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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดจากการสัมภาษณ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 300 ราย และทําการวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยใช
สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหดวยแบบจําลองโลจิท (Logit model) 

   ผลการศึกษาพบวาผูท่ีทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 94 
ราย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป อยูในสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีประสบการณ
การขับข่ีรถยนตมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีสายตาปกติ และเรียนรูวิธีการขับข่ีรถยนตโดยบุคคลใน
ครอบครัวสอนให 

เม่ือศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ สวนใหญใหเหตุผลหลัก
ในการทําประกันภัยเพื่อตองการเปนหลักประกันท่ีสามารถชวยบรรเทาความเสียหายหรือบรรเทา
ความเดือดรอนเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ทําประกันภัยโดยติดตอ
กับบริษัทประกันภัยโดยตรง เนื่องจากเห็นวาบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเช่ือถือได โดยทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน เปนรถยนตยี่หอ 



 จ 

TOYOTA มีคาเบ้ียประกันภัยเฉล่ีย 13,950 บาทตอป สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมทําประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจ สวนใหญเห็นวาคาเบ้ียประกันภัยแพงเกินไป 

ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองโลจิท พบวา ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนม
ท่ีจะทําประกันชีวิตภัยรถยนตภาคสมัครใจมากข้ึน ถาประชาชนมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน รายได
เพิ่มข้ึน และมีประสบการณการขับข่ีรถยนตมากข้ึน ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
สําหรับปจจัยท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ และสถานภาพสมรส โดยปจจัยสําคัญ คือ ผูท่ีมี
การศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป จะทําใหโอกาสในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
เพิ่มข้ึนรอยละ 12.86 ในการทดสอบความเท่ียงตรงในการพยากรณนั้น พบวา แบบจําลองโลจิทสามา
รถพยากรณไดถูกตองรอยละ 71 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to understand factors influencing people’s decision to buy the voluntary 
option of car insurance in Chiang Mai Province. Information were obtained from interviewing 300 
samples of Chiang Mai residents. Analyses were based on the results of descriptive statistics and 
Logit model application. 
 The study found only 94 samples bought the voluntary option of car insurance. Most of 
them can be characterized as female, 31-40 years old, married, with bachelor’s degree education   
or equivalent, private business employee, having 10,001-20,000 bath monthly income, with more 
than 10 years driving experience, with normal eye sight, and learning the driving techniques from 
people within the family. 
 The majority of those who had voluntary car insurance did so far the reason of getting 
additional security in terms of compensation according to the policy contact to alleviate the burden 
of damage or trouble in case getting involved in a car accident. They contacted the insurance 
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company directly, considering the company being reliable, generally for first class insurance for 
passenger car seating no more than 7 persons, mainly TOYOTA, and they paid on the average 
13950 baht insurance premium per year. Those who did not buy the voluntary option mostly 
considered the premium overly high. 
 The results from Logit model analyses indicated if people have higher education, higher 
income, and longer driving experience, they are more likely to buy voluntary option of car 
insurance. These relationships were consistent with the hypothesis. The factors having no 
statistically significant relationships were sex and marital status. The most important contributive 
factors to buy voluntary option if car insurance was education; any schooling beyond bachelor’s 
degree will improve the chance of buying voluntary policy by 12.86%. The Logit model provided 
the proof of 71% predictive accuracy in this study. 


