
  ซ

สารบัญ 
                   หนา  
กิตติกรรมประกาศ          ค 
บทคัดยอภาษาไทย          ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                     ฉ             
สารบัญตาราง                      ญ 
           
บทท่ี 1   บทนํา        

หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงคของการศึกษา        2 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา      2 
นิยามศัพท          3 

บทท่ี 2   แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
แนวคิดและทฤษฎี        4 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ        9 

บทท่ี 3   ระเบียบวิธีการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา       13 
วิธีการศึกษา        14 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา      14 
การวิเคราะหขอมูล       14 
สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวมรวมขอมูล    15

ระยะเวลาในการดําเนินการ      15 

บทท่ี 4   การวิเคราะหขอมูล 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     17 
สวนท่ี 2 พฤตกิรรมผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  

ในการซ้ือประกันสุขภาพ      20 

สวนท่ี 3 ปจจยัสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  
ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม   28 

 



  ฌ

สารบัญ (ตอ) 
                                หนา 

สวนท่ี 4 พฤติกรรมผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ในการซ้ือประกันสุขภาพ จําแนกตามอายุและรายไดตอเดือน 35 

สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  
จําแนกตามอายุและรายไดตอเดือน    67 

บทท่ี 5   สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษา        85 
อภิปรายผลการศึกษา                   99 
ขอคนพบ                   103 
ขอเสนอแนะ                    104 

บรรณานุกรม                      108            
ภาคผนวก                       110 
ประวัติผูเขียน                     118       
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



  ญ

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                       หนา  
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ    17 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   17 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  18 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ   18 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน  19 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

บริษัทประกันสุขภาพท่ีถือครองกรมธรรมอยู     20 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

รูปแบบกรมธรรมประกันสุขภาพ       21 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

คาเบ้ียประกันสุขภาพตอป       21 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

จํานวนทุนประกันสุขภาพ       22 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล)   22 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

แบบประกันสุขภาพ        23 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาล    23 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ    23 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันสุขภาพ    24 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ชองทางในการซ้ือประกันสุขภาพ       25 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ    25 



  ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

รูปแบบการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ      26 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

วิธีการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ       26 
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ 

การใชบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ  27 
20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ  27 
21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม        28 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการดานราคาของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม        29 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการซ้ือประกันสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม     30 

 24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
  การตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 
  ในการซ้ือประกันสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม     31 

25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการดานบุคลากรบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการซ้ือประกันสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม     32 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการดานกระบวนการบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการซ้ือประกันสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม     33 

 



  ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการดานสภาพแวดลอมการบริการของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการซ้ือประกันสุขภาพในอําเภอเมืองเชียงใหม     34 

28 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
บริษัทประกันสุขภาพท่ีถือครองกรมธรรมอยู และอายุ    35 

29 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
รูปแบบกรมธรรมประกันสุขภาพ และอายุ      37 

30 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
คาเบ้ียประกันสุขภาพตอป และอายุ      38 

31 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
จํานวนทุนประกันสุขภาพ และอายุ      39 

32 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล) และอายุ 40 

33 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
แบบประกันสุขภาพ และอายุ       41 

34 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาล และอายุ   42 

35 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ และอายุ   43 

36 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันสุขภาพ และอายุ   44 

37 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ชองทางในการซ้ือประกันสุขภาพ และอายุ      45 

38 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ และอายุ   46 

39 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
รูปแบบการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ และอายุ     47 



  ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
40 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

วิธีการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ และอายุ      48 
41 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณการใช 

บริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และอายุ  49 
42 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และอายุ 50 
43 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

บริษัทประกันสุขภาพท่ีถือครองกรมธรรมอยู และรายไดตอเดือน   51 
44 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

รูปแบบกรมธรรมประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน    53 
45 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

คาเบ้ียประกันสุขภาพตอป และรายไดตอเดือน     54 
46 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

จํานวนทุนประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน     55 
47 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ความคุมครองในสวนของคาหอง (รวมคาอาหารและคาการพยาบาล)  
และรายไดตอเดือน        56 

48 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
แบบประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน      57 

49 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ความคุมครองชดเชยรายไดกรณีท่ีตองนอนโรงพยาบาล และรายไดตอเดือน  58 

50 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน  59 

51 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน  60 

52 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ชองทางในการซ้ือประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน    61 



  ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
53 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

แหลงขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน 62 
54 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

รูปแบบการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน    63 
55 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

วิธีการชําระเบ้ียประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน     64 
56 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณการใช 

บริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ และรายไดตอเดือน 65 
57 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเบิกคาสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันสุขภาพ  
และรายไดตอเดือน        66 

58 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      67 

59 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานราคาของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      68 

60 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      69 

61 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      70 

62 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานบุคลากรบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      72 

 



  ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
63 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ดานกระบวนการบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      73 

64 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานสภาพแวดลอมการบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ      74 

65 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     76 

66 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานราคาของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     77 

67 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     78 

68 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     79 

69 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานบุคลากรบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     80 

70 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานกระบวนการบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     82 

71 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ดานสภาพแวดลอมการบริการของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือประกันสุขภาพ 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดตอเดือน     83 



  ณ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                       หนา  
72 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 

ประกันสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม      85 
73 แสดงคาเฉล่ียของปจจัยยอยท้ังหมดท่ีมีผลตอการซ้ือประกันสุขภาพ 

ของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จากปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 88 
74 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 

ประกันสุขภาพ จําแนกตามอายุ       92 
75 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือ 

ประกันสุขภาพ จําแนกตามรายไดตอเดือน      95 
76 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือ 

ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ   96 
77 แสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการซ้ือ 

ประกันสุขภาพของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอายุ   98 
 

 
 
 
 
 

 
 


