3 
ใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทัอ่ืน 65 43.3 68 45.3 
มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 0 0.0 4 2.7 
ใหบ้ริการดีและรวดเร็ว 23 15.3 22 14.7 
รูปแบบของกรมธรรม ์ 5 3.3 1 0.7 
การช าระเบ้ียประกนัภยัมีใหเ้ลือกหลายเง่ือนไข 16 10.7 23 15.3 
มีญาติหรือคนรู้จกัท างานอยู ่ 0 0.0 0 0.0 
มีส่วนลด/ของแถมท่ีไดรั้บจากตวัแทน 24 16.0 18 12.0 
การบริการหลงัการขาย 19 12.7 3 2.0 
บริษทัมีการคดัเลือกและอบรมตวัแทนไดดี้ 8 5.3 1 0.7 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของบริษทัน่าเช่ือถือ 9 6.0 1 0.7 

 

 จากตารางท่ี  4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้คือ ให้ความคุม้ครอง
ตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทัอ่ืน ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ส่วนลด/ของแถมท่ีไดรั้บจากตวัแทน ร้อยละ 
16.0 และใหบ้ริการดีและรวดเร็ว ร้อยละ 15.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ส่ือท่ีใชใ้นการหา
ขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้ คือ ให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่
บริษทัอ่ืน  ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ การช าระเบ้ียประกนัภยัมีให้เลือกหลายเง่ือนไข ร้อยละ 15.3 
และหบ้ริการดีและรวดเร็ว ร้อยละ 14.7 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการจ่ายค่าเบ้ียประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี   และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การจ่ายค่าเบีย้ประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยต่อปี   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1,001 - 1,500 บาท 6 4.0 0 0.0 
1,501 - 2,000 บาท  94 62.7 84 56.0 
2,001 - 2,500 บาท 22 14.6 29 19.3 
2,500 บาทข้ึนไป 28 18.7 37 24.7 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.47 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   การจ่ายค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บาท ร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ 
2,500 บาทข้ึนไป ร้อยละ 18.7  และ2,001 - 2,500 บาท ร้อยละ 14.6 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลักษณะของการซ้ือประกันเป็นแบบมีเง่ือนไข การจ่ายค่าเบ้ีย
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปีคือ 1,501 - 2,000 บาท  ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ 2,500 บาทข้ึนไป  
ร้อยละ 24.7 และ2,001 - 2,500 บาท  ร้อยละ 19.3  
 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการประกนัภยัอคัคีภยั
แบบอ่ืน  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การประกนัภัยอคัคภีัยแบบอืน่ 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 มี ไดแ้ก่ การโจรกรรม 12 8.0 2 1.3 
ไม่มี 138 92.0 148 98.7 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   ไม่มีการประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืน   ร้อยละ 92.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ไม่มีการประกนัภยั
อคัคีภยัแบบอ่ืน  ร้อยละ  98.7 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวธีิการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
วธีิการช าระค่าเบีย้อคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย   

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 หกัผา่นบญัชีธนาคารฯ 22 14.7 8 5.3 
ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ 94 62.7 116 77.4 
ช าระดว้ยบตัรเครดิตท่ีธนาคาร/บริษทัฯ 18 12.0 20 13.3 
ช าระดว้ยเช็คเงินสด 16 10.6 6 4.0 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   วิธีการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ ร้อยละ 62.7 
รองลงมาคือ หกัผา่นบญัชีธนาคารฯ  ร้อยละ 14.7 และช าระดว้ยบตัรเครดิตท่ีธนาคาร/บริษทัฯ  ร้อยละ 
12.0  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข วิธีการช าระค่าเบ้ีย
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ  ร้อยละ 77.4 รองลงมาคือ ช าระดว้ย
บตัรเครดิตท่ีธนาคาร/บริษทัฯ ร้อยละ 13.3 และหกัผา่นบญัชีธนาคารฯ ร้อยละ 5.3 
 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการเปรียบเทียบบริษทั
ประกนัภยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือ
ประกนั 
การเปรียบเทยีบบริษัทประกนัภัยในการตัดสินใจ

ซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน 1 ราย 125 83.3 134 89.4 
จ านวน 2 ราย 7 4.7 14 9.3 
จ านวน 3 รายข้ึนไป 18 12.0 2 1.3 

รวม 150 100.0 150 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ   การเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  คือ จ านวน 1 
ราย  ร้อยละ 83.3  รองลงมาคือ จ านวน 3 รายข้ึนไป ร้อยละ 12.0 และจ านวน 2 ราย ร้อยละ 4.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไขการเปรียบเทียบ
บริษทัประกนัภยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  คือ  จ  านวน 1 ราย ร้อยละ 89.4 
รองลงมาคือ จ านวน 2 ราย ร้อยละ 9.3 และจ านวน 3 รายข้ึนไป ร้อยละ 1.3 
 
 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามระยะเวลาในการช าระ
เบ้ียประกนัอคัคีภยั และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
ระยะเวลาในการช าระเบีย้ประกนัอคัคภีัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายปี 137 91.3 136 90.7 
ราย 3 ปี/คร้ัง 7 4.7 14 9.3 
5  ปี/คร้ัง 6 4.0 0 0.0 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยั คือ รายปี ร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ ราย 3 ปี/คร้ัง ร้อยละ 
4.7 และ5  ปี/คร้ัง ร้อยละ 4.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ระยะเวลาในการ
ช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยั คือ รายปี ร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ ราย 3 ปี/คร้ัง ร้อยละ 9.3 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามความพอใจประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
ความพอใจประกนัอคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยทีซื่้อ 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
พอใจมาก 137 91.3 136 90.7 
พอใจ 13 8.7 14 9.3 
เฉยๆ 0 0.0 0 0.0 
ไม่พอใจ 0 0.0 0 0.0 
ไม่พอใจมาก 0 0.0 0 0.0 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.52 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ ความพอใจประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ คือ พอใจมาก ร้อยละ 91.3 และพอใจ ร้อยละ 8.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข ความพอใจประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ คือ พอใจมาก ร้อยละ 90.7 และพอใจ ร้อยละ 9.3 
 
 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัอคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา และจ าแนกตาม
ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคภีัย ในคร้ังต่อไปถ้าหากกรม

ธรรมประกนัอคัคภีัยครบก าหนดระยะเวลา 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือจากบริษทัเดิม 119 79.3 134 89.3 
ลองเปล่ียนบริษทัใหม่ 31 20.7 16 10.7 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.53 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลา
คือ ซ้ือจากบริษทัเดิม ร้อยละ 79.3 และลองเปล่ียนบริษทัใหม่ ร้อยละ 20.7 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบมีเง่ือนไข การตดัสินใจซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยัครบก าหนดระยะเวลาคือ ซ้ือจากบริษทั
เดิม ร้อยละ 89.3 และลองเปล่ียนบริษทัใหม่ ร้อยละ 10.7 
 
 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามตามการจะแนะน าเพื่อนๆ 
หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั และจ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

การจะแนะน าเพือ่นๆ หรือคนรู้จกัซื้อประกนัอคัคภีัย
เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แนะน าอยา่งแน่นอน  137 91.3 136 90.7 
อาจจะแนะน า 7 4.7 14 9.3 
ไม่แน่ใจ 6 4.0 0 0.0 
ไม่แนะน า 0 0.0 0 0.0 
ไม่แนะน าแน่นอน 0 0.0 0 0.0 

รวม 150 100.0 150 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.54 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัเป็นแบบสมคัร
ใจ การจะแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือ แนะน าอยา่งแน่นอน ร้อยละ 
91.3 และอาจจะแนะน า ร้อยละ 4.7 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลักษณะของการซ้ือประกันเป็นแบบมีเง่ือนไข การจะแนะน า
เพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือ แนะน าอยา่งแน่นอน ร้อยละ 90.7 และอาจจะ
แนะน า ร้อยละ 9.3 
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4.5 ส่วนที ่5 ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือประกนัอคัคีภัยของ
ผู้บริโภค  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 

  
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

 ลกัษณะของการซือ้ประกนั 

 แบบสมคัรใจ   แบบมเีงือ่นไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 ช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั  4.27 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

 มีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยั  

4.29 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

 มีค  าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรมท่ี์ท าใหเ้ขา้ใจง่าย  4.04 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

 มีระบบสายด่วนใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  4.21 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

 มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (On Stop Service)  4.13 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 ใหผ้ลตอบแทนสูง  3.75 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

 มีศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล (Call Center) ไวค้อยใหบ้ริการ  4.13 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  
ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัด้าน
ราคา  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
  

 
ด้านราคา 

 ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 แบบสมัคร

ใจ  
 แบบมี
เงื่อนไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า  4.26 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

 เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะ
สั้นและระยะยาว  

4.15 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต  4.15 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี    4.13 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  

ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั

ยอ่ยดา้นราคา ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
  

 
ด้านการจัดจ าหน่าย 

 

 ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 แบบสมัคร

ใจ  
 แบบมี
เงื่อนไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการติดต่อ  4.76 
(มากท่ีสุด) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

 สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์ 4.81 
(มากท่ีสุด) 

4.93 
(มากท่ีสุด) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

 ติดต่อตวัแทนฯ ไดส้ะดวก  4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

 สามารถหาซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยัจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ  

4.81 
(มากท่ีสุด) 

4.93 
(มากท่ีสุด) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

 มีจ านวนสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่งในจงัหวดั  4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  

ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั

ยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ลกัษณะของการซือ้ประกนั 

 แบบสมคัรใจ   แบบมเีงือ่นไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้  

3.57 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.55 
(มาก) 

 การจดัรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรม
การเงิน งานวนัประกนัภยั  และการมอบของก านล เป็น
ตน้  

3.45 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

3.48 
(ปานกลาง) 

 มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยั  

3.61 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

 มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั  3.51 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  

ให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ยกเวน้ในเร่ือง  การจดั
รายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรมการเงิน งานวนัประกนัภยั  และการมอบของก านล 
เป็นตน้ ท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.59  แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร   จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
ด้านบุคลากร 

 ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 แบบสมัคร

ใจ  
 แบบมี
เงื่อนไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 พนกังานหรือตวัแทนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

4.70 
(มากท่ีสุด) 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

 พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร   

4.89 
(มากท่ีสุด) 

4.90 
(มากท่ีสุด) 

4.89 
(มากท่ีสุด) 

 สามารถติดต่อพนกังานหรือตวัแทนประกนัไดต้ลอด 24 
ชม  

4.73 
(มากท่ีสุด) 

4.89 
(มากท่ีสุด) 

4.81 
(มากท่ีสุด) 

 พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบักรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั  

4.81 
(มากท่ีสุด) 

4.85 
(มากท่ีสุด) 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  

ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั

ยอ่ยดา้นบุคลากร ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

 ลกัษณะของการซือ้ประกนั 

 แบบสมคัรใจ   แบบมเีงือ่นไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น   4.07 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 การช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว  4.17 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 มีพนกังาน หรือตวัแทนสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  3.99 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  

ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ให้ความส าคญัปัจจยั

ยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 
 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 

 ลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 แบบสมัคร

ใจ  
 แบบมี
เงื่อนไข   รวม 

n=150 n=150 N=300 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ  3.97 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

 อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานทนัสมยั  3.80 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

 ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ 
ธนาคาร หรือตวัแทน 

3.97 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทัประกนัภยั หรือ
หรือธนาคาร  

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

 มีรูปแบบสญัญากรมธรรมท่ี์สวยงาม อกัษรชดัเจน   3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  
ใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข ใหค้วามส าคญัปัจจยั
ยอ่ยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูซ้ื้อประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยอาศยั
อยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใน 1 ปีท่ีผา่นมา  จ านวน 300 ราย 
โดยแบ่งการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีซ้ือแบบสมคัรใจ จ านวน 150 ราย  
และกลุ่มท่ีซ้ือแบบมีเง่ือนไขโดยเป็นลูกคา้สินเช่ือของธนาคาร จ านวน 150 ราย  และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี      
ค่าร้อยและ ค่าเฉล่ีย   สามารถสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอายรุะหวา่ง 30-39  ปี 
มีสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั / รับจา้งทัว่ไป รายไดต่้อเดือน 
15,001-20,000 บาท  20,001-25,000 บาท  และ  30,001-35,000 บาท  เท่ ากัน  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่ลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็น บา้นเด่ียว/บา้นแฝด โดยเป็นเจา้ของสถานท่ี
พกัอาศยั   

 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอัคคีภัย
เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  
 จากการศึกษาพบวา่ธนาคารท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือธนาคารกรุงไทยจ ากดั 
(มหาชน)  และบริษทัประกนัอคัคีภยัท่ีซ้ือผา่นธนาคาร คือ บริษทัทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) การ
ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัผา่นธนาคารคือ 1 กรมธรรม ์ ส่วนใหญ่ลกัษณะของกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยัท่ีซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น คือ ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้
และเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยัคือ ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้ืมตอ้งท า
ประกนัอคัคีภยั และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือ คู่สมรส การซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั  คือ เม่ือใช้สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น   
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ส าหรับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ พนกังานธนาคาร โดยมีการหา
ขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั จากตวัแทนประกนัภยั  ส่วนใหญ่หาขอ้มูล
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัตดัสินใจซ้ือแลว้ คือ ให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทั
อ่ืน  และการจ่ายค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัต่อปี คือ 1,501-2,000 บาท  ส่วนใหญ่ไม่มีการท า
ประกนัแบบอ่ืนนอกจากการประกนัภยัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยู่อาศยั  ส าหรับผูท่ี้ท  าประกนัภยัแบบอ่ืน 
ได้แก่ การโจรกรรม  ส่วนใหญ่วิธีการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั คือ ช าระด้วยเงินสดผ่าน
ธนาคาร / บริษทัฯ  และมีการเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 1 ราย  โดย
ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยัเป็นแบบรายปี  ส่วนใหญ่มีความพอใจมากต่อประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยั
ครบก าหนดระยะเวลาก็จะซ้ือจากบริษทัเดิม ส าหรับการแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัให้ซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั คือ แนะน าอยา่งแน่นอน  
 
 ส่วนที ่3  ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือประกนั
อคัคีภัยของผู้บริโภค 
 
ตารางท่ี  5.1  แสดงสรุปผลปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด 3 
ล าดบัแรก 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 3 ล าดับแรก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
1) มีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 
2) ช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั 
3) มีระบบสายด่วนใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ดา้นราคา 

1) อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า   
2) สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี    
3) เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะสั้นและระยะ
ยาว  และสามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 

-สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์และสามารถหาซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยั
จากสถาบนัการเงินต่างๆ 
-ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการติดต่อ 
-มีจ านวนสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่งในจงัหวดั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

-มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 
-มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั 
-มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
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ตารางท่ี  5.1 (ต่อ) แสดงสรุปผลปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุด 3 ล าดบัแรก 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด 3 ล าดับแรก 

ดา้นบุคลากร 
 

-พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และใหบ้ริการ
ดว้ยความเป็นมิตร   
-พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 
-สามารถติดต่อพนกังานหรือตวัแทนประกนัไดต้ลอด 24 ชม 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

-การช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว 
-ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น   
-มีพนกังาน หรือตวัแทนสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

-ความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ และภาพลกัษณ์
ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ ธนาคาร หรือตวัแทน 
-ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทัประกนัภยั หรือธนาคาร และมี
รูปแบบสญัญากรมธรรมท่ี์สวยงาม อกัษรชดัเจน  
ทนัสมยั 
-อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานทนัสมยั 

 
จากตารางท่ี  5.1 เป็นการแสดงปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นของส่วนประสมการตลาด ท่ีมี

ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด โดยสรุปผลไดด้งัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั ปัจจยัด้านราคา พบว่าปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คืออตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท์ และสามารถหาซ้ือกรมธรรม์อคัคีภยัจากสถาบนัการเงิน
ต่างๆ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีการให้ของแถมหรือ
ของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั  ปัจจยัดา้นดา้นบุคลากร พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และให้บริการดว้ยความเป็นมิตร  ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวก
รวดเร็ว ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความชดัเจนของป้าย
ประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ และภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ ธนาคาร 
หรือตวัแทน 
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอัคคีภัย
เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 
ตารางท่ี  5.2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั 

ล าดบัแรก  จ  าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

พฤตกิรรมการซื้อประกนั
อคัคภีัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 
ธนาคารท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)    ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)   
 

บริษทัท่ีซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   

ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

จ านวนกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

1 กรมธรรม ์ 
 

1 กรมธรรม ์ 
 

ลกัษณะของกรมธรรมป์ระกนั
อคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีซ้ือมี
ความคุม้ครองความเสียหายท่ี
เกิดต่อทรัพยสิ์น 

ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ 

เหตผุลในการท าประกนั
อคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั    

บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมี
มูลค่าท่ีสูงมาก   

ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้มืตอ้งท าประกนั
อคัคีภยั  

เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท า
ประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   

บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านมี
มูลค่าท่ีสูงมาก  

ธนาคารก าหนดให้ผูกู้ย้มืตอ้งท าประกนั
อคัคีภยั   

ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั 

คู่สมรส   คู่สมรส   

การซ้ือประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั     

เม่ือใช้สินเช่ือกับสถาบันการเงิน
โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น  

เม่ือซ้ือบา้นใหม่   

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   

พนกังานธนาคาร  พนกังานธนาคาร   

การหาขอ้มูลเพ่ิมเพ่ือ
เปรียบเทียบประกนัอคัคีภยั
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ตวัแทนประกนัภยั  ตวัแทนประกนัภยั   

ส่ือท่ีใชใ้นการหาขอ้มูลเพ่ิมเพ่ือ
เปรียบเทียบประกนัอคัคีภยั
ตดัสินใจซ้ือแลว้ 

ให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมสู์ง
กวา่บริษทัอ่ืน  

ให้ความคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกว่า
บริษทัอ่ืน   
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ตารางท่ี  5.2 (ต่อ) พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
ล าดบัแรก จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 

พฤตกิรรมการซื้อประกนัอคัคภีัย
เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 
การจ่ายค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัต่อปี   

1,501 - 2,000 บาท  1,501 - 2,000 บาท   

การประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืน ไม่มีการประกันภยัอคัคีภยัแบบ
อ่ืน    

ไม่มีการประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืน   
 

วธีิการช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยั   

ช าระด้วยเงินสดผ่านธนาคาร / 
บริษทัฯ  

ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ   

การเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยั
ในการตดัสินใจซ้ือประกนั
อคัคีภยัเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

จ านวน 1 ราย   จ านวน 1 ราย  

ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนั
อคัคีภยั 

รายปี  รายปี  

ความพอใจประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ี
อยูอ่าศยัท่ีซ้ือ 

พอใจมาก  พอใจมาก  

การตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั 
ในคร้ังต่อไปถา้หากกรมธรรม
ประกนัอคัคีภยัครบก าหนด
ระยะเวลา 

ซ้ือจากบริษทัเดิม  ซ้ือจากบริษทัเดิม  

การจะแนะน าเพื่อนๆ หรือคน
รู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั 

แนะน าอยา่งแน่นอน  แนะน าอยา่งแน่นอน  
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 ส่วนที ่5 ส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือประกนั
อคัคีภัยของผู้บริโภค 
 
ตารางท่ี  5.3 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัของ
ผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก  จ าแนกตามลกัษณะของการซ้ือประกนั 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ลกัษณะของการซ้ือประกนั 

แบบสมคัรใจ แบบมเีงือ่นไข 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของ

กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 
มีความคุ้มครองท่ีหลากหลายของ
กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 

ดา้นราคา อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี   
ดา้นการจดัจ าหน่าย 
 

สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท ์
และสาม ารถห าซ้ื อกรมธรรม์
อคัคีภยัจากสถาบนัการเงินต่างๆ 

สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และ
สามารถหาซ้ือกรมธรรม์อัคคีภัยจาก
สถาบนัการเงินต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการให้ของแถมหรือของช าร่วย
เม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั 

มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับการ
ประกนัภยั 

ดา้นบุคลากร พนักงานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพ
ท่ี ดี  มี ค ว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  แ ล ะ
ใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร   

พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความน่าเช่ือถือ และให้บ ริการด้วย
ความเป็นมิตร   

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ การช าระเบ้ียประกันภัยท าได้ง่าย
สะดวกรวดเร็ว 

การช าระ เบ้ี ยประกันภัยท าได้ ง่าย
สะดวกรวดเร็ว 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 

ภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือ ของ
บริษัทประกันภัย หรือ ธนาคาร 
หรือตวัแทน 

ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทั
ประกนัภยั หรือ ธนาคาร หรือตวัแทน 

 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยู่อาศัย   โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บ ริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใชค้น้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ขอ้ มาอภิปรายผลการศึกษาดงัน้ี 
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1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงตลาดเป้าหมาย จาก
การศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อาย ุ30-39 ปี  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,001-35,000 บาท ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษายุภา  หอมเชย (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนั
อคัคีภยั  ส าหรับบา้นท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา นิสรา  จนัทร์
มณี (2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุพตัรา  ณ หนองคาย (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูสู้งวยัใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัชีวติ ท่ีพบวา่มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั / เจา้ของกิจการมากท่ีสุด มีรายไดต่้อเดือน  30,001 บาทข้ึนไปมีอาย ุ50-55 ปี   

  
2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร   
เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและตอ้งการไดจ้ากผลิตภณัฑ ์

จากการศึกษาพบว่าธนาคารท่ีลักษณะของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยเพื่อท่ีอยู่อาศัยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์นคือภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้ โดยจ านวน
กรมธรรม์ประกันอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยัคือ 1 กรมธรรม์  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสรา  
จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่โดยลกัษณะความคุม้ครองคือภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้  และมีจ านวน
กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 1 กรมธรรมเ์หมือนกนั 

 
3. ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ   

        จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลในการท าประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือ ธนาคารให้ผูกู้ย้ืมตอ้งท าประกนัอคัคีภยั รองลงมาคือเบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบั ความ 
คุม้ครอง  บ้านและทรัพยสิ์นภายในบ้านมีมูลค่าท่ีสูงมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิสรา  
จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่เหตุผลท่ีเลือกท าประกนัอคัคีภยัเพราะธนาคารผูใ้หกู้ย้มืบงัคบัใหท้  าประกนั
อคัคีภยั   
 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ   
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยั

เพื่อท่ีอยูอ่าศยัคือคู่สมรส  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  
จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัคือคู่สมรสเหมือนกนั 
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 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด   
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั

ซ้ือเม่ือใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบว่าส่วนใหญ่ซ้ือประกนัภยัเม่ือใช้
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

 
6.  ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน   
จากการศึกษาพบว่าสถาน ท่ี ท่ี เลือก ซ้ือการซ้ือประกันอัค คีภัย เพื่ อ ท่ี อยู่อาศัย

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัทิพยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษานิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ซ้ือประกนัภยัคือบริษทัอลิอนัซ์ซี.พี. ประกนัภยั
จ ากัด    ซ่ึงทั้ งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากลักษณะของพื้นท่ีศึกษาต่างกัน และ
ตวัอย่างท่ีศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกัน โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพ
พนกังานบริษทั/รับจา้งทัว่ไป  ส่วนการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  ดงันั้นจึงเลือกซ้ือจากบริษทัมากกวา่ซ้ือจากธนาคาร 

  

7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยัท า คือ จากพนกังานธนาคาร  และมีการหาขอ้มูลเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัจากตวัแทนประกนัภยั โดยขอ้มูลท่ีหาเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบเก่ียวกบัความคุม้ครอง
ตามกรมธรรม์สูงกว่าบริษัทอ่ืน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษานิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบว่า     
ส่วนใหญ่แหล่งขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัคือจากพนกังานธนาคาร / ตวัแทน
ประกนัภยั  และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของสุพตัรา  ณ หนองคาย (2555) พบว่าส่วนใหญ่และ
แหล่งขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัชีวติคือ พนกังานธนาคาร / ตวัแทนประกนัชีวติ   
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ตารางท่ี 5.4  แสดงค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัของผูบ้ริโภค จากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  

ล าดบั ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

1 พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร 

4.89 
(มากท่ีสุด) 

บุคลากร 

2 
สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์

4.87 
(มากท่ีสุด) 

การจดัจ าหน่าย 

2 สามารถหาซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยัจากสถาบนั
การเงินต่างๆ 

4.87 
(มากท่ีสุด) 

การจดัจ าหน่าย 

3 พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั
กรมธรรมป์ระกนั      อคัคีภยั 

4.83 
(มากท่ีสุด) 

บุคลากร 

4 สามารถติดต่อพนกังานหรือตวัแทนประกนั
ไดต้ลอด 24 ชม 

4.81 
(มากท่ีสุด) 

บุคลากร 

5 
ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการติดต่อ 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

การจดัจ าหน่าย 

6 พนกังานหรือตวัแทนมีความกระตือรือร้น เอา
ใจใส่ ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา แกปั้ญหาให้
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.79 
(มากท่ีสุด) 

บุคลากร 

7 มีจ านวนสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่ง
ในจงัหวดั 

4.68 
(มากท่ีสุด) 

การจดัจ าหน่าย 

8 
ติดต่อตวัแทนฯ ไดส้ะดวก 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

การจดัจ าหน่าย 

9 มีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรม์
ประกนัอคัคีภยั 

4.27 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

10 
ช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั 

4.20 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

10 
อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า 

4.20 
(มาก) 

ราคา 

11 มีระบบสายด่วนใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

4.19 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ์ 

12 
สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี 

4.18 
(มาก) 

ราคา 
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ือประกนัอคัคีภยัของผูบ้ริโภค จากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  

ล าดบั ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

13 การช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวก
รวดเร็ว 

4.14 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

14 
มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (On Stop Service) 

4.13 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

14 มีศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล (Call Center) ไวค้อย
ใหบ้ริการ 

4.13 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

14 เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่งจ่าย
เป็นระยะสั้นและระยะยาว 

4.13 
(มาก) 

ราคา 

14 
สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต 

4.13 
(มาก) 

ราคา 

15 มีค  าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรมท่ี์ท าใหเ้ขา้ใจ
ง่าย 

4.06 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์

16 ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก 
ซบัซอ้น 

4.04 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

17 ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทั
ประกนัภยั หรือ 

4.03 
(มาก) 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

18 ความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้าย
แนะน าบริการ 

4.01 
(มาก) 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

19 มีพนกังาน หรือตวัแทนสอบถามความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

3.98 
(มาก) 

กระบวนการใหบ้ริการ 

20 ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทั
ประกนัภยั หรือ 

3.96 
(มาก) 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

20 มีรูปแบบสญัญากรมธรรมท่ี์สวยงาม อกัษร
ชดัเจน 

3.96 
(มาก) 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

21 
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานทนัสมยั 

3.89 
(มาก) 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

22 
ใหผ้ลตอบแทนสูง 

3.84 
(มาก) 

ผลิตภณัฑ ์
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ตารางท่ี 5.4  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
ซ้ือประกนัอคัคีภยัของผูบ้ริโภค จากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  

ล าดบั ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

23 มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

3.59 
(มาก) 

การส่งเสริมการตลาด 

24 
มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั 

3.56 
(มาก) 

การส่งเสริมการตลาด 

25 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ
และส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 

3.55 
(มาก) 

การส่งเสริมการตลาด 

26 การจดัรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
มหกรรมการเงิน งานวนัประกนัภยั  และการ
มอบของก านล เป็นตน้ 

3.48 
(ปานกลาง) 

การส่งเสริมการตลาด 

 
จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก เป็นปัจจยัทางดา้น

บุคลากร  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านผลิตภณัฑ์    ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในการซ้ือประกัน
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  ลูกคา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือประกันอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั คือ ด้านบุคลากร 
รองลงมาคือดา้นสถานท่ี  แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันอัคคีภัย  ส าหรับบ้านท่ีอยู่อาศัยของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ์  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจ
เกิดจากความแตกต่างของลกัษณะพื้นท่ีต่างกนั โดยการศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) พื้นท่ีท่ีศึกษา
อยูใ่น 50 เขตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจึงให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการให้บริการและ
ดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่  ส่วนการศึกษาน้ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคลากรและดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดงันั้นด้านกระบวนการให้บริการและด้านผลิตภณัฑ์จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในซ้ือ
ประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
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ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัยอ่ยแรกคือมีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรมป์ระกนั
อัคคีภัย ปัจจัยย่อยท่ีสองคือช่ือเสียงของบริษัทประกันภัย  ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบั
มากล าดบัแรกคือค าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรมเ์ขา้ใจง่าย   ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเกิด
จากความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
พนกังานบริษทั/รับจา้งทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  ส่วนการศึกษาของยุภา  
หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคญักบัมีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของ
กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั  และช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั     ดงันั้นค าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรม์
เขา้ใจง่าย จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั 

ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความ 
ส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัยอ่ยแรกคืออตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า    ปัจจยัยอ่ยท่ีสองคือสามารถ 
ช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี   ซ่ึงผลการศึกษามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี 
(2554)  ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือเบ้ียประกนัภยัไม่
สูงเกินไปเม่ือเทียบกบัทุนประกนัท่ีจะไดรั้บ   แต่ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยุภา  
หอมเชย (2553) ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือราคา
เหมาะสมกับความคุม้ครองในกรมธรรม์    ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกนัอาจเกิดจากความ
แตกต่างของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพ
พนกังานบริษทั/รับจา้งทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  ส่วนการศึกษาของยุภา  
หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคญักบัอตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า   
และช าระค่าเบ้ียโดยหักบญัชี   ดงันั้นราคาเหมาะสมกบัความคุม้ครองในกรมธรรม์จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่าย ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความ ส าคญัในระดับมากสองปัจจยัย่อยแรกคือสามารถติดต่อได้ทางโทรศพัท์
สามารถหาซ้ือกรมธรรม์อคัคีภยัจากสถาบนัการเงินต่างๆ    ปัจจยัย่อยท่ีสองคือท าเลท่ีตั้งสะดวกใน
การติดต่อ  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยภุา  หอมเชย (2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัจ าหน่าย ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดับมากล าดบัแรกคือมีสาขากระจายบริการทัว่ถึง   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่าย ท่ีลูกคา้
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการติดต่อ   
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัยอ่ยแรกคือ  มีการให้ของแถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั  ปัจจยัยอ่ยท่ีสองคือมีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั   
ซ่ึงผลการศึกษามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือการโฆษณาทางโทรทศัน์
วิทยุ และส่ิงพิมพ์  แต่ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) ท่ีพบว่า
ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือให้บริการรับ
ช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นหลายช่องทาง  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเกิดจากความแตกต่าง
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพพนักงาน
บริษทั/รับจา้งทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  ส่วนการศึกษาของยุภา  หอมเชย 
(2553) มีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคญักบัมีการให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัภยั และมีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั   ดงันั้นการส่งเสริมการตลาด
ในเร่ืองของการใหบ้ริการรับช าระค่าเบ้ียประกนัผา่นหลายช่องทาง จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเลือก
ซ้ือประกนัอคัคีภยั 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัยอ่ยแรกคือ  พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ 
และให้บริการด้วยความเป็นมิตร   ปัจจัยย่อยท่ีสองคือพนักงานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกับ
กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือพนักงานของบริษทัประกนัภยัมี
มนุษยสัมพนัธ์ดีและเต็มใจให้บริการ    แต่ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยุภา  หอม
เชย (2553) ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดับมากล าดบัแรกคือการ
บริการรวดเร็วถูกตอ้ง  และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจ
เกิดจากความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างท่ี ศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้งทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  ส่วน
การศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคัญกบัพนกังานหรือ
ตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ และใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร และพนกังานมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันอคัคีภยั ดงันั้นการให้บริการรวดเร็วถูกต้อง  และตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้  จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัย่อยแรกคือ  การช าระเบ้ีย
ประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว ปัจจยัยอ่ยท่ีสองคือ ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก 
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ซบัซ้อน  ซ่ึงผลการศึกษามีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสรา  จนัทร์มณี (2554)  ท่ีพบวา่
ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือช่องทางการ
ช าระเงินค่าเบ้ียประกนัท่ีหลากหลาย  แต่ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยภุา  หอมเชย 
(2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือ
การบริการหลงัการขายท่ีดี    ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอาจเกิดจากความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้ง
ทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  ส่วนการศึกษาของยภุา  หอมเชย (2553) มีอาชีพ
ลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคญักับการช าระเบ้ียประกันภยัท าได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และ
ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน     ดงันั้นการบริการหลงัการขายท่ีดีจึงไม่ใช่ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั 

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากสองปัจจยัยอ่ยแรกคือ  ความชดัเจนของ
ป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ  และ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ 
ธนาคาร หรือตวัแทน ปัจจยัย่อยท่ีสองคือ ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัประกันภัย หรือ
ธนาคาร และมีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ท่ีสวยงาม อักษรชัดเจนทันสมัย   ซ่ึงผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยภุา  หอมเชย (2553) ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ี
ลูกคา้ให้ความส าคญัมากล าดบัแรกคือ อาคารส านักงานสะอาดเป็นระเบียบ  ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไม่
สอดคลอ้งกนัอาจเกิดจากความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  โดยการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้งทัว่ไป  รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/ขา้ราชการบ านาญ  
ส่วนการศึกษาของยุภา  หอมเชย (2553) มีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน   จึงให้ความส าคญักับความ
ชัดเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ   และภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษัท
ประกนัภยั หรือ ธนาคาร หรือตวัแทน  และผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัประกนัภยั หรือ
ธนาคาร และมีรูปแบบสัญญากรมธรรม์ท่ีสวยงาม อกัษรชัดเจนทนัสมยั   ดงันั้นอาคารส านักงาน
สะอาดเป็นระเบียบ จึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือประกนัอคัคีภยั 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามนอกจากสถานท่ีพกัอาศยัเป็นเจา้ของเองแลว้ยงัพบวา่เป็นผู ้
เช่า ถึงร้อยละ 12.7  
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  2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง
ลกัษณะของการซ้ือประกนัภยัแบบสมคัรใจและแบบมีเง่ือนไข ส่วนใหญ่จากพนกังานธนาคาร   
แต่การหาขอ้มูลเพื่อเพิ่มเปรียบเทียบประกนัภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัจะหาจากตวัแทนประกนั โดยขอ้มูลท่ีหา
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ท่ีสูงกว่าบริษทัอ่ืน และมีการเปรียบเทียบบริษทั
ประกนัภยั จ  านวน 1 ราย 

3. ส่วนใหญ่ไม่มีการประกนัภยัอคัคีภยัแบบอ่ืนๆ โดยมีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นท่ีท า 
ประกนัการโจรกรรม  และการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยัเป็นรายปี 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนั 
แบบมีเง่ือนไข  ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก  คือ การจดัรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ 
เช่น งานมหกรรมการเงิน งานวันประกันภัย  และการมอบของก านล เป็นต้น  ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
ปานกลาง 
 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งลกัษณะของการซ้ือประกนัแบบสมคัรใจ  
และแบบมีเง่ือนไข  ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด  โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีให้ระดบัท่ีมีผลล าดบัแรกคือพนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และให้บริการ
ดว้ยความเป็นมิตร   
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งลกัษณะของการซ้ือประกนั
แบบสมคัรใจ  และแบบมีเง่ือนไข  ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลล าดบัแรกคือการช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว 
 7. ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ   ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งลักษณะของการซ้ือ
ประกนัแบบสมคัรใจ  และแบบมีเง่ือนไข  ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทุกปัจจยัยอ่ยในระดบั
มากท่ีสุด  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัท่ีมีผลล าดบัแรกคือความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน า
บริการ และภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ ธนาคาร หรือตวัแทน    
  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอคัคีภยั
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั   ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลใน
ระดบัมากกบัมีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยั
ควร ใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
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 1.1 เพิ่มความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัให้มีความหลากหลายของลกัษณะ
ความเสียหายใหม้ากข้ึน  โดยเฉพาะความคุม้ครองท่ีเกิดจากไฟไหม ้ 
 1.2 ควรพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัอคัคีภยัออกมาอยู่เสมอเพื่อสามารถแข่งขนักบับริษทั
คู่แข่งได ้ ควรออกผลิตภณัฑ์ประกนัอคัคีภยัท่ีสามารถตอบโจทยลู์กคา้ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั
เช่น ผลตอบแทนจากการซ้ือกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั ความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยั   
เน่ืองจากพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองของช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัอยูแ่ลว้ 
 1.3  บริษทัประกนัภยัควรมีระบบสายด่วนใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  

1.4 บริษทัประกันอคัคีภยัควรให้ความส าคญักับสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้จะได้รับจาก
กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั  โดยพิจารณาจากลกัษณะของส่ิงปลูกสร้างเป็นหลกั  ส าหรับจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัตอ้งก าหนดจากมูลค่าท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการเอาประกนัภยั 
 1.5 ส าหรับผูใ้หเ้ช่าควรมีเง่ือนไขในสัญญาเช่าวา่ตอ้งใหผู้เ้ช่าท าประกนัอคัคีภยั 
 
 2. ปัจจัยด้านราคา  จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความส าคญัใน
ระดบัมากกบัปัจจยัดา้นน้ี   

2.1  บริษทัประกนัอคัคีภยั ควรให้ความส าคญักบัอตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่าโดยให้
พนักงานค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงให้ลูกคา้ทราบ  และสามารถให้ลูกคา้ช าระเบ้ียประกนั
โดยหักผ่านบญัชี  ผ่านบตัรเครดิตได ้ นอกจากนั้นควรมี เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่ง
จ่ายเป็นระยะสั้นและระยะยาวได ้

2.2 บริษัท ประกันอคัคีภยั  ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเม่ือใช้สินเช่ือกับ
สถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์น และเม่ือซ้ือบา้นใหม่  โดยการเสนอกรมธรรมประกนั
อคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัควรแสดงถึงอตัราเบ้ียประกนัภยั  ความคุม้ครองท่ีลูกคา้จะไดรั้บทั้งอตัราค่าเบ้ีย
ประกนัเหมาะสมกบัวงเงินเอาประกนัและความคุม้ครอง อตัราผลตอบแทน (ก าไรส่วนต่าง) และการ
ให้ส่วนลดค่าเบ้ียประกนั  เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน รายสามเดือน 
หรือ รายปีได้  และให้ลูกคา้สามารถเลือก การช าระค่าเบ้ียประกนัให้เลือกหลากหลายวิธี เช่น การ
ช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี  หกับญัชีบตัรเครดิต เป็นตน้ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นน้ี  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยัควรให้ความส าคญั
ดงัน้ี 
 3.1  สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ได้โดยสะดวก   โดยอาจให้พนักงานให้เบอร์
โทรศพัทส่์วนตวัท่ีสามารถติดต่อกบัพนกังานไดส้ะดวกรวดเร็ว   
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 3.2 ควรเปิดให้บริการสายด่วน   24 ชัว่โมงเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้โดยเฉพาะ เพื่อเป็น
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้าและบริษทัฯ และจะสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองประกนัอคัคีภยัใหแ้ก่ลูกคา้ในเบ้ืองตน้ได ้
 3.2 ควรเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทางสถาบนัการเงินต่างๆ ให้มากข้ึนเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 
 3.3 ควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในการติดต่อ  
 3.4 ควรมีจ านวนสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่งในจงัหวดั 
 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัดา้นน้ี  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยัควรใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
 4.1 มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ลูกคา้ 
 4.2 มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยัใหลู้กคา้ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.3 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 

4.4 ควรให้ความส าคญักบัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการเพิ่มกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดส าหรับผูท่ี้เช่าบา้นให้น่าสนใจในการซ้ือประกนัอคัคีภยั  เช่น  การให้ของแถมหรือของ
ช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั  หรือการให้อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่าแก่ผูท่ี้เป็นบา้นเช่า 
เป็นตน้ 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นน้ี  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยัควรใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
 5.1 พนกังานหรือตวัแทนควรมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และให้บริการดว้ยความ
เป็นมิตร  
 5.2 พนกังานควรมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั  สามารถตอบ
ปัญหาขอ้สงสัยของลูกคา้ท่ีมีต่อประกนัอคัคีภยั 
 5.3 สามารถติดต่อพนกังานหรือตวัแทนประกนัไดต้ลอด 24 ชม 
 5.4พนักงานหรือตัวแทนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา 
แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 5.5 ควรให้ความส าคญักบับุคลากรทุกเร่ือง   โดยเฉพาะในเร่ืองการให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ในการแกปั้ญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว    
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 6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัดา้นน้ี  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยัควรใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
 6.1 ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการช าระเบ้ียประกนัภยั  
 6.2 ควรลดขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ใหยุ้ง่ยาก ซบัซ้อน   โดยให้กรมธรรม์
ถึงมือลูกคา้ใหเ้ร็วท่ีสุด  
 6.3 พนักงาน หรือตวัแทนต้องสอบถามความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้าเพื่อจะได้
ใหบ้ริการไดร้วดเร็วข้ึน 
  
 7. ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัดา้นน้ี  ดงันั้นบริษทัประกนัอคัคีภยัควรใหค้วามส าคญัดงัน้ี 
 7.1 ควรใหค้วามส าคญักบัความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ 
 7.2 ควรให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษัทประกันภัย หรือ 
ธนาคาร หรือตวัแทน  โดยสถานท่ีภายในตอ้งมีความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี มีสวา่งเพียงพอ มี
น ้ าด่ืม ห้องน ้ า ท่ีจอดอดรถ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ส่ิงส าคญัคือ
พนกังานท่ีใหบ้ริการจะตอ้งใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุดและบริการดว้ยรอยยิม้ท่ีมาจากใจ 
 7.3 ควรมีรูปแบบสัญญากรมธรรมท่ี์สวยงาม อกัษรชดัเจนทนัสมยั 
 7.4  มีอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานทนัสมยัมาใหบ้ริการ 
   

นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังนี ้  
 1. กลุ่มทีซ้ื่อประกนัอคัคียภัยแบบสมัครใจ 
 1) ดา้นราคา  ควรช้ีแจงอตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคียภยัขั้นต ่าให้แก่ลูกคา้  โดยแจง้เง่ือนไข
การช าระเบ้ียประกนัใหลู้กคา้ทราบอยา่งชดัเจน 
 2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ควรให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์ประกนั
อคัคียภยัทุกคร้ัง รวมถึงการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  
 3) ด้านบุคลากร  ควรมีพนักงานหรือตวัแทนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและ
ให้บริการด้วยความเป็นมิตรแก่ลูกค้า  และพนักงานต้องมีความรู้ความช านาญเก่ียวกับกรมธรรม์
ประกนัอคัคียภยั 
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 2. กลุ่มทีซ้ื่อประกนัอคัคีภัยแบบมีเงื่อนไข 
 1) ดา้นราคา  ควรใหลู้กคา้สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี  
 2) ดา้นกระบวนการบริการ ควรมการแจง้เตือนต่ออายุล่วงหน้าก่อน 1 เดือนเพื่อเตือน
ความจ าลูกคา้   
 3) ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ควรมีใบปะหน้าสรุปเง่ือนไขความคุม้ครองต่างๆ เป็น
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  เพราะในกรมธรรมจ์ะใชภ้าษาท่ีเก็นกฎหมาย  ลูกคา้จะเขา้ใจยาก 
 
 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ขอ้จ ากดั  ในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เก็บขอ้มูลจากกลุ่มท่ีซ้ือประกนัแบบมีเง่ือนไข
ท่ีซ้ือจากธนาคาร  ดงันั้นการน าไปประยกุตใ์ชจึ้งตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัน้ี 
 2.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Dep Interview)  ก่อนท่ีจะ
พฒันาแบบสอบถาม  เพื่อจะไดข้อ้มูลเชิงลึกมาใชใ้นการพฒันาแบบสอบถามท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 
 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการค้นควา้แบบอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สาขาวิชา การตลาดโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกันอคัคีภัยเพ่ือท่ีอยู่อาศัย  โดยข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะน าไปใชใ้นการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น   ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ในการตอบแบบสอบถาม ขอ้มลูท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวม จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
                                 นางวิชชุดา  ณ เชียงใหม่
  

           
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
โปรดท าเคร่ืองหมาย ใน (   ) หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ด  
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
2. อาย ุ

(   ) 1. 20 - 29  ปี    (   ) 2. 30-39  ปี   
(   ) 3. 40-49 ปี    (   ) 4. 50-59 ปี 
(   )5. 60 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
(   ) 1. โสด    (   ) 2. สมรส  (   ) 3. หยา่/หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 
 (   ) 1. มธัยมศึกษา หรือต ่ากวา่  (   ) 2. ปวช , ปวส / อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 (   ) 3. ระดบัปริญญาตรี   (   ) 4. สูงกวา่ปริญญาตรี  
5. อาชีพ 

(   ) 1. พนกังานบริษทั / รับจา้งทัว่ไป (   ) 2. ขา้ราชการ / ขา้ราชการช านาญ 
(   ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ   (   ) 4. พอ่บา้น / แม่บา้น 
(   ) 5. ปลดเกษียณ    (   ) 6. ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 
(   ) 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
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6. รายไดต่้อเดือน 
(   ) 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 บาทข้ึนไป 

7. จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
(   ) 1. 1 คน    (   ) 2. 2 คน 
(   ) 3. 3 คน    (   ) 4. 4 คนข้ึนไป 

8. ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของท่าน 
 (   )1. บา้นเด่ียว/บา้นแฝด   (   )2. ทาวน์เฮา้ส์ 
 (   )3. บา้นเด่ียว 2 ชั้น   (   )4. อาคารพาณิชย ์
9. สถานท่ีพกัอาศยัของท่าน 
 (   )1. เป็นเจา้ของ    (   )2. เป็นผูเ้ช่า 
 (   )3. เป็นของบิดามารดา   (   )4. เป็นของญาติ/พี่นอ้ง/เพื่อน 
 (   )5. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือประกนัอคัคีภัยเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  
1. ท่านซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ผา่นธนาคารใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   
 (  ) 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)           (   ) 2. ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 

(   )3. ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)     (   ) 4. ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 
(   )5. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)      (   ) 6. ธนาคารออมสิน 
(   )7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)      (   ) 8. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
(   )9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์        (   ) 10. ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2. ท่านซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ผา่นบริษทัประกนัภยัใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
(   ) 1. บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
(   ) 2. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน) 
(   ) 3. บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
(   ) 4. บริษทั ไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
(   ) 5. บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ  ากดั(มหาชน)  
(   ) 6. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
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(   ) 7. บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
(   ) 8. บริษทั นวกิจประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  
(   ) 9. บริษทั วิริยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
(   )10. บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
(   )11. บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)    
(   )12. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 

3. ปัจจุบนัท่านมีกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ทั้งหมดก่ีกรมธรรม ์ 
(   ) 1. 1 กรมธรรม ์   (   ) 2. 2 กรมธรรม ์   

 (   ) 3. 3 กรมธรรม ์   (   ) 4. มากกวา่ 4 กรมธรรม ์
4. ลกัษณะของกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีท่านซ้ือมีความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดต่อ
ทรัพยสิ์นของท่ีท่านจากภยัอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 (   )1. ภยัท่ีเกิดจากไฟไหม ้   (   )2. ภยัท่ีเกิดจากฟ้าผา่ 
 (   )3. ภยัท่ีเกิดจากก๊าซระเบิด  (   )4. ภยัน ้าท่วม 
 (   )4. ภยัจากลมพายุ   (   )5. ภยัจากลูกเห็บ 
 (   )6. ภยัจากแผน่ดินไหว   (   )7. ภยัจากควนั 
 (   )8. ภยัจลาจลและนดัหยดุงาน  (   )9. ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า 
 (   )10. ภยัจากการกระท าอยา่งป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย 
 (   ) 11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 
5. เหตุผลในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 (   )1. บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้
 (   ) 2. บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของรถดบัเพลิง 
 (   )3. บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 
 (   )4. ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้ืมตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 
 (   )5. บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดัผา่นบ่อย 
 (   )6. ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 
 (   )7. เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 
 (   )8. ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์
 (   )9. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
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6. เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ตอบเพียง 1 ขอ้)  
 (   )1. บา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไม ้ไวต่อการเกิดเพลิงไหม ้
 (   ) 2. บา้นท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูใ่นท่ีแออดั ยากต่อการเขา้ถึงของรถดบัเพลิง 
 (   )3. บา้นและทรัพยสิ์นภายในบา้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก 
 (   )4. ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ย้ืมตอ้งท าประกนัอคัคีภยั 
 (   )5. บา้นท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตภยัธรรมชาติ เช่น ลมพายพุดัผา่นบ่อย 
 (   )6. ไดรั้บการชกัชวนจากตวัแทนประกนัภยั/จากผูข้าย 
 (   )7. เบ้ียประกนัภยัต ่า คุม้กบัความคุม้ครอง 

(   )8. ช่วยเหลือพนกังานหรือตวัแทนโดยการซ้ือกรมธรรม ์
 (   )9. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
7.  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

(   ) 1. เพื่อน    (   ) 2. คู่สมรส 
(   ) 3.  สมาชิกอ่ืนๆในครอบครัว  (   ) 4. พนกังานธนาคาร  

 (   ) 5. ตวัแทนประกนัภยั   (   ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................  
8. ท่านซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเม่ือใด   
 (   )1.  เม่ือซ้ือบา้นใหม่ 
 (   )2 เม่ือใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นค ้าประกนั 
 (   )3. ซ้ือภายหลงัเม่ือทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย 
 (   )4. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................  
9. โดยปกติแลว้ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั จากแหล่งขอ้มูลใด  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

(   ) 1. พนกังานธนาคาร    (   ) 2. ตวัแทนประกนัภยั    
(   ) 3. โทรทศัน์    (   ) 4. อินเทอร์เน็ต    

 (   ) 5. วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์ (   ) 7. ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร  
 (   ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 
10. ท่านหาขอ้มูลเพิ่มจากจากส่ือใดเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัท่ีท่านตดัสินใจซ้ือแลว้  (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )1.  คนรู้จกั  (โปรดระบุความสัมพนัธ์) ……………………………… 
 (   )2. ตวัแทนประกนัภยั 
 (   )3. โทรทศัน์     
 (   )4. ป้ายโฆษณา หนา้ บริษทัประกนั /ธนาคาร 
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 (   )5. วารสาร / นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์    
 (   )5. หนงัสือ/คู่มือประกนัอคัคีภยั 
 (   )6. แผน่พบั/ใบปลิว/โบรชวัร์   
 (   )7. อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ 
 (   )8. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
11. ท่านไดมี้การหาขอ้มูลในเร่ืองใดบา้งเพื่อเปรียบเทียบประกนัอคัคีภยัท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )1. ช่ือเสียงของบริษทั (   )2. นโยบายของบริษทัตรงกบัความตอ้งการ 
 (   )3. การติดต่อตวัแทนฯสะดวก (   )4. ฐานะการเงินของกิจการมัน่คง 
 (   )5. ธุรกิจมีขนาดใหญ่น่าเช่ือถือ (   )6. ใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมสู์งกวา่บริษทัอ่ืน 
 (   )7. มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ (   )8. ใหบ้ริการดีและรวดเร็ว 
 (   )9. รูปแบบของกรมธรรม์ (   )10. การช าระเบ้ียประกนัภยัมีใหเ้ลือกหลายเง่ือนไข 
 (   )11. มีญาติหรือคนรู้จกัท างานอยู ่ (   )12. มีส่วนลด/ของแถมท่ีไดรั้บจากตวัแทน 
 (   )13. การบริการหลงัการขาย (   )14. บริษทัมีการคดัเลือกและอบรมตวัแทนไดดี้ 
 (   )15. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน่าเช่ือถือ 
 (   )16. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................ 
12. ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ต่อปี   

(   ) 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 บาทข้ึนไป 

13. นอกจากการประกนัภยัอคัคีภยัแลว้  ท่านมีการท าประกนัแบบอ่ืนส าหรับท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่ 
 (   )1. มี  (โปรดระบุ)....................................................... 
 (   )2. ไม่มี 
14. ท่านช าระค่าเบ้ียอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ดว้ยวธีิใด  

(   ) 1. หกัผา่นบญัชีธนาคารฯ   
(   ) 2. ช าระดว้ยเงินสดผา่นธนาคาร / บริษทัฯ 
(   ) 3. ช าระดว้ยบตัรเครดิตท่ีธนาคาร/บริษทัฯ 
(   ) 4. ช าระดว้ยเช็คเงินสด 
(   ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................. 
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15. ท่านมีการเปรียบเทียบบริษทัประกนัภยัก่ีรายในการตดัสินใจซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  
(   ) 1. จ านวน 1 ราย    (   ) 2. จ  านวน 2 ราย 
(   ) 3.  จ  านวน 3 รายข้ึนไป   

16. ระยะเวลาในการช าระเบ้ียประกนัอคัคีภยั  
(   ) 1. รายปี    (   ) 2. ราย 3 ปี/คร้ัง 
(   ) 3. 5  ปี/คร้ัง    (   ) 4. 10 ปี/คร้ัง 

17. ท่านพอใจประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ท่ีท่านซ้ือแลว้มากนอ้ยเพียงใด 
 (  ) 1. พอใจมาก (  ) 2.  พอใจ 
 (  ) 3. เฉย ๆ    (  ) 4. ไม่พอใจ 
 (  ) 5. ไม่พอใจมาก 
18. ถา้หากกรมธรรมประกนัอคัคีภยัของท่านครบก าหนดระยะเวลา การซ้ือประกนัอคัคีภยั ในคร้ัง
ต่อไปท่านจะตดัสินใจซ้ืออยา่งไร  
          (   )1. ซ้ือจากบริษทัเดิม   (   )2. ลองเปล่ียนบริษทัใหม่ 
19. ท่านจะแนะน าเพื่อนๆ หรือคนรู้จกัซ้ือประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยูอ่าศยั หรือไม่  

(   ) 1. แนะน าอยา่งแน่นอน   (   ) 2. อาจจะแนะน า 
(   ) 3. ไม่แน่ใจ    (   ) 4. ไม่แนะน า 
(   ) 5. ไม่แนะน าแน่นอน  เหตุผลเพราะ ............................................................................. 
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ส่วนที ่3  แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการเพือ่ต้องการทราบว่าผู้บริโภคใช้ปัจจัยใดมาตัดสินใจใน
การเลอืกซ้ือประกันอคัคีภัย 

ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product)  
1. ช่ือเสียงของบริษทัประกนัภยั      
2. มีความคุม้ครองท่ีหลากหลายของกรมธรรมป์ระกนั

อคัคีภยั 
     

3. มีค าอธิบายเน้ือหาในกรมธรรมท่ี์ท าใหเ้ขา้ใจง่าย      
4. มีระบบสายด่วนใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง      
5. มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (On Stop Service)      
6. ใหผ้ลตอบแทนสูง      
7. มีศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล (Call Center) ไวค้อยใหบ้ริการ      

 ราคา (Price) 
8. อตัราค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัต ่า      
9. เง่ือนไขการช าระเบ้ียประกนัสามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะ

สั้นและระยะยาว 
     

10. สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิต      
11. สามารถช าระค่าเบ้ียโดยหกับญัชี        

การจดัจ าหน่าย (Place) 
12. ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการติดต่อ      
13. สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์      
14. ติดต่อตวัแทนฯ ไดส้ะดวก      
15. สามารถหาซ้ือกรมธรรมอ์คัคีภยัจากสถาบนัการเงินต่างๆ      
16. มีจ านวนสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายหลายแห่งในจงัหวดั      

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
17. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยแุละส่ือ

ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
     

18. การจดัรายการพิเศษ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานมหกรรม
การเงิน งานวนัประกนัภยั  และการมอบของก านล เป็น
ตน้ 

     

19. มีการใหข้องแถมหรือของช าร่วยเม่ือซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยั 

     

20. มีการแจง้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัการประกนัภยั      
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ปัจจยั 
ระดบัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

บุคลากร (People)      

21. พนกังานหรือตวัแทนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

22. พนกังานหรือตวัแทนมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และใหบ้ริการดว้ยความเป็นมิตร  

     

23. สามารถติดต่อพนกังานหรือตวัแทนประกนัไดต้ลอด 24 
ชม 

     

พนกังานมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนั      
อคัคีภยั 

     

กระบวนการให้บริการ (Process) 
25.ขั้นตอนในการท าประกนัภยัอคัคีภยัไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น       
26. การช าระเบ้ียประกนัภยัท าไดง่้ายสะดวกรวดเร็ว      
27. มีพนกังาน หรือตวัแทนสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
      เสนอเง่ือนไขก่อนการท าประกนัอคัคีภยั 

     

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
28.ความชดัเจนของป้ายประกาศ หรือ ป้ายแนะน าบริการ      

   29.อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานทนัสมยั      
30.ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ ของบริษทัประกนัภยั หรือ 
     ธนาคาร หรือตวัแทน 

     

31.ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทัประกนัภยั หรือ 
     ธนาคาร 

     

32.มีรูปแบบสญัญากรมธรรมท่ี์สวยงาม อกัษรชดัเจน  
    ทนัสมยั 

     

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในการซ้ือกรมธรรม์ประกนัอคัคีภัย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
          ขอบคุณค่ะ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล  นางวชิชุดา  ณ เชียงใหม่ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  24 ธนัวาคม 2520 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปวช-ปวส  โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่    

ปีการศึกษา 2538 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชฎัเชียงใหม่      
ปีการศึกษา 2541 
 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2549-2552 ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน ประจ าธนาคารกรุงไทย  

จ ากดั(มหาชน)สาขาเชียงใหม่  บริษทั กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวติิ  

จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั ต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา  บริษทั พานิชประกนัภยั จ  ากดั  

(มหาชน)  

 

 


