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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง
ส าหรับบุคคล งานวิจยัน้ีได้ท  าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี 
เป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 238,332คนโดยเก็บขอ้มูลประชากร 400 ราย 
และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย และ ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 
– 30,000 บาท จุดประสงค์การเดินทางคือท่องเท่ียว โดยสถานท่ีท่ีเคยเดินทางไปแลว้ท าประกนัภยั
อุบติัเหตุการเดินทางส าหรับบุคคลคือเดินทางภายในประเทศและ ระยะเวลาในการเดินทาง 4-7 วนั 
 จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการการซ้ือประกนัภยัอุบติัเหตุ
การเดินทางส าหรับบุคคล ของประชาชน ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่โดยเรียงล าดบัความส าคญัของ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือประกยัภยัอุบติัเหตุการเดินทางส่งบุคคล ไดด้งัน้ี ดา้นกระบวนการ
มากท่ีสุด รองลงมา ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 
This research aims to study Marketing Mix Affecting People in Mueang Chiang Mai 

District towards Purchasing Personal Travel Insurance. This research used a questionnaire as the 
tool to collect all the data needed from the people who live in Mueang district, Chiang Mai 
province.  With a population of 238,332 in the area, a total of 400 people were selected, and the data 
were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, average, and standard 
deviation. 

The results showed that the people in the sample were mostly female, aged between 26 – 35 
years old, and single. They worked for private companies, had undergraduate degrees and had 
average incomes between 10,000 – 30,000 baht.  The main purpose of travelling was for pleasure.  
The primary destinations were places where they had been before, mostly domestic.  The duration 
of travelling was 4– 7 days.   

The Marketing Mix affecting People in Mueang Chiang Mai District Toward Purchasing 
Personal Travel Insurance are as follows sequentially from high to low; Process, People,  
Physical evidence, Price, Product, Promotion and Place. 


