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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัล
เลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี ได้แก่ ด้านความคิดเห็น ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตรา
สัญลักษณ์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการตัดสินใจซื้อ โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยนี้ 
คือ ลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี การกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 130 คน เครื่องมีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมจ้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส า เร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  (SPSS Version 23.0)  หาค่าความถ่ี  (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า 1)ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด
จ านวน  200 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ 67.50  มีอายุ 30 - 45 ปี  จ านวน 
9 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00  มีสถานภาพโสด จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 144 คนคิดเป็นร้อยละ 72.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 83 คน คิดร้อย
ละ 41.50 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 2) ความคิดเห็นต่อการ
ซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านการตัดสินใจซื้อ 
ด้านความคิดเห็น ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์และด้านคุณภาพการบริการ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น; การประกันอัคคีภัย 
 

Abstract 
The objective is to study Opinions on purchase fire insurance for residents of The color 

Kanchanaphisek – Ratchaphruek village Nonthaburi. The population used is residents of The 
color kanchanaphisek – ratchaphruek village nonthaburi. The factors of research include 
opinions, service quality, brand equity, marketing mix and purchase decision. That are classified 
by personal factors were including Sex, Age, Status, Education, Average monthly income and 
Average monthly cost. The sample used in this research amount of 200 peoples. The 
questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social 

Science Research (SPSS Version 23.0). The statistics were frequencies percentage mean (  x̅ ) 
standard deviation (SD). 

The results found that 1.) The users all respondents 200 peoples. Most are female 135 
peoples representing 67.50% Most aged 30 - 45 years old 90 peoples representing 45.00% Most 
are single 125 peoples representing 62.50% Most are Bachelor’s degree 144 peoples 
representing 72.00% Most are average monthly income 20,000 – 30,000 baht 83 peoples 
representing 41.50% and Most Average monthly cost 5,000 – 10,000 baht 71 peoples 
representing 35.50%  

2.) Opinions on purchase fire insurance for residents of The color Kanchanaphisek – 
Ratchaphruek village Nonthaburi. Overall is at a high level. Considering each side, then that side 
is the high level of opinions, service quality, brand equity, marketing mix and purchase decision. 

 
Keywords: Opinions; Fire insurance  
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 ความสูญเสียท่ีเกิดจากอัคคีภัย นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนตลอด ผลท่ี
เกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยตรงท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเกิดความเสียหายแก่ 
อาคารสถานท่ี ทรัพย์สิน เครื่องใช้ภายในบ้านและเครื่องจักอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรง เมื่อไฟไหม้จะท าให้บ้านท่ี
อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหายถูกท าลายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างข้ึนมาใหม่หรือจัดหาใหม่มา
ทดแทนของเก่า ในขณะเดียวกันเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมประชาชน 
รัฐบาลจึงมีความพยายามท่ีจะหาทางป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ และพยายามลดอุบัติเหตุ ดังกล่าวอันเกิดจาก
อัคคีภัย ไม่ว่าจะอาศัยเทคโนโลยีการดับไฟ การสร้างระบบการเกิดอัคคีภัย ต้ังหน่วยงานต่างๆ ข้ึนเพื่อให้ท า
หน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันยับยั้ง ความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุนั้น แต่ยังไม่สามารถป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุรวมถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมดความเสียหายท่ีเกิดจากอัคคีภัยเป็นการยากท่ีจะควบคุมและ
ป้องกันมิไห้ เกิดอัคคีภัยข้ึนได้อย่างเด็ดขาดเสมอไปเพราะอัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน “ศัตรูท่ีไม่รู้จักหลับ” และ
ความประมาทเลินเล่อของผู้ท างานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมาก ย่อมจะเกิดและมีข้ึนได้ไม่วันใดก็วัน
หนึ่ง 
 สาเหตุของอัคคีภัยท่ีท าให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้นอาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ สาเหตุของอัคคีภัย
อันเกิดจากการต้ังและสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาทขาด ความระมัดระวังหรือมิได้ต้ังใจ 
1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความต้ังใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรมซึ่ งเกิดจากการจูงใจ
อันมีมูลสาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการลิบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต 
2. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้แบ่งเป็นสาเหตุการเกิดอัคคีภัยได้ 
ตัวอย่างเช่น ในบริเวณท่ีมีไอของตัวท าละลายหรือน้ ามันเชื้อเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อน 
เช่น บริเวณที่มีจุดสูบบุหรี่ก็จะท าให้เกิดอัคคีภัยได้ 
- ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวนี้ท าให้แหล่งความร้อน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบและ
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อมดัดเตาเผา เป็นต้น ท าให้แหล่งก าเนิด ความร้อน
นั้นไปสัมผัสกับเชื้อเพลิง ในสภาพท่ีเหมาะสมก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ ตัวอย่าง เช่น การท่ีสะเก็ดไฟจากการ
เชื่อมติดด้วยไฟฟ้าหรือก๊าซไปตกลงในบริเวณท่ีมีกองเศษไม้หรือผ้าท าให้เกิดการคุกกรุ่นลุกไหม้เกิดอัคคีภัย   
 ในเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่น ความจ าเป็นในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยของประชาชนจะมีมาก
ข้ึน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ฐานะต่ าหรือปานกลางก็จะท าการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนอย่างง่ายๆ ปราศจากความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วความเสียหายก็มักจะใหญ่หลวงเกินกว่าท่ี
ควรจะเป็น เพราะความแออัดของอาคารและตรอกซอกซอยท่ีคับแคบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน ประชาชนผู้เคราะห์ร้ายจ านวนมากต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจยิ่งนักด้วยเหตุนี้ การประกันอัคคีภัย  จึงเป็น
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เครื่องมือในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับท่ีอยู่อาศัย รวมท้ังบรรเทาความเดือดร้อนท่ีจะ
เกิดข้ึนกับคนในครอบครัว 
 สาเหตุในการตัดสินใจการท าประกันอัคคีภัยของผู้บริโภคจึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นต่อการเลือกซื้อประกันอัคคีภัย เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็น
แนวทางในการบรรเทาความสูญเสียของเจ้าของทรัพย์สินและส่งเสริมการขยายงานด้านการประกันภัยให้กว้าง
ข้ึน โดยข้อมูลท่ีได้อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ในการบรรเทาความสูญเสีย ปรับปรุงระบบการ
ประกันภัยจากศึกษาครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – 
ราชพฤกษ์ นนทบุรี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง  ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส 
กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี 
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราช
พฤกษ์ นนทบุรี ได้แก่ ด้านความคิดเห็น ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการตัดสินใจซื้อ 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนา
ภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี โดยสามารถน าข้อมูลเพื่อใช้เป็นทางในการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการประกันภัย
ในการวางแผนการตลาด ออกผลิตภัณฑ์ ตลอดจน บริษัทประกันภัยในประเทศไทยและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการตลาด ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ 
 2.  เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจซื้อประกันอัคคีภัยมาใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีด าเนินธุรกิจการประกันภัยอัคคีภัยในการก าหนดมาตรฐานการบริการ 
 3. เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนา
ภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี ตัดสินใจซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจในธุรกิจประเภทนี้ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การวางกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
       ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

 

ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัย 

- ด้านความคิดเห็น 

- ด้านคุณภาพการบริการ 

- ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ ์

- ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านการตัดสินใจซื้อ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 
 ศุภรานันท์ กาญจนกุล (2560)  กล่าวว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกโดยการพูดหรือเขียนเกี่ยวกับ
เจตคติ ความเชื่อ หรือค่านิยมของบุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งในการแสดงออกทางความคิดเห็นจะต้องอาศัยพื้น
ฐานความรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล โดยเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกมา ท่ีผู้อื่นสามารถ
สังเกตหรือทราบได้อย่างชัดเจน การแสดงความคิดเห็นจะเป็นการแสดงออกโดยการอ้างอิงเหตุผลสนับสนุนเพื่อ
ปกป้องความคิดเห็นนั้น และการแสดงออกทางความคิดเห็นอาจจะเป็นในทางท่ีเห็นด้วยก็ได้ ซึ่งการแสดงออกนี้
อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อื่นก็ได้ เช่นกัน 
 ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร (2556) การศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
หรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะท าให้เรารู้ถึงความเชื่อ ความคิดและการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นได้ท่ีแสดงออกมาเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของท้ังผู้แสดงและผู้รับความคิดเห็น อีกท้ังยังเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความต้องการของ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดงออกความเชื่อและความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยการพูดหรือการเขียน เป็นต้น การ
ส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านต่างๆ เพราะจะท าให้การบริหารงาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถ้าจะให้ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จารุมน ด่านศิริกุล (2556) ให้แนวคิดไว้ว่าทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การวางแผนของ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่ อาศัยทัศนคติและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติในการตัดสินใจท าประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย ผลการศึกษาการสัมภาษณ์
พนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มผู้มีสินเชื่อท่ีอาศัยในต่างจังหวัดจะมีทัศนคติต่อการ
ท าประกันชีวิตใน ทางบวกมากกว่ากลุ่มผู้มีสินเชื่อท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มผู้มีสินเชื่อในต่างจังหวัดมีการ 
ตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยมากกว่ากลุ่มผู้มีสินเชื่อท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
 พินนะรัฎ สุริยะโชติ (2556) ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อท่ี
อยู่อาศัย ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน
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วางใจได้ ด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านความปลอดภัย และด้านความ
น่าเชื่อถือ ตามล าดับ ส่วนคุณภาพการให้บริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้าง
บริการให้เป็นท่ีรู้จัก ด้านความสามารถในการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
ด้านความมีอัธยาศัยไมตรี หรือความสุภาพและความเป็นมิตร และด้านการเข้าถึงลูกค้า ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านความเชื่อมันวางใจได้ คือ ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในวงเงินท่ีขออนุมัติ จะได้รับตามท่ีขอ
อนุมัติ เมื่อใช้บริการด้านสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 สุมศัทนา อุตะมะ (2553) ให้แนวคิดไว้ว่าการวัดคุณค่า ตราสินค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงรายผลการวิจัย
พบว่า โดยเห็นด้วยว่าเมื่อพูดถึงรถกระบะแล้วนึกถึง “อีซูซุ” ก่อนยี่ห้ออื่นอันดับแรกและรองลงมาคือเห็นด้วย
รู้จักและคุ้นเคยกับยี่ห้อ “อีซูซุ” มากกว่ายี่ห้ออื่น ส่วนด้านความเข้าใจถึงคุณภาพของตราสินค้า(Perceived 
Quality) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น ด้วยต่อระดับคุณค่าตราสินค้า ด้านนี้โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า อีซูซุเป็นรถ
กระบะท่ีประหยัดน้ ามันกว่า ยี่ห้ออื่นเป็นอันดับแรกรองลงมาคือ อีซูซุเป็นรถของญี่ปุ่นท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 สุรกฤษฎ์ นาทธราดล (2555) ให้แนวคิดไว้ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคใน
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุดใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีผู้ตอบ แบบสอบถามให้ระดับความส าคัญในระดับมากโดยมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและด้านการส่งเสริม การตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญ
ในระดับ ปานกลาง 
 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตา
แกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้นคือ ทัศนคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาด 
ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม)กลุ่มตัวอย่างคือประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต้ังแต่ 23 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้วิธีการทาง
สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regressions) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม(Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก  – ราชพฤกษ์ 
นนทบุรี ปัจจุบันมีจ านวน 334 หลัง ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยเลือกใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane ) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
5% (Taro Yamane,1973) 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด โดยใช้วิธีการแจกแจงแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์
โดยใช้ Google Form 
 2. ตอบข้อซักถามบางประการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมตัวส าหรับการวิเคราะห์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 2. ค่าเฉลี่ย (x̅) 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัย ของ
ลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลแลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 ด้านเพศ พบว่า ลูกบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 200 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเพศชาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
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32.50, ด้านอายุ พบว่า ลูกบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุมีอายุ 30 - 45 ปี  จ านวน 90 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.50  รองลงมาคือ  ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00 , 46 -55 ปี จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 , 56 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ ด้านสถานภาพ พบว่า 
ลูกบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด  จ านวน  125  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 , รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 8  คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ, ด้านการศึกษา พบว่า ลูกบ้าน ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 35 
คน  คิดเป็นร้อยละ  17.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 
ตามล าดับ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ลูกบ้าน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 
30,000 บาท จ านวน  83 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.50  รองลงมาคือ ต่ ากว่า 20 ,000 บาท จ านวน 65 คน  คิด
เป็นร้อยละ 41.50 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.50,  และ 40,001 บาทข้ึนไป 
บาท จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดับและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ลูกบ้าน ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5 ,000 – 10,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 
รองลงมาคือ10,001 – 15,000 บาท  จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.50 , 15,001 บาทข้ึนไป จ านวน 45 
คน  คิดเป็นร้อยละ 22.50 ,  และ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัล
เลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 

(x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะ

คัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความคิดเห็น ด้านคุณภาพการบริการ ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ ด้านส่วน

ประสบทางการตลาด และด้านการตัดสินใจซื้อ (x̅ = 4.05, x̅ = 4.05, x̅ = 4.04,            x̅ = 4.03, x̅ = 
4.00) ตามล าดับ  

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก 
– ราชพฤกษ์ นนทบุรี มีลูกบ้านท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  
135  คน  คิดเป็นร้อยละ 67.5  และเพศชาย  จ านวน  65  คน  คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่  มีอายุ 30 - 
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45 ปี  จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00  รองลงมาคือ  ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ 
36.50 , 46 – 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 , 56 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จ านวน  125  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 , รองลงมาคือสถานภาพสมรส 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50  และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 144 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.50 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,000 – 30,000 บาท 
จ านวน  83 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.50  รองลงมาคือ ต่ ากว่า 20 ,000 บาท จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 
32.50 , 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.50  และ 40 ,0001 บาทข้ึนไปจ านวน 19 
คน  คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 – 10,000 จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.50 , 15,001 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.50  และต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
 
 ความคิดเห็นต่อการซ้ือประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราช
พฤกษ์ นนทบุรี 
 ความคิดเห็นต่อการซื้อประกันอัคคีภัยของลูกบ้านหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก – ราชพฤกษ์ 
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านส่วนประสม
ทางการตลาด – ด้านการตัดสินใจซื้อ – ด้านความคิดเห็น –ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ – ด้านคุณภาพการบริการ 
ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล 

 
 1.ด้านความคิดเห็น 
 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
คือ การท าประกันอัคคีภัยสามารถลดความเสี่ยงได้ ซื้อประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน ท าประกันอัคคีภัยเพื่อประโยชน์คนรอบข้าง เข้าใจประโยชน์ของการท าประกันอัคคีภัย ความแตกต่าง
ด้านการให้บริการและความคุ้มครองของบริษัทประกันอัคคีภัย เชื่อมั่นในความคุ้มครองความเสียหายจากการท า
ประกันอัคคีภัย พึงพอใจในการให้บริการของบริษัทประกันอัคคีภัย ต้องการท่ีจะใช้บริการของบริษัทประกัน
อัคคีภัยต่อไป บริษัทประกันอัคคีภัยเชื่อถือได้ ท าประกันอัคคีภัยถึงแม้ไม่มีกฎหมายบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ จารุมน ด่านศิริกุล (2556) ให้แนวคิดไว้ว่าทัศนคติท่ีมี ผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตเพื่อ
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
 2. ด้านคุณภาพการบริการ 
 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ ความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันอัคคีภัยในท่ีเกิดเหตุ พนักงานขายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ชัดเจน มีจดหมายหรือพนักงานติดต่อไปยังท่านเพื่อแจ้งเตือนเมื่อประกันอัคคีภัยใกล้
หมดอายุ ได้รับความเอาใจใส่ในการติดตามการชดใช้ค่าเสียหายจากพนักงาน ได้รับค าแนะน าในการช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากพนักงานในกรณีเกิดเหตุ ระยะเวลาในการจ่ายสินไหมรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิน
นะรัฎ สุริยะโชติ (2556) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ 
 
 3.ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ 
 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากค่าสูงท่ีสุด ได้แก่ ไว้วางใจกับบริษัทประกันอัคคีภัยท่ีเลือก บริษัทประกันอัคคีภัยเป็นท่ี
ยอมรับ บริษัทประกันอัคคีภัยมีชื่อเสียงในทางท่ีดี บริษัทประกันอัคคีภัยมีความมั่นคง บริษัทประกันอัคคีภัยมี
ความน่าเชื่อถือ แนะน าบริษัทประกันอัคคีภัยท่ีท่านใช้กับบุคคลรอบข้าง ต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัทนี้ต่อไปซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ สุมศัทนา อุตะมะ (2553) ให้แนวคิดไว้ว่าการวัดคุณค่า ตราสินค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย 
 
 4. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ การให้ส่วนลดผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท เช่น ประกันภัยชีวิต บริษัทประกันอัคคีภัยท่ีมีชื่อเสียงฐานะทาง
การเงินมั่นคง การให้ส่วนลดเบี้ยประกันอัคคีภัยส าหรับลูกค้าประวัติดี ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เหมาะสม 
จ านวนสาขา/ศูนย์มีครอบคลุมท่ัวประเทศ เงื่อนไขความคุ้มครองเข้าใจง่าย การให้แบ่งผ่อนช าระเบี้ยประกัน
อัคคีภัย เบี้ยประกันอัคคีภัยในการท าประกันภัยครั้งแรกถูกกว่าบริษัทประกันอัคคีภัยอื่น อัตราเบี้ยประกัน
อัคคีภัยเมื่อเทียบกับความคุ้มครองมีความเหมาะสมกับความคุ้มครองท่ีได้รับ สื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ สต๊ิกเกอร์ไลน์เชิญชวนให้ตัดสินซื้อประกันอัคคีภัย ซึ่งไม่สอดคล้อง สุรกฤษฎ์ นาทธราดล 
(2555) ให้แนวคิดไว้ว่าปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อ
แบตเตอรี่รถยนต์ 
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 5. ด้านการตัดใจสินซ้ือ 
 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ การท าประกันอัคคีภัยมีความส าคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเปรียบเทียบบริษัทประกันอัคคีภัยก่อน
การตัดสินใจซื้อ บริษัทประกันอัคคีภัยสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุ ได้รับความคุ้มค่าจากการท า
ประกันอัคคีภัย สอบถามบุคคลรอบข้างก่อนการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันอัคคีภัย มีความสามารถในการช าระ
เบ้ียประกันอัคคีภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองท่ีคุ้มค่า ได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามเง่ือนไขก่อนการซื้อ แนะน า
ให้บุคคลรอบข้างท าประกันอัคคีภัย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 ด้านความคิดเห็น 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การท าประกันอัคคีภัยสามารถลดความเสี่ยงได้ , การซื้อประกันภัยเพื่อลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สินและการท าประกันอัคคีภัยเพื่อประโยชน์ต่อคนรอบข้าง มีความคุ้มครองท่ี
สามารถลดภาระให้กับผู้ท าประกันอัคคีภัยและคนรอบข้างได้ เนื่องจากการท าประกันภัยอัคคีภัยเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นการประกันอัคคีภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า 
เมื่อทรัพย์สินท่ีน ามาท าประกันอัคคีภัย หากทรัพย์สินนั้นได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันไว้ ก็จะได้รับการ
ชดใช้ ผู้เอาประกันภัยสามารถน าเงินท่ีได้รับการชดใช้จากบริษัทรับประกันภัยไปสร้าง ซื้อหรือจัดหาทรัพย์นั้น
ใหม่เพื่ออยู่อาศัย หรือด าเนินกิจการต่อไปถ้าปราศจากการประกันภัยแล้ว ผู้ใดท่ีเคราะห์ร้ายก็จะต้อง
สิ้นเนื้อประดาตัว ทุนรอนท่ีสะสมมาตลอดชีวิตก็อาจสูญเสียไปภายในเวลาอันสั้น ควรศึกษาถึงรายละเอียดของ
ความคุ้มครองให้รอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้ท าประกันภัย 
 
 ด้านคุณภาพการบริการ 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ผู้เอาประกันภัยมีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะด าเนินการต่างๆ แทนได้ในกรณีท่ี
เกิดเหตุ , ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุ, พนักงานขายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ชัดเจน ผู้เอาประกันควรศึกษาถึงรายละเอียดของกรมธรรม์ให้รอบคอบ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันและในกรณีท่ีเกิดสามารถเรียกร้องสิทธิในการรับสินไหมทดแทนเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ท าประกัน และบริษัทประกันควรจัดฝึกอบรมพนักงานให้เชี่ยวชาญในงาน สามารถแนะน าและแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังช่วยเหลือลูกค้าในกรณีท่ีเกิดเหตุได้ รวมถึงระยะเวลาการจ่าย
ค่าทดแทน ควรเป็นไปตามกรมธรรม์ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 
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 ด้านคุณค่าตราสัญลักษณ์ 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ผู้เอาประกันรู้สึกไว้วางใจกับบริษัทประกันอัคคีภัยท่ีเลือกใช้ , บริษัทประกัน
อัคคีภัยท่ีใช้เป็นท่ียอมรับ , บริษัทประกันภัยท่ีใช้มีชื่อเสียงในทางท่ีดี เนื่องจากผู้เอาประกันเลือกบริษัทท าประกัน
ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของบริษัทท่ีเป็นท่ียอมรับ ดังนั้นบริษัทควรรักษาถึงคุณภาพมาตรฐานในคง
อยู่อย่างต่อเนื่องและเพื่อในเกิดความยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้
เอาประกันภัย ผู้รับรับประโยชน์ และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทควรรักษาระบบการก ากับดูแลและ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคม ดังนั้นจึงถือได้ว่าการท่ีองค์กรมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับในตลาดประกันภัยยังเป็นส่วนส าคัญในการ
ตัดสินใจซื้อ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงควรจะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้คู่แข่งอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ยอดการขาย
ลดระดับลง 
 
 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การให้ส่วนลดผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท เช่น ประกันชีวิต , เป็นบริษัทประกัน
อัคคีภัยท่ีมีชื่อเสียงฐานะทางการเงินมั่นคง , การให้ส่วนลดเบ้ียประกันอัคคีภัยส าหรับลูกค้าประวัติดี ให้การเสนอ
ขายประกันภัยควรแนบสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ท าประกันรู้สึกถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับผู้ท าประกันภัย
ให้ส่วนลดกับผู้ท าประกันภัยในกรณีที่ลูกค้าประวัติดีหรือลูกค้าท่ีเปลี่ยนบริษัทประกันภัย 
 
 ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
 สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ การท าประกันอัคคีภัยมีความส าคัญต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับผู้ออกกรมธรรม์
หรือผู้จัดจ าหน่ายต้องแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน เช่น เบี้ยประกันภัย ขนาดบ้านท่ีผู้ท าประกันอัคคีภัยสามารถ
เข้าถึงช่องทางในการจัดจ าหน่าย การค านวณเบ้ีย การค านวณขนาดบ้าน และทุนประกันภัยท่ีมีความคุ้มครองต่อ
ตัวบ้าน เพื่อให้งานต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอัคคีภัย ส าหรับผู้ท าประกันภัยอัคคีภัย ควรเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท าประกันภัย , เปรียบเทียบบริษัทประกันอัคคีภัยก่อนการตัดสินใจซื้อ , บริษัทประกัน
อัคคีภัยสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุ ควรมีแผนผังราคาในการค านวณเบ้ียประกัน ช่องทางการ
ช าระเบ้ียประกันภัย เพิ่มช่องทางการช าระผ่านบัตรเครดิตหรือการผ่อนช าระเป็นงวดๆ และสะดวกต่อการช าระ
เบ้ียประกันภัย ในกรณีผู้เอาประกันภัยต้องเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในการท าประกันอัคคีภัยเพื่อรักษาประโยชน์ 
ในเรื่องของความคุ้มครองทรัพย์สิน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวบ้านและควรศึกษาเร่ืองการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนและควรเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยท่ีให้ผลประโยชน์มากที่สุด 
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