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บทคัดย่ อ
การศึก ษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อประชาชน ในอาเภอเมื อง เชี ยงใหม่ ในการซื้ อ
ประกัน ภัย อุ บ ัติ เหตุ ก ารเดิ น ทางส าหรั บ บุ ค คล มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสม
การตลาดที่ มีผ ลต่อประชาชน ในอาเภอเมื อง เชี ยงใหม่ ในการซื้ อประกันภัยอุ บ ตั ิ เหตุ การเดิ นทาง
สาหรับบุคคล งานวิจยั นี้ ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรในการศึ กษาครั้งนี้
เป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จานวน 238,332คนโดยเก็บข้อมูลประชากร 400 ราย
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และ ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด
ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000
– 30,000 บาท จุดประสงค์การเดิ นทางคือท่ องเที่ ยว โดยสถานที่ ที่เคยเดิ นทางไปแล้วทาประกัน ภัย
อุบตั ิเหตุการเดินทางสาหรับบุคคลคือเดินทางภายในประเทศและ ระยะเวลาในการเดินทาง 4-7 วัน
จากผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการการซื้ อประกันภัยอุบตั ิเหตุ
การเดิ นทางสาหรั บ บุ คคล ของประชาชน ในอาเภอเมื อง เชี ยงใหม่โดยเรี ยงลาดับ ความส าคัญของ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อประกัยภัยอุบตั ิเหตุการเดิ นทางส่ งบุ คคล ได้ดงั นี้ ด้านกระบวนการ
มากที่ สุ ด รองลงมา ด้า นบุ ค คลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดและ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
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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.
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