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

อัค คี ภ ัย และผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจซื้ อประกัน อัค คี ภ ัย เพื่ อที่ อยู่อำศัย คื อ คู่ ส มรส กำรซื้ อ
ประกันอัค คี ภยั เพื่ อที่ อยู่อำศัย คือ เมื่ อใช้สิ นเชื่ อกับ สถำบันกำรเงิ นโดยมี หลัก ทรั พ ย์เป็ นทรั พ ย์สิ น
สำหรับกำรรับรู ้ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย คือ พนักงำนธนำคำร โดยมีกำรหำ
ข้อมูลเพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย จำกตัวแทนประกันภัย ส่ วนใหญ่หำข้อมูล
เพิ่มเพื่อเปรี ยบเทียบประกันอัคคีภยั ตัดสิ นใจซื้ อแล้ว คือ ให้ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์สูงกว่ำบริ ษทั
อื่น และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัยต่อปี คือ 1,501 - 2,000 บำท ส่ วนใหญ่ไม่มีกำร
ทำประกันแบบอื่นนอกจำกกำรประกันภัยอัคคีภยั สำหรับที่อยู่อำศัย โดยวิธีกำรชำระค่ำเบี้ยอัคคีภยั
เพื่อที่ อยู่อำศัย คือ ชำระด้วยเงิ นสดผ่ำนธนำคำร / บริ ษทั ฯ และมีกำรเปรี ยบเทียบบริ ษทั ประกันภัย
อัคคีภยั เพื่อที่อยู่อำศัย จำนวน 1 รำย ระยะเวลำในกำรชำระเบี้ ยประกันอัคคีภยั เป็ นแบบรำยปี ส่ วน
ใหญ่มีควำมพอใจมำกต่อประกันอัคคีภยั เพื่อที่ อยู่อำศัยที่ซ้ื อ และกำรตัดสิ นใจซื้ อประกันอัคคี ภยั ใน
ครั้งต่อไปถ้ำหำกกรมธรรมประกันอัคคีภยั ครบกำหนดระยะเวลำก็จะซื้ อจำกบริ ษทั เดิ ม สำหรับกำร
แนะนำเพื่อนๆ หรื อคนรู้จกั ให้ซ้ื อประกันอัคคีภยั เพื่อที่อยูอ่ ำศัย คือ แนะนำอย่ำงแน่นอน
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ABSTRACT
This independent study aimed to explore behavior of consumers in Mueang Chiang
Mai district towards purchasing fire insurance for dwelling house. Population of this study was 300
consumers who purchased fire insurance for dwelling house in a year ago and they were divided
into 2 sample groups. One hundred and fifty respondents were classified in the voluntary insurers
and another 150 respondents were in the conditioned insurers who were credit consumers of the
banks. Questionnaires were used as the tool to collect data. Data analysis was conducted by the use
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean.
The findings showed that most respondents were 30-39 years old married female.
They graduated in Bachelor’s degree and worked as company employees/general workers, whose
ranges of monthly income were equally found at the amount of 15,001-20,000 Baht, 20,001-25,000
Baht and 30,000-35,000 Baht. They had more than 4 members in the family. Most of them resided
in the detached/twin house and were house owner.
The results of the study on behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district
towards purchasing fire insurance for dwelling house suggested that they mostly purchased the fire
insurance as offered by the Dhipaya Insurance Public Company Limited through Krung Thai Bank
Public Company Limited. Number of fire insurance for house dwelling that they purchased through
the bank was 1 insurance policy. The insurance that they carried covered the physical damage to
dwelling property caused by fire. A reason of purchasing this insurance was the regulation of the
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bank asking its credit consumers to apply for the fire insurance. A person involving in the
purchasing decision towards the fire insurance for dwelling house was their spouse. They purchased
the insurance when applied the loaning service with financial institutes and identified property as
the asset. Source of information where they learned about the fire insurance for dwelling house was
the bank officers. They compared the additional insurance information as offered by different
insurance agents and compared it with the purchased product to ensure themselves that the
insurance that they carried offered wider coverage than other insurance companies. In a year, they
paid for the fire insurance for dwelling house at the amount of 1,501-2,000 Baht. Beside the fire
insurance for dwelling house, the majority did not hold any other dwelling insurance, except the
burglary insurance. Payment for premium of the fire dwelling insurance was done in cash at the
bank / the insurance company. They usually compared the fire dwelling insurance with another one
different agent who provided the similar service. Term of payment was mostly found in an annual
term. Most of them highly satisfied with the fire insurance for dwelling house that they purchased
and decided to renew it with the same company. They would certainly recommend the fire
insurance for dwelling house that they carried to friends.
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