ก
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผู้ศึกษา
นายเอนก ชมภู
อาจารย์ ทปี่ รึกษา ดร.วิจิตร สุ พินิจ
ปริญญา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
สยาม
ชื่อเรื่อง

บทคัดย่ อ
การศึก ษาค้นคว้าอิ ส ระเรื่ อง ความพึงพอใจของลู กค้าที่ มี ต่อการให้บริ การสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหมายถึงความพึงพอใจของผูเ้ อาประกันภัย
โดยตรง คู่คา้ เช่น ร้ านอะไหล่ ศูนย์บริ การซ่ อมสี ตวั ถัง และรวมถึงผูท้ ี่มาเรี ยกร้องสิ นไหมที่เข้ามาใช้
บริ การที่ศูนย์บริ การเรี ยกร้องสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
เพศชาย 290 ตัวอย่าง เพศหญิง 110 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง
ซึ่ งมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของลู ก ค้าที่ มีต่อการเลื อกใช้บริ ก ารด้านสิ นไหม
รถยนต์ข อง บริ ษ ัท ไทยศรี ป ระกัน ภัย จ ากัด และเพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ การ
ให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ ตลอดจนเพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของระบบการให้ให้บริ การด้าน
สิ นไหม บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
จากการศึกษาพบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ามาใช้บริ การ กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากต่อการเข้ามาใช้บริ การที่ศูนย์บริ การเรี ยกร้องสิ นไหม ทั้งใน
ด้านความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การ ความพึงพอใจต่อสถานที่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนกระบวนการ
การให้บริ การ
ส่ วนความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า เพศ อายุ การศึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความพึง
พอใจการเข้ามาใช้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ สถานที่ ขั้นตอนกระบวนการของการให้บริ การ ไม่เป็ นไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนตัวแปร อาชี พ รายได้ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจการเข้า มาใช้บ ริ ก าร ด้า น
เจ้าหน้าที่ สถานที่ ขั้นตอนกระบวนการของการให้บริ การ เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

ข
หากมองในภาพรวมของสังคมไทยที่ผา่ นมา จะพบว่าประชากรส่ วนใหญ่ที่ได้ทาประกันภัย
รถยนต์น้ นั มีผลสื บเนื่ องจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น เมื่อเช่าซื้ อรถยนต์ก็จะต้องทาประกันภัยรถยนต์
คันดังกล่าวตามเงื่อนไขการเช่าซื้ อ หรื อการทาประกันภัยรถยนต์ในภาคบังคับ ก็จะทาเพราะเงื่อนไข
กฎหมายบัญ ญัติ ไ ว้ว่า ต้อ งท าเท่ า นั้น ประชากรในส่ ว นน้อ ยที่ ต ระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นที่ ต้อ งท า
ประกันภัย รถยนต์ นั่นคื อ เหตุ ผ ลที่ ค นส่ วนใหญ่ ข าดการการท าความเข้า ใจในตัว บทของสั ญญา
ประกันภัย ซึ่ งทาให้เกิ ดปั ญหาตามมาของความไม่เข้าใจเหล่านั้น ดังเช่ นการไม่เข้าใจเงื่ อนไขการไม่
รั บผิดชอบของผูร้ ั บประกันภัย ในเงื่ อนไขที่ ไม่ไ ด้รับการคุ ม้ ครอง ทาให้เกิ ดทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อการ
ประกันภัย ต่อบริ ษทั ที่รับประกันภัย ซึ่ งส่ งผลถึ งความรู ้สึกพึงพอใจได้ ดังนั้น ความพึงพอใจในส่ วน
ของผูท้ ี่เป็ นลูกค้า หรื อผูเ้ อาประกันภัยแล้วเริ่ มมีตวั ชี้ วดั ได้ต้ งั แต่ เริ่ มเป็ นผูข้ อเอาประกันภัยจนครบ
สัญญาประกันภัยเลยทีเดียว

ค

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่ อง
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีจากความกรุ ณา
และความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากอาจารย์ ดร.วิจิตร สุ พินิจ คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย สาขา
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูซ้ ่ ึ งให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา แก้ไข จนการ
ค้นคว้าอิสระสาเร็ จสมบูรณ์และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ ประสาทวิชาการและประสบการณ์อนั มี
คุณค่าอย่างยิง่ ผูศ้ ึกษากราบขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด และผูท้ ี่มาใช้บริ การด้าน
สิ นไหมรถยนต์ทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิง่ ในการศึกษา
ขอขอบพระคุณผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อร่ วมงาน และทีมงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และทุกท่านที่เป็ นแรงบันดาลใจ ให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้การศึกษาสาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
ท้ายนี้ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่ องหรื อผิดพราดประการใดผูศ้ ึกษา ขออภัยเป็ น
อย่างยิง่ ในข้อบกพร่ องและข้อผิดพราดนั้น ผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผูท้ ี่สนใจจะศึกษาต่อไป

เอนก ชมภู

ง
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. สมมติฐานการวิจยั
4. ขอบเขตการวิจยั
5. นิยามศัพท์
6. ประโยชน์ของการวิจยั

หน้ าที่
1
1
12
12
13
13
15

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
5. แนวคิดการประกันภัยและการประกันภัยรถยนต์
5.1 การเสี่ ยงภัย
5.2 ประโยชน์ของการประกันภัย
5.3 แนวคิดการประกันภัยรถยนต์
6. แนวคิดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

16
16
17
18
19
24
25
27
28
32
36

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
1. รู ปแบบการวิจยั
2. กรอบแนวคิดในการวิจยั
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. เครื่ องมือที่ใช้
5.1 ประเภทและแหล่งที่มาของข้อมูล
5.2 การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

41
41
41
42
42
43
43
43

จ
สารบัญ(ต่ อ)
5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
6. การเก็บรวมรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในด้านการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ต่อผูใ้ ห้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
บทที่ 5 สรุ ปและอภิปรายผล การศึกษา
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในด้านการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ต่อผูใ้ ห้บริ การ
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
3. ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข ประวัติความเป็ นมาบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
ประวัติผเู้ ขียน
++++++++++

หน้ าที่
45
45
45
47
48
55
60
64
89
89
90
90
91
92
93
96
97
99
100
105
108

ฉ
สารบัญตาราง
ตาราง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จานวนและค่าร้อยละด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและค่าร้อยละด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและค่าร้อยละด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและค่าร้อยละด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและค่าร้อยละด้านรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและค่าร้อยละด้านสถานะของผูใ้ ช้บริ การ
จานวนและค่าร้อยละของประเภทประกันภัยรถยนต์ (เฉพาะลูกค้า)
จานวนและค่าร้อยละของระยะเวลาที่เป็ นลูกค้า/คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนและค่าร้อยละประเภทกิจกรรมที่มาใช้บริ การ
จานวนและค่าร้อยละของวิธีการติดต่อเคลมประกัน
จานวนและค่าร้อยละของจานวนครั้งที่เข้ามาใช้บริ การ
จานวนและค่าร้อยละของระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริ การแต่ละครั้ง
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านระบบการให้บริ การ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
กับระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้
22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการบริ กา
รด้านระบบการให้บริ การ
23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการบริ การด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริ การ
24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการบริ กา
รด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
15
16
17
18
19
20
21

หน้ าที่
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54
55
56
57
58
59
60
61
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64
65
66
67
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71

ช
สารบัญตาราง(ต่ อ)
ตาราง
25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการบริ การด้านสถานที่
และสิ่ งอานวยความสะดวก
26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านระบบการให้บริ การ
27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจในการบริ การด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริ การ
28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความพึงพอใจในการบริ การด้านสถานที่
และสิ่ งอานวยความสะดวก
30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านระบบการให้บริ การ
31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านระบบการให้บริ การ
35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
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38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านระบบการให้บริ การ
39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการบริ การ
ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
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