
บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 

อุตสาหกรรมรถยนตไดเร่ิมข้ึนจากการสรางรถเบนซและเดมเลอรในป ค.ศ.1883-1884 
และไดเจริญรุงเรืองในทศวรรษตอมา ในป ค.ศ.1894 ไดมีรถยนตวิ่งบนถนนของประเทศอังกฤษ
และในป ค.ศ.1898 ไดมีการกอต้ังบริษัท Law Accident and Insurance Society LTD.  ข้ึนรับ
ประกันภัยรถยนตเปนบริษัทแรกในประเทศอังกฤษ ตอมาจึงมีบริษัทรับประกันภัยรถยนตอ่ืน
เปดรับประกันภัยรถยนตข้ึนในประเทศอังกฤษ เชน Car and General กอต้ังในป ค.ศ.1903 และ
บริษัท Motor Union กอต้ังในป ค.ศ.1906 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เกิดข้ึน ความจําเปนในการใช
รถยนตมีมากข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในดานการทหารและกิจการพลเรือน มีการผลิตรถยนตจํานวนมาก
ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และหลังสงครามส้ินสุดลงมีการสรางถนนและขยายเสนทางการ
ขนสงโดยรถยนตท่ัวไป มีอุบัติเหตุจากรถยนตเกิดข้ึนอยูเสมอและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ผูไดรับความ
เสียหายบางรายเปนบุคคลที่ 3ซ่ึงไมมีหลักประกันคุมครองความบาดเจ็บเสียหายอันเกิดจากรถยนต
นั้นแตอยางใด รัฐบาลอังกฤษจึงมีแนวความคิดท่ีจะบังคับใหเอาประกันภัยรถยนตเพื่อความ
คุมครองความเสียหายท่ีจะเกิดกับบุคคลท่ี 3 โดยออกพระราชบัญญัติ Road Traffic ในป ค.ศ.1930 
บังคับใหผูใชรถยนตเอาประกันภัยเพื่อความคุมครองความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ี 3 ในกรณี
ท่ีเขาไดรับความเสียหายถึงตายและบาดเจ็บตอรางกายอันเนื่องจากการใชรถยนตนั้น และปจจุบันมี
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกซ่ึงมีกฎหมายบังคับใหมีการประกันภัยบุคคลท่ี 3 ประมาณ 66 ประเทศ  

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา รถยนตเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมากและเพ่ิมปริมาณข้ึนอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนตัวเรง
ใหเกิดการพัฒนาในดานการขนสงมวลชนและการขนสงสินคาประกอบกับเสนทางคมนาคมทาง
บกสะดวกสบายและเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหมีผูนิยมใชรถยนตเปนพาหนะในการเดินทางและการขนสง
สินคา ท้ังสินคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ ในขณะเดียวกันการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณการใชรถยนตกอใหเกิดความสูญเสียตอเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมากจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต ทําใหเกิดความบาดเจ็บแกรางกาย หรือบางกรณีอาจสูญเสียอวัยวะสวนสําคัญของ
รางกายทําใหตองทุพพลภาพ หรืออาจไดรับความบาดเจ็บสาหัสจนถึงชีวิต และเกิดความเสียหายตอ
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ทรัพยสิน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความประมาทของผูขับข่ี การไมเคารพกฎ
จราจร หรือสภาพถนนท่ีชํารุดเสียหาย นํามาซ่ึงความสูญเสียทรัพยากรทั้งชีวิตและทรัพยสินดงักลาว 
จากจํานวนรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต จําแนกตามประเภทรถในจังหวัดเชียงใหม 
พ.ศ. 2544-2548 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการเสียภาษีรถประจําปของสํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม ในตารางท่ี 1.1 พบวา ในป พ.ศ.2548 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนรถยนตสูงถึงรอยละ 
35.06 และจากสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบกและมูลคาทรัพยสินเสียหายในจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.
2544-2548 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการลงบันทึกประจําวันของกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ในตารางท่ี 1.2 พบวา อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนอุบัติเหตุ จํานวนคนบาดเจ็บหรือตาย
โดยอุบัติเหตุ และทรัพยสินเสียหายโดยเฉล่ียตอปในชวง 5 ปท่ีผานมาเทากับรอยละ 0.29, 0.12, 
0.40 และ 1.34 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  1.1  จํานวนรถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต จําแนกตามประเภทรถในจังหวัด   
                         เชียงใหม พ.ศ. 2544-2548 
 

ประเภทรถ (คัน) 2544 2545 2546 2547 2548 
- รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 

- รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน 
- รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

87,625 
11,186 
139,019 

90,320 
10,758 
135,862 

99,855 
10,945 
142,424 

101,513 
10,408 
130,174 

124,389 
13,239 
189,353 

รวม 
 

237,830 236,940 
(-0.37) 

253,224 
(6.87) 

242,095 
(-4.39) 

326,981 
(35.06) 

 

ที่มา : สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (2549) 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราการเพ่ิมขึ้นระหวางป (หนวย : รอยละ) 
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ตารางท่ี  1.2   สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบกและมูลคาทรัพยสินเสียหายในจังหวัดเชียงใหม  
                         พ.ศ.2544-2548 
 

ป พ.ศ. จํานวนอุบัติเหต ุ
(คร้ัง) 

จํานวนคนตาย 
(ศพ) 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ (คน) 

ทรัพยสินเสียหาย 
(บาท) 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

3,368 
5,907 (0.75) 
6,972 (0.18) 
8,562 (0.23) 
8,491 (-0.01) 

280 
397 (0.42) 
500 (0.30) 
436 (-0.13) 
379 (-0.13) 

2,499 
4,537 (0.82) 
4,609 (0.02) 
9,373 (1.03) 
6,912 (-0.26) 

21,139,542 
44,380,340 (1.10) 
55,566,085 (0.25) 
54,608,809 (-0.02) 
55,384,557 (0.01) 

คาเฉล่ีย 0.29 0.12 0.40 1.34 
 

ที่มา : กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (2549) 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราการเพ่ิมขึ้นระหวางป (หนวย : รอยละ) 

 
ในแตละปจํานวนการใชรถยนตและอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนไดทําความเสียหายใหแกรางกาย 

ชีวิต และทรัพยสินของมนุษยคิดเปนมูลคามหาศาล จากขอมูลตารางขางตน พบวา ในป พ.ศ.2548 
มีการเพิ่มข้ึนของจํานวนรถยนตจากป พ.ศ.2547 สูงถึง 84,886 คัน ขณะเดียวกันกลับพบวา มีการ
ลดลงของจํานวนอุบัติเหตุจากป พ.ศ.2547 จํานวน 71 คร้ัง ซ่ึงตรงกันขามกับความเปนจริงท่ีวาเม่ือมี
การใชรถยนตเพิ่มข้ึนจะทําใหเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึนดวย อาจสืบเนื่องมาจากในปดังกลาวตํารวจและ
เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหมระดมกําลังปองกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก
อยางเขมงวดโดยจัดต้ังโครงการ ขับข่ีปลอดภัย ใสใจ 3ม. 2ข. 1ร. คือ เมาไมขับ มอเตอรไซค
ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนรภัย ใบขับข่ี และไมใชความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมาย
กําหนด  

 อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถยนตมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลาเน่ืองจากหลายสาเหตุ 
ดังนั้นมนุษยจึงไดพยายามหาทางปองกันและลดอุบัติเหตุจากการใชรถยนตในทุกวิถีทางไมวาจะ
เปนการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตรถยนต การกอสรางถนนท่ีถูกตองตามหลักวิศวกรรม
จราจร การควบคุมผูใชรถใชถนนใหปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งการจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการใชรถยนตข้ึน แตก็ยังไมสามารถปองกันการเกิด
อุบัติเหตุได อยางไรก็ตามมนุษยสามารถลดความความเสียหายหรือบรรเทาความเดือดรอนอันเกิด
จากความเส่ียงภัยของรถยนตไดโดยการทําประกันภัยรถยนตกับบริษัทประกันวินาศภัย 
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การประกันภัยรถยนตจึงเปนการชวยปองกันทรัพยสินและโอนภาระความเส่ียงของผูเอา
ประกันภัยไปใหบริษัทประกันวินาศภัยซ่ึงเปนผูรับประกันภัยจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับรถยนต
และความเสียหายท่ีรถยนตไดกอใหเกิดข้ึนแกรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของผูเอาประกันภัยและ
บุคคลภายนอก นอกจากนั้นบริษัทประกันวินาศภัยยังชวยเปนคนกลางในการไกลเกล่ียกับคูกรณี
เพื่อไมใหผูเอาประกันภัยเสียเวลา รวมถึงความรับผิดชอบของผูเอาประกันภัยในกรณีท่ีเกิดกับ
บุคคลภายนอกท่ีเปนความรับผิดตามกฎหมาย โดยสัญญาวาเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแกรางกาย 
ชีวิตและทรัพยสินตามท่ีตกลงกันไวกับผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนให
ตามจํานวนท่ีรับประกันภัย โดยผูรับประกันภัยจะไดรับเงินตอบแทนจํานวนหนึ่งเรียกวา เบ้ีย
ประกันภัย ดังนั้นการประกันภัยรถยนตจึงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเอ้ือประโยชนใหกับผูใช
รถยนตมากขึ้น และจากการท่ีการประกันภัยรถยนตในลักษณะของการประกันวินาศภัยเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถชวยบรรเทาความเสียหายหรือความเดือดรอนเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน รัฐบาลจึง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวโดยไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
กําหนดใหเจาของรถซ่ึงใชรถหรือมีรถไวเพื่อใชตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายสําหรับ
ผูประสบภัยจากรถ โดยสามารถทําประกันภัย พ.ร.บ.กับบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตหรือท่ี
เรียกวาการประกันภัยภาคบังคับ นอกจากการประกันภัยภาคบังคับแลว ผูเอาประกันภัยรถยนตยัง
สามารถทํากรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงความรับ
ผิดตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการใชรถยนตของตนกับบริษัทประกันภัยไดอีกทางหนึ่งซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวไดสงผลใหธุรกิจประกันภัยเขามามีบทบาทในสังคมตอผูใชรถใชถนนมากข้ึน โดยการ
ประกันภัยรถยนตแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1.  การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) ซ่ึงกฏหมายบังคับใหรถยนตทุกคันท่ีจดทะเบียน
กับกรมการขนสงทางบกจะตองมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

2.  การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) เปนการประกันภัยรถ
ท่ีกฎหมายไมไดบังคับ ข้ึนอยูกับความพอใจของผูเอาประกันภัยท่ีเห็นถึงความเส่ียงภัยแหงตนและมี
ความคิดท่ีจะกระจายความเส่ียงภัยออกไปยังบุคคลอ่ืนคือการประกันภัยไวกับบริษัทผูรับประกันภัย 
ซ่ึงผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซ้ือความคุมครองตามประเภทท่ีผูเอาประกันภัยประสงค โดยบริษัท
ประกันภัยจะออกกรมธรรมประกันภัยใหไวเปนหลักฐาน โดยมีความคุมครอง เง่ือนไข และ
ขอยกเวนตามแบบท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบงออกเปน 
4 ประเภท ไดแก กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 1 กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 
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กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 3 และกรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 4 ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1.3 
 
ตารางท่ี  1.3  แสดงความความคุมครองเปรียบเทียบระหวางประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแตละ

ประเภท   
 

กรมธรรมประกันภัยรถยนต ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก 

พ.ร.บ. ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 
1. คุมครองความรับผิดชอบตอชีวิต 
รางกายหรืออนามัยของบุคคลภาย
และผูโดยสารในรถ 

     

2 .  คุ มครองความ รับผิดชอบตอ
ทรัพยสินบุคคลภายนอก 

     

3. คุมครองความรับผิดชอบตอความ
เสียหายของตัวรถยนต 

     

4. คุมครองความรับผิดชอบตอความ
สูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต 

     

ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย 

- การประกนัภยัอุบัติเหตุสวนบุคคล      

- การประกันภัยคารักษาพยาบาล      

- การประกันตัวผูขับข่ี      
 

ที่มา : กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย (2549) 
หมายเหตุ  :    ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท 

 
 จากตารางท่ี 1.3 แสดงความความคุมครองเปรียบเทียบระหวางประกันภัยรถยนตภาคสมัคร
ใจตางๆ สามารถอธิบายความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยรถยนตแตละประเภทไดดังนี้ 

1.  ความคุมครองตามกรมธรรมหลัก เปนความคุมครองหลักท่ีผูเอาประกันภัยสามารถ
เลือกซ้ือไดตามสภาพความเส่ียงภัยของตน ซ่ึงจะเปนผลใหมีกรมธรรมหลายรูปแบบ แยกตามความ
คุมครองท่ีบริษัทรับเส่ียงภัยดังนี้  
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                   1.1  กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 1 หรือท่ีเรียกกันวา กรมธรรมประเภท
คุมครองรวม (Comprehensive Cover) ซ่ึงกรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองความรับผิดชอบ
ตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโดยสารในรถ ความรับผิดชอบตอทรัพยสิน
บุคคลภายนอก คุมครองความรับผิดชอบตอความเสียหายของตัวรถยนตและความรับผิดชอบตอ
ความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต 
                  1.2  กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 (Third Party Liability, Fire and Theft) ซ่ึง
กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองความรับผิดชอบตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกและผูโดยสารในรถ ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอก และความ
รับผิดชอบตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต 
                  1.3  กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 3 (Third Party Liability) ซ่ึงกรมธรรม
ประเภทนี้จะใหความคุมครองคุมครองความรับผิดชอบตอชีวิต  รางกายหรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกและผูโดยสารในรถ ความรับผิดชอบตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 
                  1.4  กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 4 (Third Party Properties Liability) ซ่ึง
กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก หรือท่ีเรียกวา 
กรมธรรมประเภทนี้จะใหความคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองความรับผิดชอบตอทรัพยสิน
บุคคลภายนอกในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง  

2.  ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย  
     กรมธรรมท้ัง 3 แบบขางตน นอกจากจะมีความคุมครองหลักดังท่ีกลาวมาแลว ยังมี

ความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทาย ซ่ึงผูเอาประกันภัยอาจเลือกซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมได
อีกดังนี้ 
                  2.1  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล จะใหความคุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ของผูขับข่ี หรือผูโดยสารท่ีอยูในหรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย หากความ
บาดเจ็บท่ีไดรับเปนผลใหบุคคลน้ันเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพ
ช่ัวคราว ซ่ึงบริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงินแนนอน ตามท่ีเอาประกันภัยไว โดย
ไมตองคํานึงวาความบาดเจ็บท่ีไดรับเปนความรับผิดของผูใด  
                   2.2  การประกันภัยคารักษาพยาบาล จะใหความคุมครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของ
บุคคลท่ีอยูใน หรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บท่ีไดรับ
เปนผลใหบุคคลนั้นตองเขารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทจายคารักษาพยาบาล คาบริการทาง
การแพทย คาผาตัด คาโรงพยาบาล ตามจํานวนท่ีจายไปจริง แตไมเกินจํานวนเงินจํากัดความรับผิด
ของบริษัทท่ีระบุไว ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาความบาดเจ็บท่ีไดรับจะเปนความรับผิดของผูใด เดิมการ
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ประกันภัยคารักษาพยาบาล จะคุมครองเฉพาะคารักษาพยาบาลสวนท่ีเกินกวาความคุมครองตาม
กรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถเทานั้น ปจจุบันแกไขใหคุมครองตั้งแตบาทแรกของคา
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นผูท่ีไดรับความคุมครองตามเอกสารแนบทายนี้ จึงสามารถเลือกไดวา
จะใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากความคุมครองในสวนนี้ หรือสวนอ่ืน หรือจากผูรับประกันภัย
อ่ืนก็ได บริษัทจะเกี่ยงใหไปใชสิทธิเบิกจากความคุมครองอ่ืนกอนมิได  
                  2.3  การประกันตัวผูขับข่ี เม่ือผูเอาประกันภัย หรือผูขับข่ีโดยไดรับความยินยอมจากผู
เอาประกันภัยนํารถยนตคันเอาประกันภัยไปใชและเกิดอุบัติเหตุข้ึน ซ่ึงเปนผลใหผูเอาประกันภัย
หรือผูขับข่ีนั้นถูกควบคุมตัวไวในคดีอาญา ไมวาจะเปนการควบคุมในช้ันพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) ก็ตาม หากมีการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสวนนี้ไวแลว 
บริษัทจะตองทําการประกันตัวผูเอาประกันภัย หรือผูขับข่ีนั้นโดยไมชักชา ในวงเงินไมเกินจํานวน
เงินจํากัดความรับผิดท่ีระบุไว  

จะเห็นวาประโยชนของการประกันภัยสามารถแบงไดเปน 3 สวนดังนี้ สวนแรกสําหรับผู
เอาประกันภัย เปนการสรางความม่ันใจใหกับเจาของรถยนตผูเอาประกันภัย หากไดรับความ
เสียหายจากภัยท่ีเอาประกันภัยไว ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชความเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทนจากมูลคาทรัพยสินตามวงเงินท่ีทําประกันภัยไว และการประกันภัยยังชวยใหเกิดการออม
เปนการปลูกฝงใหเกิดการใชจายอยางประหยัด ท้ังนี้เพราะตองเก็บเงินไวชําระคาเบ้ียประกันภัยให
ไดตามกําหนดเวลา สวนท่ีสองการประกันภัยมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ทําใหสังคมมี
หลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความม่ันใจเม่ือเกิดภัยท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
ข้ึนก็จะไดรับการชดใชและไดรับคาสินไหมทดแทนมาชวยบรรเทาหรือทดแทนความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน และการประกันภัยยังชวยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะบริษัทประกันภัยไดนํา
ผลตอบแทนในรูปของเบ้ียประกันภัยไปลงทุนในรูปของการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หรือหุนกู ซ่ึงก็คือ
การใหรัฐบาลหรือเอกชนไดกูยืมไปลงทุนนั่นเอง และประโยชนของการประกันภัยสวนสุดทายเกิด
กับคือ ภาคธุรกิจชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความมีเสถียรภาพในการผลิต เนื่องจากธุรกิจสามารถลด
ความเส่ียงภัยโดยการประกันภัย จึงทําใหธุรกิจนั้นใชเวลาเพ่ือการคิดสรางสรรค ปรับปรุง หรือ
บริหารธุรกิจใหเกิดการทํากําไรสูงสุด เพราะไมตองมาเสียเวลาเปนกังวลเกี่ยวกับความเส่ียงภัยท่ี
เกิดข้ึน 

สําหรับจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญท้ังพื้นท่ีและจํานวนประชากร มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจึงเปนท่ีสนใจของบริษัทประกันภัยท่ีตองการขยายกิจการสาขาใน
สวนภูมิภาคใหครอบคลุมท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงนับถึงปจจุบันมีกิจการสาขาบริษัท
ประกันภัยในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 39 สาขา จากขอมูลภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในจังหวัด
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เชียงใหม พ.ศ.2548 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลของสํานักงานประกันภัยจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดรับ
รายงานจํานวนกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจากสาขาบริษัทประกันภัยในจังหวัด
เชียงใหม แตเนื่องจากมีบางบริษัทท่ีไมสงขอมูลหรือสงขอมูลท่ีมีรายละเอียดไมชัดเจน จึงทําใหได
ขอมูลไมครบถวนสมบูรณ พบวา  มีจํานวนกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 272,572 ฉบับ 
และภาคสมัครใจ 53,474 ฉบับ คิดเปนสัดสวน 4 ตอ 1 ในจํานวนกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาค
บังคับท้ังหมด ซ่ึงคํานวณจากจํานวนกรมธรรมประกันรถยนตภาคสมัครใจหารดวยจํานวน
กรมธรรมประกันรถยนตภาคบังคับ (53,474/272,572) 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนท่ีสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคการทํา
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงความตองการและความ
พึงพอใจของผูทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจกับบริษัทผูรับประกันภัย อีกท้ังหวังเปนอยางยิ่งวา
การศึกษาคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการขยายงานดานการประกันภัยรถยนต
ภาคสมัครใจใหมีกรมธรรมท่ีใหผูทําประกันภัยสามารถเลือกความคุมครองตามความตองการท่ี
หลากหลายมากข้ึน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัด
เชียงใหม 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม 
  
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหผูทําประกันภัยรถยนตในจังหวัดเชียงใหมไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจท่ีใหความคุมครองนอกเหนือจากการทําประกันรถยนต
ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. 
 2.  ทําใหทราบถึงสาเหตุแหงความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีจะไดรับจากบริษัทผูรับ
ประกันภัยของผูทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม 
 3.  สามารถนําผลการศึกษาน้ีเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการขยายงานดานการ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของบริษัทประกันภัย 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
                     ในการศึกษา “ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใน
จังหวัดเชียงใหม ” จะทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูท่ีทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 300 ตัวอยาง  
 
1.5  นิยามศัพท 

 
ผูรับประกันภัย (Insurer) คือ คูสัญญาซ่ึงตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือชดใชเงิน

จํานวนหนึ่ง ใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน  
       ผูเอาประกันภัย (Insured) คือ คูสัญญาซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกันภัยจํานวนหน่ึงใหผูรับ
ประกันภัยเม่ือเกิดมีภัยข้ึน ผูรับประกันภัยจึงจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย  
       ผูรับผลประโยชน (Beneficiary) คือ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ท่ีมีสิทธ์ิเขามารับ
ประโยชนในคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น ตามขอตกลงของผูเอาประกันภัย กับ 
ผูรับประ-กันภัย ดังนั้น เม่ือมีผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัยแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิ
ไดรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาอีกตอไป ผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกับผูเอาประกันภัย
ก็ได  
       เบี้ยประกันภัย (Premium) หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูเอาประกันภัยจะตองจายใหแกผูรับ
ประ-กันภัย ตามสัญญาประกันภัย ซ่ึงการจายอาจจะจายเปนรายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดอืน 
แลวแตจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
       กรมธรรมประกันภัย (Policy) หมายถึง เอกสารท่ีแสดงขอตกลง เง่ือนไขตางๆ ของสัญญา
ประกันภัย ในกรมธรรมจะประกอบไปดวย รายละเอียดตางๆมากมาย อันเปนเง่ือนไขและขอตกลง
ตางๆระหวางผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
       ทุนประกันหรือจํานวนเงินเอาประกัน (Sum insured) หมายถึง จํานวนเงินท่ีตกลงกันวา 
ผูรับประกันภัยจะตองจายใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย เม่ือเกิดภัยหรือความเสียหายเกิดข้ึนแกผูเอาประกันตามเง่ือนไขในสัญญาหรือกรมธรรม  
 
 
 
 


