
บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎี แบบจําลองทางเศรษฐมติิ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ทฤษฎีท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษา 
 

2.1.1  หลักคณิตศาสตรของการประกันภัย 
ความเส่ียงภัยท่ีสามารถเอาประกันภัยไดจะตองเปนความเส่ียงภัยท่ีสามรถประเมินความ

เสียหายไดและใชหลักของคณิตศาสตรและสถิติมาพยากรณเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยหลัก
คณิตศาสตรท่ีนํามาใชในการประกันภัย คือ 

1)  ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปน (Theory of Probability) หมายถึง โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งในอนาคต เชน โอกาสที่จะสอบไลได โอกาสที่ฝนจะตกวันพรุงนี้ 
โอกาสที่รถจะติดในตอนเย็น เปนตน ซ่ึงแสดงในรูปของตัวเลขเพื่อบอกโอกาสของการเกิด
เหตุการณนั้นๆ วามีมากนอยเพียงไร ถาเหตุการณเกิดข้ึนไดงาย ความนาจะเปนจะมีคาสูง สวน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดยาก ความนาจะเปนจะมีคาตํ่า ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปน จึงเปนทฤษฎีวา
ดวยการคํานวณโอกาสวา เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งจะเกิดข้ึนไดกี่คร้ังในจํานวนคร้ังท่ีไดกําหนด
ไวท้ังหมด เชน การนําเอาเหรียญบาทมาโยนหัวโยนกอย เราทราบดีวาเหรียญนั้นมี 2 ดาน คือหัว
และกอย ดังนั้นโอกาสท่ีจะเปนหัวจึงเปน 1 ใน 2 ของโอกาสท่ีจะเปนกอย ถาเราโยนเหรียญเพียง
นอยคร้ัง เชน 10 คร้ัง  โดย “ กฎแหงการถัวเฉล่ีย ” ควรจะเปนหัว 5 คร้ัง และเปนกอย 5 คร้ัง แต
ความจริงแลวอาจจะไมเปนเชนนั้น เพราะนั้นเปนเพียงการคาดคะเนวาโอกาสท่ีจะเปนไปไดควร
เปนเชนนั้น แตความจริงแลวอาจจะออกหัว 7 คร้ัง และออกกอย 3 คร้ังก็ได เพราะจํานวนคร้ังท่ีโยน
เหรียญนั้นนอยเกินไป แตถาเราโยนเหรียญใหเพิ่มจํานวนมากข้ึน เชน 10,000 คร้ังจนถึง 100,000 
คร้ัง โอกาสที่จะเปนหัวและกอยจะใกลเคียงกันมายิ่งข้ึน และถาเราโยนเหรียญ 500,000 คร้ัง เรายอม
มีความม่ันใจมากยิ่งข้ึนวาจะตองเปนไปไดท่ีจะออกและกอยในจํานวนท่ีเทากันหรือใกลเคียงกัน
ท่ีสุด ในทางตรงขามถาเราโยนเหรียญเพียงคร้ังเดียว เราจะไมมีความม่ันใจเลยวาจะออกหัวหรือ
กอย 
 ในการประกันภัยบริษัทประกันภัยจะใชหลักของทฤษฎีวาดวยความนาจะเปนไปไดกับ
สถิติการสูญเสียในอดีตเพื่อเปนแนวทางในการคาดคะเนวาในอนาคตจะเกิดการสูญเสียเทาใด ท้ังนี้
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เพื่อท่ีจะสามารถคํานวณเบ้ียประกันภัยท่ีตองเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยใหเพียงพอท่ีจะนําไป
ชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือมีภัยเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดรับประกันภัยไว 
  
ลักษณะของความนาจะเปนมีดังนี้ 

1.  ความนาจะเปนของเหตุการณใดๆ จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 
ความนาจะเปน = 0 หมายความวา ไมมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ  
ความนาจะเปน = 1.0 หมายความวา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ มีโอกาสเกิดข้ึนแนนอนหรือ    

รอยละ 100 
ความนาจะเปน = 0.5 หมายความวา โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ มีคร่ึงเดียว หรือรอยละ 50 
 ความนาจะเปนท่ีมีคาเขาใกล 1 แสดงถึงโอกาสจะเกิดเหตุการณนั้นๆ มีสูง สวนความนาจะ
เปนท่ีมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงโอกาสจะเกิดเหตุการณนั้นๆ มีตํ่า 
 2.  ผลบวกของความนาจะเปนทุกคาของเหตุการณการทดลองจะเทากับ 1 
 3.  ความนาจะเปนของเหตุการณนั้นๆ จะมีความหมายหรือนําไปใชประโยชนไดก็ตอเม่ือ 
  1) เหตุการณนั้นยังไมเกิดข้ึน หรือยังไมแลวเสร็จ หรือ 
  2) เหตุการณนั้นเกิดข้ึนแลว แตยังไมทราบผล 
 

สูตรการคํานวณความนาจะเปน  ( ) nP E
N

=   

     
โดยท่ี  ( )P E =  ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีคาดหวัง 

        n =  จํานวนคร้ังหรือจํานวนเงินท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีคาดหวัง 
       N =  จํานวนคร้ังหรือจํานวนเงินท่ีจะเกิดเหตุการณท้ังหมด 
 

ตัวอยาง จากการเก็บขอมูลในอดีตพบวา บานในพ้ืนท่ีแหงหนึ่งซ่ึงมีอยู 10,000 หลัง เกิดไฟ
ไหมเฉล่ียปละ 5 หลัง จากขอมูลดังกลาวนี้สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคตโดยใชทฤษฎีวา
ดวยความนาจะเปนไดดังนี้ 
 จํานวนบานท่ีถูกไฟไหม ( n ) = 5 หลัง จากจาํนวนบานท้ังหมด (N) =  10,000  หลัง
 จํานวนบานท่ีไมถูกไฟไหม ( )N n−      =  9,995    หลัง 
 ดังนั้นความนาจะเปนท่ีบานจะถูกไฟไหม =  5/10,000         =  0.0005 
 ความนาจะเปนท่ีบานจะถูกไฟไหม =  9,995/10,000   =  0.9995 

ความนาจะเปนรวม      =  1.0000 
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2)  กฎจํานวนมาก (Law of Large Number) หรือกฎการถัวเฉล่ีย (Law of Average) 
หมายถึง การคาดคะเนหรือคํานวณหาโอกาสของความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณหนึ่งจะมีความ
เปนจริงมากข้ึน หากจํานวนตัวอยางหรือขอมูลท่ีใชในการพยากรณนั้นมีมากข้ึน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยแตละประเภทของบริษัทประกันภัย 

 
ตารางท่ี 1.4   การคํานวณหาโอกาสของความนาจะเปนของการโยนเหรียญท่ีจะออกหวั 
 
 

ผล การ
ทดลอง 
คร้ังท่ี 

จํานวนคร้ังของ 
การโยนเหรียญ หัว กอย 

ความนาจะเปน 
ท่ีจะออกหัว 

1 1 1 - 1/1 = 1.000 
2 1,000 560 440 560/1,000 = 0.560 
3 10,000 5,100 4,900 5,100/10,000 = 0.510 
4 50,000 25,150 24,850 25,150/50,000 = 0.503 

 
 

ที่มา: ชนินทร สิงหรุงเรือง (2545) 

 
จากตารางท่ี 1.4  สําหรับการทดลอง 1 คร้ัง ถาผลเปนหัว ทําใหคาความนาจะเปนท่ี

ประมาณไดเทากับ 1 แตถาผลเปนกอยคาความนาจะเปนจะเทากับ 0 ซ่ึงหางไกลจากท่ีเปนจริง และ
สําหรับการทดลอง 1,000 คร้ัง จะทําใหประมาณคาความนาจะเปนท่ีจะไดหัวเทากับ 0.56 ซ่ึง
ใกลเคียงกับความเปนจริงยิ่งข้ึน และยิ่งจํานวนคร้ังของการทดลองมากข้ึนก็จะทําใหผลลัพธของ
การทดลองใกลเคียงความเปนจริง และคาความนาจะเปนท่ีประมาณไดจะใกลเคียงความเปนจริง
มากข้ึน ดังนั้น จํานวนครั้งท่ีมากข้ึนทําใหความเส่ียงในการทํานายผิดจะลดลง จึงสรุปไดวา กฎ
จํานวนมากมีความสําคัญ เนื่องจากจํานวนท่ีมากมีผลทําใหการคาดคะเนความนาจะเปนแมนยําข้ึน
และแสดงถึงความนาเช่ือถือของการคาดคะเนความนาจะเปน จึงเปนประโยชนสําหรับการคํานวณ
เบ้ียประกันภัยแตละประเภท กลาวคือ คาความเสียหายใกลเคียงความเปนจริง อันมีผลทําใหคาเบ้ีย
ประกันภัยท่ีคิดกับลูกคาอยูในอัตราท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามผลลัพธท่ีไดจากการคํานวณอาจไม
เปนไปตามท่ีคาดคะเนหรือคํานวณไวก็ได เชน ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคลาดเคล่ือนหรือไม
ครบถวน เปนตน ซ่ึงการใชกฎจํานวนมาก มีขอควรคํานึงดังนี้ 

1.  ในกรณีการเกิดความเสียหายรายแรงซ่ึงไมใชเร่ืองปกติ เชน เกิดไฟไหมคร้ังใหญท่ัวท้ัง
เมืองหรือการเสียชีวิตของคนจํานวนมากจากแผนดินไหวท่ีรุนแรง เปนตน เหตุการณเชนนี้ไมมีใคร
คาดวาจะเกิดข้ึน ดังนั้น การใชเหตุการณในอดีตมาพยากรณความนาจะเปนในอนาคตจึงควร
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ครอบคลุมเหตุการณในอดีตในขอบเขตท่ีกวางท่ีสุด กลาวคือ ไมควรนําเฉพาะเหตุการณท่ีเสียหาย
รายแรงมาคํานวณความนาจะเปน แตควรพิจารณาถึงเหตุการณจํานวนเหตุการณท่ัวไปโดยสวนรวม 
โดยอาจพิจารณาเหตุการณท่ีกอความเสียหายรายแรงประกอบดวย 

2.  เหตุการณท้ังหมดที่นํามาพิจารณาคํานวณความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเสียหายนั้น ควร
เปนเหตุการณท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน ความนาจะเปนท่ีเคร่ืองบินโดยสารจะ
ประสบอุบัติเหตุ จะเห็นวาจํานวนเหตุการณท้ังหมด คือ จํานวนเคร่ืองบินโดยสาร โดยไมนําเอา
เคร่ืองบินประเภทอ่ืนๆ หรือรถยนตโดยสาร หรือเรือโดยสารมาพิจารณา เพราะจะทําใหเกิดการ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณได (ชนินทร สิงหรุงเรือง, 2545) 
 

2.1.2  ทฤษฎีอรรถประโยชนภายใตความเสี่ยง (Risk Utility Theory) 
ทฤษฎีอรรถประโยชนภายใตความเสี่ยง เปนทฤษฎีท่ีศึกษาพฤติกรรมการบริโภคภายใตขอ

สมมติท่ีวา ส่ิงอ่ืนๆ รอบขางคงท่ีหรืออยูในภาวะสมดุล แตในความเปนจริงนั้นขอสมมติดังกลาวไม
เปนความจริง เนื่องจากผูบริโภคจะเลือกบริโภคหรือกระทําการส่ิงใดนั้น ยอมจะมีความไมแนนอน
เกิดข้ึน เชน การที่เราจะเลือกถือสินทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึง เราก็ตองพิจารณาวา ในสินทรัพย
ท่ีจะถือนั้นมีความไมแนนอนในเร่ืองของอัตราผลตอบแทนมากนอยเพียงใด สินทรัพยบางประเภท
มีอัตราผลตอบแทนท่ีสูง แตความไมแนนอนในการท่ีจะไดรับผลตอบแทนนั้นก็มีสูงเชนเดียวกัน 
เราจึงเรียกความไมแนนอนจากการที่เราไดรับผลตอบแทนวา “ ความเส่ียง ” ซ่ึงสามารถที่จะแยก
พฤติกรรมของมนุษยเกี่ยวกับความเส่ียงออกไดเปน 3 ประเภทดวยกัน โดยอยูภายใตขอสมมติวา 

1.  ผูบริโภคทราบความนาจะเปนหรือความเปนไปไดในการเลือกบริโภคสินคาตางๆ  
2.  ผลลัพธท่ีแสดงออกมาจะอยูในรูปของอรรถประโยชนมากกวามูลคาท่ีออกมาเปนตัว

เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

รูปท่ี  2.1 อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Averse) 
 

 
 
 

1)  ผูบริโภคท่ีหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Averse) จากรูปท่ี 2.1 ใหเสน OE แสดงถึง
ฟงกชันอรรถประโยชนของผูบริโภคกลุมนี้ ถาปจจุบันผูบริโภคคนนี้ทํางานท่ีบริษัท A ไดรับเงิน
20,000 บาทตอเดือน เขาจะไดรับอรรถประโยชนปจจุบันเทากับ U1 และถาเขายายไปทํางานท่ีบริษัท 
B คาดวารายไดของเขาจะเพ่ิมข้ึนเปน 30,000 บาทตอเดือน อรรถประโยชนท่ีเขาจะไดรับเทากับ U2 
หรือถายายไปบริษัท C รายไดของเขาจะลดลงเปน 10,000 บาทตอเดือน อรรถประโยชนท่ีเขาจะ
ไดรับเทากับ U0 โดยท่ีความเปนไปไดในการที่เขาจะไดรับรายได 10,000 บาทตอเดือน และ 20,000 
บาทตอเดือน เทากับ 0.5 และ U2 > U1 > U0 ซ่ึงในการท่ีเราจะพิจารณาวาผูบริโภคจะยายท่ีทํางาน
หรือไมนั้น จะพิจารณาจากอรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เนื่องจากในการท่ีจะยายท่ีทํางานนั้นมี
ความเปนไปไดในการที่เขาจะไดรับรายไดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงอรรถประโยชนท่ีไดรับจะแปร
ผันตามรายได จึงตองคํานวณหาคารวมของอรรถประโยชนดังกลาว ดังนั้นผูบริโภคคนนี้จึง
จําเปนตองเปรียบเทียบอรรถประโยชนท่ีเขาไดรับในปจจุบัน ซ่ึงก็คือกรณีท่ีปราศจากความไม
แนนอนกับอรรถประโยชนท่ีเขาจะไดรับหากยายท่ีทํางาน ซ่ึงก็คือกรณีท่ีมีความไมแนนอนเขามา
เกี่ยวของ โดยจะคํานวณจากผลรวมของความนาจะเปนในการเกิดเหตุการณคูณกับผลลัพธของ
เหตุการณนั้น (อรรถประโยชนท่ีไดรับ) หรือ E(u) คาท่ีไดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับ
อรรถประโยชนท่ีเขาไดรับในปจจุบัน (U1) ถาคาท่ีคํานวณไดมีคามากกวา เขาก็จะยายท่ีทํางาน แต
ถามีคานอยกวา เขาก็จะไมยายท่ีทํางาน ซ่ึงในกรณีนี้ผูบริโภคเปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง คาท่ี
คํานวณไดจะนอยกวาอรรถประโยชนท่ีไดรับจากงานในปจจุบัน เนื่องจากผูบริโภคในกลุมนี้เปนผู

อรรถประโยชน 
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ท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง ฉะนั้นเขาจึงไมคอยชอบรายไดท่ีเพิ่มข้ึนเทาไรนัก เพราะจะทําใหเขาตองเส่ียง
ในเร่ืองตางๆ มากข้ึน ในสวนของอรรถประโยชนท่ีผูบริโภคคนน้ีไดรับรายไดท่ีตางกันนั้น พบวา
อรรถประโยชนท่ีไดรับจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง (Marginal Utility Diminishing as Income 
Increase) ในขณะท่ีรายไดเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีคงท่ี การที่อรรถประโยชนมีลักษณะเชนนี้ เนื่องมาจาก
ผูบริโภคคนนี้เปนผูท่ีมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง กลาวคือ ในการทํางานท่ีไดรับผลตอบแทน
สูง ความไมแนนอนหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางานยอมมีสูงเชนกัน ในทางกลับกันงานท่ี
ใหผลตอบแทนตํ่า ความไมแนนอนหรือความเส่ียงท่ีเกิดจากการทํางานยอมท่ีจะตํ่า ดังนั้น การที่
ผูบริโภคคนนี้เปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง อรรถประโยชนท่ีเขาไดรับจากการที่มีรายได 10,000 บาท
ตอเดือน ซ่ึงเปนรายไดท่ีตํ่าสุดจึงสูงถึง U0 และจะคอยๆ เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง เม่ือไดรับรายไดท่ี
เพิ่มมากข้ึน ฉะนั้นเสน OE ท่ีแสดงอรรถประโยชนของผูบริโภคจึงมีลักษณะท่ีโคงเวาเขาหาแกน
รายได (แกน X ) 
 
รูปท่ี  2.2 อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีชอบความเส่ียง (Risk Loving) 

 

 
  

2)  ผูบริโภคท่ีชอบความเส่ียง (Risk Loving) ในกรณีนี้รายไดท่ีผูบริโภคจะไดรับ หากยาย
ท่ีทํางานและความเปนไปไดในการท่ีจะไดรับรายไดดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับผูบริโภค
ประเภทแรก แตอรรถประโยชนท่ีเขาจะไดรับจะแตกตางกัน เนื่องจากผูบริโภคประเภทนี้จะช่ืน
ชอบความเส่ียงมากกวา กลาวคือ ยิ่งงานใดท่ีมีความเส่ียงท้ังความเส่ียงท่ีเกิดจากการทํางานหรือ
ความเส่ียงในดานอ่ืนๆ เขาก็จะไดรับอรรถประโยชนท่ีมากข้ึน ดังนั้นท่ีระดับรายได 10,000 บาทตอ
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เดือน ผูบริโภคคนน้ีจะไมคอยพอใจนัก อรรถประโยชนท่ีเขาไดรับจึงเปนเพียง U0 แตเม่ือระดับ
รายได เพิ่ม ข้ึน  ความเส่ียงจากการทํางานก็จะมากข้ึนเชนกัน  ทําให ผูบริโภคคนน้ีได รับ
อรรถประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนอยางมาก จาก U0 เปน U1 และ U2 ตามลําดับ เม่ือรายไดเพิ่มข้ึนจาก 10,000 
บาทตอเดือน เปน 20,000 บาทตอเดือน และ 30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงจะสังเกตเห็นวายิ่งระดับ
รายได (อัตราผลตอบแทน) สูงข้ึนเทาใด ความเส่ียงหรือความไมแนนอนจากการทํางานก็จะเพิ่มข้ึน 
รวมท้ังอรรถประโยชนท่ีผูบริโภคคนนี้จะไดรับก็จะเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีมากข้ึนดวย 
หรืออาจจะพิจารณาจากพฤติกรรมของผูชอบความเส่ียงจากอรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ถา
อรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (จากการคํานวณ) มีคามากกวาอรรถประโยชนท่ีไดรับจากงานใน
ปจจุบัน และการท่ีผูบริโภคเปนผูชอบความเส่ียงอยูแลว ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะยายท่ีทํางานซ่ึง
จากพฤติกรรมดังกลาวเม่ือนํามาเขียนเปนฟงกชันอรรถประโยชนสําหรับผูท่ีชอบความเส่ียงจะเปน
เสนโคงเขาหาแกนอรรถประโยชน (แกน Y ) 
 
รูปท่ี  2.3 อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีเปนกลางทางความเส่ียง (Risk Neutral) 

 

 
 

 3)  ผูบริโภคท่ีเปนกลางทางความเสี่ยง (Risk Neutral) ในทํานองเดียวกันผูบริโภคที่มี
ลักษณะเปนกลางทางความเส่ียงนั้นจะมีความรูสึกเฉยๆ กับความเส่ียงนั้น คือไมวาจะไดรับรายได
มากข้ึนเทาใด (อัตราผลตอบแทน) จะทําใหอรรถประโยชนท่ีเขาจะไดรับเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีเทากัน
โดยตลอด นั่นคือ ถาเขาไดรับรายไดเทากับ 20,000 บาท อรรถประโยชนท่ีเขาจะไดรับเทากับ U1 
และถาเขาไดรับรายไดท่ีลดลงเปน 10,000 บาทตอเดือน เขาจะไดรับอรรถประโยชนเทากับ U0 
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ในทางกลับ ถาเขาไดรับรายไดท่ีเพิ่มข้ึนเปน 30,000 บาทตอเดือน เขาจะไดรับอรรถประโยชน
เทากับ U2 โดยท่ีอรรถประโยชนสวนเพิ่มนั้นจะเพิ่มข้ึนเทากันตลอด (U1 –U0 = U2 – U1) ดังนั้น เม่ือ
พิจารณาอรรถประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (จากการคํานวณ) จะเทากับอรรถประโยชนท่ีเขาไดรับ
จริง (U1) จึงทําใหเสนอรรถประโยชนสําหรับผูบริโภคที่เปนกลางทางความเส่ียงมีลักษณะเปน
เสนตรงออกจากจุดกําเนิด (จุด O) (โกเมน จิรัญกุล, 2532) 
  

2.1.3  ทฤษฎีอุปสงค (Theory of Demand) 
ทฤษฎีอุปสงคมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคทําใหตัวทฤษฎีเองนั้นตองอิง

ขอกําหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคท้ังหมดท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ  การต้ังขอ
สมมติฐานวาผูบริโภคตองการบริโภคสินคาและบริการเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดภายใต
เง่ือนไขรายไดและราคาสินคาและบริการที่กําหนดมาให  ความพึงพอใจของผูบริโภควัดและ
เปรียบเทียบไดจากการกําหนดคาอรรถประโยชนท่ีใหความสัมพันธเรียงลําดับความพึงพอใจไวได
อยางสมบูรณ การอาศัยหลักทฤษฏีอรรถประโยชนนี้  ทําใหเราสามารถกําหนดรูปแบบและปจจัย
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคสินคาและบริการไดอยางชัดเจนเพื่อนําไปใชในการวิเคราะห
ตอไปได  รูปแบบของอุปสงคข้ึนอยูกับรูปแบบของอรรถประโยชนท่ีกําหนดแสดงถึงความพึง
พอใจของผูบริโภค สําหรับปจจัยตัวแปรนั้นไดมาจากวิธีการหาอรรถประโยชนมากท่ีสุด  ทฤษฎี
อุปสงคอธิบายพฤติกรรมในการเลือกใชสินคาและบริการบนพ้ืนฐานท่ีผูบริโภคเปนใหญ แรงจูงใจ
สําคัญท่ีทําใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการชนิดหนึ่งๆ คือ ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน
ของผูบริโภคท่ีคาดวาจะไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆ ผูบริโภคจึงมีพฤติกรรมเปน 
Utility Maximizer คือตองการอรรถประโยชนท่ีสูงสุด โดยท่ีระดับของอรรถประโยชนท่ีไดรับจะ
ข้ึนกับปริมาณการบริโภคโดยตรง 
           การตัดสินใจบริโภคเพื่อใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) จะอยูท่ีความ
ตองการในการไดรับอรรถประโยชนจากการบริโภคที่สูงท่ีสุดภายใตเง่ือนไขของปจจัยภายนอก 
เม่ือรายไดหรืองบประมาณท่ีมีอยูจํากัด ผูบริโภคตองเผชิญกับการเลือกภายใตความจํากัดของ
ทรัพยากรที่มีอยู อรรถประโยชนท่ีไดรับเพิ่มข้ึนจากการบริโภคจึงตองมีการพิจารณารวมไปกับ
ระดับราคาของสินคาและบริการท่ีตองการนั้นๆ ทําใหปริมาณการบริโภคสินคาและบริการที่
ผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดข้ึนอยูกับราคาสินคาและบริการและรายได ปจจัยราคาแสดงถึง
คาของสินคาและบริการที่ผูบริโภคจะตองใชเปรียบเทียบกับคาเพิ่มอรรถประโยชนหนวยสุดทาย
ของสินคานั้นในการตัดสินใจเลือกปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหนวย  
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 เนื่องจากทฤษฎีอรรถประโยชนไดกําหนดคุณสมบัติของอรรถประโยชนการบริโภคสินคา
ใหมีลักษณะลดนอยถอยลงตามปริมาณการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน (Law of Diminishing Marginal 
Utility)  ดังนั้นเม่ือราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน  ผูบริโภคก็จําเปนตองลดปริมาณการบริโภคสินคานี้ลงเพ่ือ
ทําใหคาอรรถประโยชนหนวยสุดทายมีคาสูงข้ึนเทาเทียบกับราคาสินคาท่ีสูงข้ึน ในทํานองเดียวกัน
เม่ือราคาสินคาลดลง  ผูบริโภคก็สามารถท่ีจะบริโภคสินคาในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเพราะราคาไดลดลง  
ทําใหคาอรรถประโยชนหนวยสุดทายสามารถลดลงตามไปดวย  ซ่ึงเปนไปไดโดยการบริโภคสินคา
เพิ่มข้ึนนั่นเอง  ลักษณะการปรับปริมาณการบริโภคตามราคาเชนนี้ทําใหปริมาณอุปสงคมี
ความสัมพันธในทางผกผันกับราคาสินคา  กลาวคือ  เม่ือราคาสินคาสูงข้ึน  ปริมาณการบริโภคจะ
ลดลงและตรงกันขามเมื่อราคาสินคาลดลง  ลักษณะการปรับตัวเชนนี้สอดคลองกับปรากฏการณ
ของพฤติกรรมการบริโภคท่ีสังเกตไดจริงจนเปน  “ กฎของอุปสงค ”  (Law of Demand) ตามท่ี
เขาใจกันท่ัวไป 
 รายไดเปนปจจัยท่ีกําหนดความสามารถในการบริโภคของผูบริโภความีมากนอยเพียงไร  
ถาผูบริโภคมีรายไดสูงยอมแสดงวาเขาสามารถท่ีจะใชเงินเพื่อการบริโภคสินคาไดไมเพียงแตใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน  ยังรวมถึงประเภทของสินคาและบริการท่ีหลากหลายไดมากข้ึนอีกดวย 
ตัวกําหนดอุปสงค (Demand determinants) หมายถึง ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอจํานวนสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคตองการจะซ้ือ ซ่ึงจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพิ่มข้ึน หรือลดลงของ
ปริมาณเสนอซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค โดยท่ัวไปจะมีปจจัยอยูท้ังหมด 5 ปจจัยท่ีมีผลตอ
ระดับความตองการสินคาของผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย 

1)  ราคาสินคาชนิดนั้น โดยท่ัวไปปริมาณเสนอซ้ือจะมากหรือนอย ผูบริโภคจะพิจารณา
ราคาสินคาโดยตรง กลาวคือ ถาราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน จะสงผลใหปริมาณเสนอซ้ือสินคาชนิดนั้นลด
ตํ่าลง และในทํานองเดียวกันถาราคาสินคาลดตํ่าลง จะสงผลใหปริมาณเสนอซ้ือสินคาชนิดนั้นเพิ่ม
สูงข้ึน เชน ถาองุนมีราคาเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคจะซ้ือองุนลดลง 

2)  ราคาสินคาชนิดอ่ืน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาเปนสินคาท่ีใชประกอบกันหรือใชทดแทนกัน ถา
เปนสินคาท่ีใชประกอบกัน (Complementary goods) ซ่ึงหมายถึงสินคาท่ีผูบริโภคตองใชรวมกันกับ
สินคาชนิดนั้น เชน กาแฟกับน้ําตาล ถาราคาของกาแฟสูงข้ึน อุปสงคในกาแฟจะลดลง ทําให
ปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคในน้ําตาลลดลงดวย ในทางกลับกัน ถาราคาของกาแฟลดลง 
อุปสงคในกาแฟจะเพิ่มข้ึน สงผลใหอุปสงคในน้ําตาลเพ่ิมข้ึนตาม ดังนั้นสําหรับกรณีสินคาท่ีใช
ประกอบกัน ราคาของสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน-ลดลง จะทําใหปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงค
ในสินคาอีกชนิดหนึ่งลดลง-เพิ่มข้ึน ตามลําดับ แตถาเปนสินคาท่ีใชทดแทนกัน (Substitution 
goods) หมายถึงสินคาท่ีผูบริโภคสามารถใชทดแทนสินคาชนิดนั้นได เชน เนื้อไกกับเนื้อหมู เม่ือ
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ราคาของเนื้อไกสูงข้ึน ผูบริโภคจะหันไปบริโภคเนื้อหมูแทนเนื้อไก เนื่องจากราคาเนื้อหมูถูกกวา
เนื้อไกโดยเปรียบเทียบ นั่นคือ ปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคในเน้ือไกจะลดลง สวนของ
เนื้อหมูจะเพิ่มข้ึน ตรงกันขาม ถาราคาเนื้อไกลดลง จะสงผลใหอุปสงคในเนื้อไกและเนื้อหมูเพิ่มข้ึน
และลดลงตามลําดับ นั่นคือ ถาเปนสินคาท่ีใชทดแทนกันราคาของสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จะทําใหปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคในสินคาอีกชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน(ลดลง) ตามลําดับ 
อุปสงคดังกลาวคืออุปสงคไขว ซ่ึงเปนอุปสงคของสินคาชนิดหนึ่งตอราคาของสินคาอีกชนิดหนึ่ง 
กลาวคือ ราคาของสินคาชนิดหนึ่งจะมีผลตอปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคของสินคาอีก
ชนิดหนึ่งได  

3)  รายไดของผูบริโภค (รายไดสุทธิสวนบุคคล) ระดับรายไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาหรือบริการของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ 
ผูบริโภคที่มีรายไดมากจะมีอํานาจซ้ือมาก ถามีรายไดนอยก็จะมีอํานาจซ้ือมาก การพิจารณา
ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณความตองการซ้ือสินคา สามารถแบง
สินคาออกเปน 2 ชนิด คือ 

3.1)  สินคาปกติ (Normal goods) ความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซ้ือสินคา
ปกติ กับรายไดของผูบริโภคจะมีความสัมพันธในทางเดียวกัน เพราะโดยท่ัวไปสินคาปกติ เปน
สินคาท่ีมีคุณภาพตามรสนิยมของผูบริโภค เม่ือผูบริโภคมีรายไดเพิ่มสูงข้ึน ยอมตองการท่ีจะให
คุณภาพชีวิตของตนดีข้ึน  

3.2)  สินคาดอยคุณภาพ (Inferior goods) ความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซ้ือ
สินคาดอยคุณภาพกับรายไดของผูบริโภคจะมีความสัมพันธในทางตรงกันขาม โดยปกติผูบริโภคที่
มีรายไดนอย จะซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูก ซ่ึงในความรูสึกของผูบริโภคสวนใหญจะมองวาสินคาราคา
ถูก 

 4)  รสนิยมของผูบริโภค ปริมาณความตองการซ้ือหรืออุปสงคในสินคาใดๆข้ึนอยูกับ 
กาลเวลา  แฟช่ันวัย  เพศ  ระดับการศึกษา ความชอบ ฯลฯ  ซ่ึงเปนรสนิยมของแตละบุคคล 
ตัวอยางเชน อุปสงคในกางเกงยีนในกลุมวัยรุนจะมากกวาในกลุมของผูใหญ (วัย) อุปสงคใน
เคร่ืองสําอางของกลุมผูชายจะนอยกวาของกลุมผูหญิง (เพศ) ฯลฯ 

5)  ฤดูกาล ความตองการซ้ือสินคาและบริการบางชนิดข้ึนอยูกับฤดูกาล หรือข้ึนอยูกับ
สภาพอากาศ เชน ในฤดูฝน ผูบริโภคตองการซ้ือเส้ือกันฝนมากข้ึน ทําใหในฤดูฝน ปริมาณเสนอซ้ือ
เส้ือกันฝนเพ่ิมข้ึน หรือในฤดูรอน ผูบริโภคตองการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มข้ึน สงผลใหปริมาณ
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสูงข้ึน 
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2.2  แบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสมการถดถอยนั้น ในบางลักษณะจะพบวาตัว
แปรตาม (Dependent Variable) จะมีลักษณะเปนทางเลือกเชิงคุณภาพ (Qualitative Choice) 2 
ทางเลือก หรือมากกวา จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงคการทําประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจในจังหวัดเชียงใหมนั้นผูทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับท่ีเปนกลุมตัวอยางจะตองเผชิญกับ
ทางเลือกในการตัดสินใจหรือตัดสินใจไมทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจซ่ึงตัวแปรตามใน
การศึกษาคร้ังนี้จึงมีลักษณะเปนตัวแปรหุนท่ีมีคาเปน 1 หรือ 0 เม่ือตัวแปรตามมีลักษณะดังกลาว 
การประมาณคาของตัวแปรตามในลักษณะเชนนี้สามารถจะใชวิธีการประมาณคาได 3 วิธี คือ (1) 
แบบจําลองความนาจะเปนเชิงเสน (Linear Probability Model) (2) แบบจําลองโลจิท (Logit Model) 
(3) แบบจําลองโพรบิต (Probit Model) ในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะแบบจําลองโลจิทเทานั้น 
 
 แบบจําลองโลจิท (Logit Model) 

แบบจําลองโลจิท (Logit Model) เปนแบบจําลองท่ีมีพื้นฐานมาจาก ฟงกชันของความนาจะ
เปนสะสม (Cumulative Logistic Probability Function) แบบจําลองดังกลาวแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางคาความนาจะเปนของตัวแปรอิสระแตละตัว กับความนาจะเปนของตัวแปรตามใหมาอยูใน
รูปของสมการตอเนื่อง คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแตละตัวจะแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
คาความนาจะเปนของตัวแปรอิสระกับคาความนาจะเปนของตัวแปรตาม โดยตัวแปรตามจะตองมี
ขอมูลท่ีเปนคา 1 หรือ 0 เทานั้น (Binary-Valued) จากการแจกแจงแบบโลจิสทิค (Logistic 
Distribution) แสดงไดดังรูปท่ี 2.4 
 
รูปท่ี  2.4  การแจกแจงแบบสะสมของโลจิสติค 

 
ที่มา: Cramer (2003) 

1 

0 X 

Y
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Cramer ไดเรียกเสนโคงนี้วา เสนโคงโลจิสติค (The Logistic Curve) และถาโอกาสในการ
เกิดเหตุการณ Y มีการแจกแจงแบบโลจิสติค โอกาสในการเกิด Y  สามารถแสดงไดดังนี้ 

                                              Prob ( iY = 1)   = iX
iX

e
e

'

'

1 β

β

+  

         
                  ( )iXβ′Λ=          (1) 
           หรือ            ( )iF Xβ ′=  
 
โดยท่ี  Λ (•)  คือ ฟงกชันการแจกแจงสะสมแบบโลจิสติค (Logistic Cumulative Distribution 
Function) 
 จากแบบจําลองความนาจะเปน (Probability model) 
 
         [ ]XYE  = 0[1− ( )XF β′ ]+ 1[ ( )XF β′ ]                    (2) 
เราจะไดวา 
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โดยท่ี f (•)  คือ ฟงกชันความหนาแนน (Density function) ซ่ึงคลองกับฟงกชันการแจกแจงสะสม 
(Cumulative Distribution) F  (•)  
ในกรณีของการแจกแจงแบบโลจิสติค (Logistic Distribuiton) 
   

   ( )
( ) =
′
′
Xd
XFd

β
β  [ ]

( ) ( )21 X

X

e
e

Xd
Xd

β

β

β
β

′

′

+
=

′
′Λ  

 
         ( ) ( )[ ]XX ββ ′Λ−′Λ= 1                                  (4) 
 
แทนคา (4) ลงใน (3) จะไดวา 
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ซ่ึงคาท่ีไดก็คือการเปล่ียนแปลงของคาคาดหวังของตัวแปรตาม (Y ) เม่ือตัวแปรอิสระ ( X ) ได
เปล่ียนแปลงไป (Marginal Effect) 

สําหรับการคํานวณคา Marginal Effects หรือคาผลกระทบหนวยสุดทาย สามารถคํานวณ
ได 2 วิธีการ วิธีการแรกสามารถคํานวณคาผลกระทบหนวยสุดทายไดจากคาเฉล่ียของขอมูล
ท้ังหมด สวนวิธีตอมาสามารถคํานวณคาไดจากการคํานวณคาผลกระทบหนวยสุดทายของกลุม
ตัวอยางแตละรายแลวหาคาเฉลี่ยของผลกระทบหนวยสุดทายของกลุมตัวอยางท้ังหมด ซ่ึงเม่ือใช
กลุมตัวอยางจํานวนมากคาของผลกระทบหนวยสุดทายของท้ังสองวิธีการจะไดคาท่ีเทากัน แตหาก
จํานวนตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีจํานวนนอยแลวคาท่ีไดจากการคํานวณท้ังสองวิธีการจะมีความ
แตกตางกัน ซ่ึงในปจจุบันนิยมท่ีจะใชวิธีการคํานวณคาผลกระทบหนวยสุดทายจากการคํานวณคา
ผลกระทบหนวยสุดทายของกลุมตัวอยางแตละรายแลวหาคาเฉล่ียของผลกระทบหนวยสุดทายของ
กลุมตัวอยางท้ังหมด (Greene, 2000: 816)  
 ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อทําใหทราบวาแบบจําลองท่ีสรางข้ึนสามารถนํามาใชอธิบาย
ตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม สามารถทําไดโดยการพิจารณาจากคา Likelihood 
Ratio Statistic หรือ LR ซ่ึงสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

)(2 rur LLLR −=  
 
โดยท่ี urL  คือ คา Log – Likelihood เม่ือแบบจําลองไมมีขอจํากัด (Unrestricted Model) และ rL  
คือ คา Log – Likelihood เม่ือแบบจําลองมีขอจํากัด (Restricted Model) ซ่ึงคา Log – Likelihood เม่ือ
แบบจําลองไมมีขอจํากัด จะมีคามากกวา คา Log – Likelihood เม่ือแบบจําลองมีขอจํากัด ดังนั้นคา 
Likelihood Ratio Statistic จึงมีคาเปนบวกเสมอ และจะมีการกระจายแบบไควสแควสท่ีมี Degree 
of Freedom (DF) เทากับ q ตัว โดยท่ี q คือ จํานวนตัวแปรอิสระ ดังนั้นเม่ือตองการทดสอบวา
แบบจําลองท่ีสรางข้ึนสามารถอธิบายตัวแปรตามไดหรือไมจะตองต้ังสมมติฐานเพื่อใชในการ
ทดสอบคือ Ho : แบบจําลองไมสามารถอธบายตัวแปรตามได และ Ha : แบบจําลองสามารถอธิบาย
ตัวแปรตามได และพิจารณาท่ีคาสถิติ LR  หากคาสถิติ LR  มีนัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี
กําหนด เชน 0.01  0.05 และ 0.1 ก็แสดงวาเปนการปฎิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ซ่ึงหมายความวา 
แบบจําลองท่ีสรางข้ึนสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Wooldridge, 2003: 
559)  
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สวนการแปรผลท่ีไดจากแบบจําลองโลจิท จะพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณโดยวิธี
ภาวะความควรจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation)  และคา Standard Error โดยคา
สัมประสิทธ์ิจะเปนคาท่ีใชในการบอกทิศทางของผลกระทบของตัวแปรอิสระแตละตัว ( )ix ท่ีมีตอ
โอกาสในการเกิดเหตุการณ ( iy ) ถาคาสัมประสิทธ์ิเปนบวกหมายความวาตัวแปรอิสระน้ันสงผล
ตอโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณเพิ่มข้ึน และตรงขาม ถาสัมประสิทธ์ิมีคาเปนลบหมายความวาตัวแปร
อิสระน้ันสงผลตอโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณลดลง สวนคา Standard Error ของคาสัมประสิทธ์ิ จะ
เปนตัวกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติของตัวแปร ( )ix แตละตัวซ่ึงระดับนัยสําคัญจะบอกไดวาตัว
แปรนั้นๆ มีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม  

ในการพิจารณาถึงความสามารถของแบบจําลองในการพยากรณคาของตัวแปรตามหรือท่ี
เรียกวา Goodness-of-Fit นั้น สามารถพิจารณาในเบ้ืองตนได 2 วิธีการ วิธีแรกสามารถพิจารณาจาก
รอยละท่ีแบบจําลองสามารถพยากรณไดถูกตองเม่ือเทียบกับคาจริง โดยพิจารณาคาของตัวแปรตาม
จากการพยากรณใหเปน 1 หรือเกิดเหตุการณ เม่ือคาพยากรณมีคามากกวา 0.5 และจะพิจารณาให
เปน 0 หรือไมเกิดเหตุการณเม่ือคาพยากรณมีคานอยกวาหรือเทากับ 0.5 สวนวิธีท่ีสอง สามารถ
พิจารณาไดจากคา Pseudo R-squared ซ่ึงมีความหมายคลายกับคา R-squared ในการประมาณ
สมการถดถอยเชิงเสน ซ่ึงคา Pseudo R-squared สามารถคํานวณไดจาก 0/1 LLur−  โดยท่ี urL คือ
คา Log – Likelihood เม่ือแบบจําลองไมมีขอจํากัด และ 0L  คือคา Log – Likelihood เม่ือแบบจําลอง
มีเพียงคาคงท่ีเพียงอยางเดียว ถาคาของ Pseudo R-squared เขาใกล 1 หมายความวาแบบจําลอง
สามารถอธิบายเหตุการณไดดีมาก ตรงขามถาคา Pseudo R-squared มีคาเขาใกล 0 หมายความวา
แบบจําลองไมสามารถอธิบายเหตุการณได (Wooldridge, 2003: 560)  
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ขวัญชัย กิตติไพศาลกุล (2543) ไดศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมของผูทําประกันภัยรถยนตโดย
สมัครใจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ” โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจากขอมูล
แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด พบวา ผูบริโภคที่เลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 1 
สวนใหญมีรายไดเฉล่ียสวนบุคคลอยูระหวาง 15,001-20,000 บาทตอเดือนโดยเสียคาเบ้ียประกันภัย
อยูระหวาง 10,001-15,000 บาทตอป และผูบริโภคท่ีเลือกทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 
3 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียสวนบุคคลอยูระหวาง 10,001-15,000 บาทตอเดือนโดยเสียคาเบ้ีย
ประกันภัยเปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000 บาทตอป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกทําประกันภัยแตละ
ประเภทข้ึนอยูกับรายไดและความพึงพอใจของผูบริโภค การทําประกันภัยรถยนตของผูบริโภค
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สวนใหญจะติดตอกับบริษัทประกันภัยโดยตรงโดยไดรับอิทธิพลจากการแนะนําของเพ่ือน บุคคลท่ี
รูจักและญาติเปนสวนใหญ ปจจัยท่ีเปนมูลเหตุในการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจท้ังประเภท 
1 และ 3 ไดแก อัตราเบ้ียประกันภัย ความคุมครอง และบริการ เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตออุปสงค
ของผูทําประกันภัย ในการที่จะโอนภาระความเส่ียงใหแกบริษัทประกันภัยตามความสามารถในการ
จายคาเบ้ียประกันภัยจากรายไดของแตละบุคคล 

 
นันทิยา วุฒิมงคลชัย (2544) ไดศึกษาเร่ือง “ การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชน

ของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ” โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ
ในการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบบใหม
ตามสภาพปจจัยเส่ียงตางๆ โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยการหามูลคาปจจุบันของตนทุนของเบ้ีย
ประกันภัยและมูลคาปจจุบันสุทธิของเบ้ียประกันภัยกอนรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่มของผู
เอาประกันภัยในแตละกรณีศึกษาจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด พบวา การคํานวณเบ้ีย
ประกันภัยตามกรมธรรมแบบเกาจะกําหนดตามประเภทรถ ชนิด และขนาดรถยนตเทานั้น สวนการ
คํานวณเบ้ียประกันภัยตามกรมธรรมแบบใหมจะนําปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความเส่ียงภัยมารวม
พิจารณาดวย ไดแก องคประกอบเกี่ยวกับผูขับข่ี และประสิทธิภาพของรถ ในกรณีผูเอาประกันไม
ประสบภัยตามกรมธรรมประเภท 2 มีมูลคาปจจุบันของตนทุนของเบ้ียประกันภัยตามกรมธรรม
แบบใหมตํ่ากวาแบบเดิมท้ังกรณีเบ้ียประกันภัยข้ันตํ่าและข้ันสูง สวนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม
ประเภท 1 และ 3 จะมีมูลคาปจจุบันของตนทุนของเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมแบบใหมตํ่ากวา
แบบเดิมเฉพาะกรณีเบี้ยประกันข้ันสูงเทานั้น กลาวคือ บริษัทประกันภัยสามารถกําหนดคาเบ้ีย
ประกันภัยตามกรมธรรมแบบใหมไดตํ่ากวากรมธรรมแบบเดิมนั่นเอง สวนกรณีผูเอาประกัน
ประสบภัยตามกรมธรรมประเภท 2 มีมูลคาปจจุบันสุทธิของเบ้ียประกันภัยตามกรมธรรมแบบใหม
สูงกวาแบบเดิมท้ังกรณีท่ีคํานวณจากเบ้ียประกันภัยข้ันตํ่าและข้ันสูง สวนผูเอาประกันภัยตาม
กรมธรรมประเภท 1 และ 3 มีมูลคาปจจุบันสุทธิของเบ้ียประกันภัยตามกรมธรรมแบบใหมสูงกวา
แบบเดิมเฉพาะกรณีท่ีคํานวณ จากเบ้ียประกันภัยข้ันสูงเทานั้น (เวนแตกรมธรรมประเภท 3 กรณี
ขนาดเคร่ืองยนต 3,000 ซีซี) นั่นคือ บริษัทประกันภัย สามารถกําหนดคาเบ้ียประกันภัยตาม
กรมธรรมแบบใหมไดตํ่ากวากรมธรรมแบบเดิมทําใหผูเอาประกันตามกรมธรรมแบบใหมไดรับ
ผลประโยชนสูงกวาแบบเดิมนั่นเอง และกรณีการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของ
การทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบบใหมตามสภาพปจจัยเส่ียงตางๆ พบวาตนทุนของผูเอา
ประกันจะผันแปรไปตามปจจัยเส่ียง ในการคํานวณเบ้ียประกันภัยโดยกรมธรรมประเภท 1 ปจจัย
เส่ียงท่ีมีผลตอการคํานวณเบี้ยประกันภัยมากท่ีสุด คือ กลุมรถยนต รองลงมา คือ อายุผูขับข่ี อายุ
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รถยนต และปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอการคํานวณเบ้ียประกันภัยนอยท่ีสุด คือ ขนาดเคร่ืองยนต 
กรมธรรมประเภท 2 ปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอการคํานวณเบ้ียประกันภัยมากท่ีสุด คือ ขนาด เคร่ืองยนต 
และรองลงมา คือ อายุผูขับข่ี และกรมธรรมประเภท 3 ปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอการคํานวณเบ้ีย
ประกันภัย คือ อายุผูขับข่ีและขนาดเคร่ืองยนต 
 

เทวัญ วิชิตะกุล (2545) ไดศึกษาเร่ือง “ การวิเคราะหโครงสรางตลาดและปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการทําประกันภัยรถยนตนั่งสวนบุคคลภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยใชวิธี
วิ เคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณในการคํานวณหาคาสถิติไควสแควสท่ีแสดง
ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการทําประกันภัยรถยนตจากขอมูลแบบสอบถามจํานวน 400 
ชุด พบวา บริษัทประกันภัยท่ีมีสวนแบงตลาดมากท่ีสุด คือ บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด ในขณะท่ี
ผูประกอบการรายอ่ืนมีสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 10 กลาวคือ ผูขายจํานวนมาก มีความแตกตาง
ของผลิตภัณฑแตก็สามารถทดแทนกันไดดีและมีการแขงขันท้ังทางดานราคาและไมใชราคา และ
สาเหตุสวนใหญท่ีกลุมตัวอยางทําประกันภัยรถยนตคือ ตัดปญหาเวลาเกิดอุบัติเหตุและบรรเทา
ความเดือดรอนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการประเมินผลทางเลือกท่ีมีอิทธิพลตอการทํา
ประกันภัยรถยนตในระดับสูง ไดแก การที่ไมตองกังวลเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  ความนาเช่ือถือของบริษัท 
การใหบริการท่ีดีเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ความสัมพันธและบริการท่ีดีของตัวแทนหรือนายหนา ความ
สะดวกในการทําประกันภัย และความเหมาะสมระหวางความคุมครองกับเบ้ียประกันภัย สวนปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดในการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตคือ การโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัท
ประกันภัย 

 
สุรัตน รุงอารี (2545) ไดศึกษาเร่ือง “ ปจจัยท่ีกําหนดการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ” โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการคํานวณหา
คาสถิติไควสแควสเพื่อวิเคราะหและทดสอบความสัมพันธของตัวแปรปจจัยท่ีกําหนดการทํา
ประกันภัย พ.ร.บ. ของผูใชรถจักรยานยนต จากขอมูลแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด พบวา ปจจัยท่ี
ผลตอการทําประกันภัย พ.ร.บ. ของผูใชรถจักรยานยนต ไดแก การตรวจสอบกรมธรรมประกันภัย
กอนอนุญาตใหมีการตอภาษีรถประจําปของสํานักงานขนสง อัตราเบ้ียประกันภัย ความคุมคาของ
กรมธรรมประกันภัย และอาชีพของผูใชรถจักรยานยนต สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอการทําประกันภัย 
พ.ร.บ. ไดแก ความเขมงวดของการตรวจจับและปรับของเจาหนาท่ีตํารวจ รายไดของผูใช
รถจักรยานยนต ระดับการศึกษา และความรูในเร่ืองสิทธิประโยชนและเง่ือนไขของกรมธรรม
ประกันภัย 
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 ประเสริฐสิทธ์ิ อมรไตรภพ (2547) ไดศึกษาเร่ือง “ ปจจัยท่ีมีผลตอจํานวนกรมธรรม
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ” โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเปนหาความสัมพันธระหวางจํานวนกรมธรรมรถยนตภาคสมัครใจและปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจากขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
จํานวน 15 ป (พ.ศ.2532-2546) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตภาคสมัคร
ใจอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 1)ผลิตภัณฑประชาชาติตอคนซ่ึงเปนปจจัยท่ีแสดงรายไดตอคน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และรวมถึงการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย มีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร
ประมาณ 32.669 หมายความวา เม่ือผลิตภัณฑประชาชาติตอคนเปล่ียนแปลงไป 1 บาท จะทําให
จํานวนกรมธรรมเพิ่มข้ึน 33 ฉบับ 2) ลูกหนี้เชาซ้ือจากบริษัทเงินทุนซ่ึงเปนปจจัยท่ีแสดงถึงความ
ตองการของผูบริโภคท่ีมีความตองการซ้ือรถยนตมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรประมาณ 0.231 
หมายความวา เม่ือลูกหนี้เชาซ้ือจากบริษัทเงินทุนเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะไมทําใหจํานวน
กรมธรรมเพิ่มข้ึน   และ 3) จํานวนรถยนตจดทะเบียนใหมมีคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรประมาณ 
0.560  หมายความวา เม่ือจํานวนรถยนตจดทะเบียนใหมเปล่ียนแปลงไป 1 คัน จะทําใหจํานวน
กรมธรรมเพิ่มข้ึน 1 ฉบับ 
 
 ภัทรากร บรรจงจัด (2548) ไดศึกษาเร่ือง  “ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ” 
โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณในการคํานวณหาคาสถิติไควสแควสเพื่อ
วิเคราะหและทดสอบความสัมพันธของตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการประกันภัย
รถยนตภาคสมัครใจ ของบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด จากขอมูลแบบสอบถามจํานวน 250 ชุด 
พบวา ผูทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจสวนใหญจะมีอายุระหวาง 20-50 ป สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจางเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต้ังแต 10,000-40,000 บาทตอ
เดือน และมีสถานภาพเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงจะมีรถยนตใชงานประจําเพียง 1 คัน โดยเสียคาเบ้ีย
ประกันภัยรถยนตประเภท 1 เปนจํานวนเงินต้ังแต 10,000-20,000 บาทตอป หรือประกันภัยรถยนต
ประเภท 3 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000 บาทตอป โดยติดตอทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ
โดยตรงกับบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด ตามคําแนะนําของเพ่ือน บุคคลท่ีรูจักและญาติพี่นอง
เปนสวนใหญ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ของบริษัท 
สามัคคีประกันภัย จํากัด ไดแก 1) ปจจัยทางดานผลิตภัณฑและบริการ คือ การไดรับการเตือนตอ
อายุกรมธรรมประกันภัยรถยนตอยางสมํ่าเสมอ 2)ปจจัยทางดานราคา คือ การไดรับความคุมครอง



 27

จากกรมธรรมประกันภัยรถยนตคุมคากับเบ้ียประกันภัย 3)ปจจัยดานความสะดวกในการใชบริการ 
คือ การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลการทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจจากพนักงานเปนอยางดี 
4)ปจจัยดานการสงเสริมการขาย คือ การไดรับสวนลดคาเบ้ียประกันภัยรถยนตในปตออายุถัดไป 5)
ปจจัยทางสังคม คือ สมาชิกในครอบครัวเห็นความสําคัญของประกันภัยรถยนต 6)ปจจัยสวนบุคคล 
คือ ความสําคัญของการประกันภัยรถยนต 7)ปจจัยดานวัฒนธรรม คือ ผูท่ีใชรถยนตเปนประจําเห็น
ความสําคัญของการประกันภัยรถยนต 8)ปจจัยดานจิตวิทยา คือ การประกันภัยรถยนตสราง
หลักประกันใหกับผูเอาประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน 9)ปจจัยดานการรับรูถึงปญหา คือ การเสีย
คาใชจายในการซอมแซมรถยนตเปนจํานวนมากเม่ือเกิดอุบัติเหตุโดยไมมีการทําการประกันภัย
รถยนต 10) ปจจัยดานขอมูล คือ การไดรับการเสนอการทําประกันภัยรถยนตจากนายหนาและ
ตัวแทนบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด 11)ปจจัยดานการประเมินผล คือ ความมีช่ือเสียงของบริษัท 
สามัคคีประกันภัย จํากัด และ 12) ปจจัยดานบริษัทประกันภัย คือ การตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต
กับ บริษัทสามัคคีประกันภัย จํากัด เพราะไดรับความรูและรายละเอียดในการทําประกันภัยรถยนต
จาก นายหนาและตัวแทน และพนักงานเปนอยางดี 
 

  
 


