บทที่ 1
บทนา
1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ในสังคมได้ยึดถื อการได้ครอบครองรถยนต์ และการใช้รถยนต์ ว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน เพื่อใช้เป็ นยานพานะในการเดินทางของตัวเองและครอบครัวที่มีความ
สะดวกสบาย เพื่อแสดงฐานะทางสังคม หรื อเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชี พก็ตาม ซึ่ งกลายมา
เป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งตอบสนองไม่วา่ จะหาซื้ อมาด้วยเงินสด หรื อการเช่าซื้ อ
ในอดีตนั้นความต้องการของมนุษย์มีเพียงปั จจัยที่จะดารงชี วิตอยูห่ รื อปั จจัย 4 คือ อาหาร ที่
อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษาโรค แต่ความจาเป็ นการใช้ยานพาหนะรถยนต์ในปั จจุบนั ดังกล่าว
นั้น จนทาให้รถยนต์ถูกกล่ าวถึ งว่าเป็ นปั จจัยในการดารงชี วิตประจาวัน จนถึ งขั้นที่ มีการเปรี ยบว่า
รถยนต์ให้เป็ นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว
ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ าหน่ ายรถยนต์เองต่า งรับ ทราบถึ งความต้องการหรื อความจาเป็ นเหล่ านั้น
เช่นกัน ต่างเร่ งออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการผลิตรถยนต์ออกมา
เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ องให้เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง
มีการทาการตลาดเพื่อกระตุน้ การซื้ ออย่างต่อเนื่ อง
การใช้รถยนต์น้ นั เป็ นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้เองก็ตาม แต่การ
ใช้รถยนต์ก็จะก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมาเช่นกัน อาทิเช่น ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ปั ญหาด้านสังคมของ
ประเทศ รวมถึงด้านภยันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ซึ่ งอาจจะเกิดจากความประมาท
ของผูใ้ ช้รถยนต์ หรื อจากผูอ้ ื่นก็เป็ นได้เช่นกัน ทาให้บางประเทศได้มีการควบคุมอย่างเคร่ งครัด การมี
การใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการภาษี หรื อออกกฎหมายควบคุ ม ที่ เห็ นได้ชดั เช่ น ประเทศสิ งค
โปรจากัดจานวนรถยนต์ ประเทศญี่ปุ่นจะจากัดอายุการใช้งานของรถยนต์ เป็ นต้น
เมื่อมีรถยนต์ก็จะเกิ ดความเสี่ ยงภัยขึ้น มนุ ษย์จึงได้คิดหาทางจัดการหรื อการบริ หารความ
เสี่ ยงภัยเหล่านั้นขึ้น ดังจะกล่าวต่อไป
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การบริ หารความเสี่ ยงภัย(Risk Management) นั้นมีดว้ ยกัน 4 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงภัย (Avoidance) หมายถึงหากมีความเสี่ ยงภัยใดๆ หรื อมี
โอกาสเกิ ดภัย ใดๆขึ้ น ก็ จะเลื อกวิธี ก ารหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งภัย นั้นเสี ย เช่ น หากคนที่ ก ลัวภัย จาก
เครื่ องบิ นตก ฉะนั้นหากเดิ นทางด้วยเครื่ องบิ นเขาจะมี ความเสี่ ยงภัยจากภัยเครื่ องบิ นตก ก็จะหลี ก
ความเลี่ยงภัยดังกล่าวด้วยการไม่เดินทางด้วยเครื่ องบิน เป็ นต้น
วิธีที่ 2 การลดความเสี่ ยงภัย (Risk Reduction) หมายถึ งเมื่อไม่สามารถหลี กเลี่ยงความ
เสี่ ยงภัยได้กห็ าวิธีลดความเสี่ ยงลงซึ่ งแบ่งออกเป็ น
2.1 การป้ องกันการเกิดภัย (Prevention)เมื่อมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นหาทางป้ องกันไม่ให้
เกิดขึ้น ดังเช่น ถ้าจาเป็ นต้องใช้รถยนต์ก็ตอ้ งตรวจสภาพก่อนเดินทาง หรื อหากมีความเสี่ ยงภัยจากไฟ
ไหม้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง เช่ น ในสถานี บริ การน้ ามันก็จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ การดับเพลิ งให้พร้ อม
การกาหนดวิธีการ หรื อการติดป้ ายเตือนห้ามสู บบุหรี่ เป็ นต้น
2.2 การปกป้ องความเสี่ ยงภัย (Protection) หมายถึงเมื่อมีภยั เกิดขึ้น เช่ นเกิ ดไฟไหม้
การปกป้ องคือการดับไฟที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายขึ้น
วิธีที่ 3 การเก็บความเสี่ ยงภัยเอง (Retention of Risk) หมายถึง เมื่อมีการเสี่ ยงภัยเกิดขึ้น
แต่ก็รับไว้เอง หรื อความเสี่ ยงภัยในส่ วนที่ผเู ้ อาประกันภัยรับเสี่ ยงไว้เอง เช่ น การประกันภัยรถยนต์
หากรถราคา 1 ล้าน จะทาประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่า ส่ วนที่เกินผูเ้ อาประกันภัยจะต้อง
รับความเสี่ ยงภัยไว้เอง
วิธีที่ 4 การโอนความเสี่ ยงภัย (Risk Transfer) หมายถึง เมื่อมีการเสี่ ยงภัยเกิดขึ้นก็จะโอน
ความเสี่ ยงภัยนั้นไปให้ผูอ้ ื่นที่ เรี ยกว่าผูร้ ั บประกันภัย ส่ วนผูท้ ี่โอนความเสี่ ยงภัยไปนั้นเรี ยกว่าผูเ้ อา
ประกันภัย ซึ่ งจะต้องจ่ายเงินที่เรี ยกว่าเบี้ยประกันภัยให้ผรู ้ ับประกันภัย ส่ วนผูร้ ับประกันภัยจะรับเสี่ ยง
ภัยแทน หากเกิ ดภัย ตามที่รับ เสี่ ยงไว้ตามสัญญาและทาให้เกิ ดความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย ผูร้ ั บ ประกันภัย จะต้องชดใช้ใ ห้ การบริ หารความเสี่ ย งภัย ในวิธีที่ 4 นี้ เองหมายถึ ง การ
ประกันภัย(Insurance)
นัน่ หมายความว่าประกันภัยนั้นมิใช่วา่ หากประกันภัยแล้วจะไม่เกิดภัยขึ้นหรื อไม่เกิดความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย หากแต่หมายความถึงหากเมื่อเกิดภัยที่ผรู ้ ับประกันภัยรับเสี่ ยงดัง่ ระบุไว้ใน
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สัญญาแล้วทาให้ผเู ้ อาประกันภัยเกิดความเสี ยหายทางด้านเศรษฐกิจของผูเ้ อาประกันภัยที่ได้โอนความ
เสี่ ยงภัยเหล่านั้นไปยังบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย ซึ่ งได้ให้คามัน่ สัญญาแก่ผเู ้ อาประกันภัยอีกฝ่ ายหนึ่ งว่า
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อกันหากมีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากภัยตามที่รับ
ประกันภัยหรื อรับเสี่ ยงไว้น้ นั ผูเ้ อาประกันภัยที่ได้รับความเสี ยหายจะไม่ตอ้ งรับภัยพิบตั ิน้ นั ไว้คนเดียว
สมาชิกในกลุ่มรายอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะช่วยเหลือให้ผตู ้ อ้ งภัยพิบตั ิน้ นั ได้กลับคืน มีสภาพและมี
สถานภาพ เหมือนเช่นก่อนเกิดความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายขึ้น (สรศักดิ์ ทันตสุ วรรณ, 2548,น. 2627)
สรุ ปได้วา่ การประกันภัย ก็คือการเฉลี่ยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลอื่น
โดยมีผรู ้ ับประกันภัยทาหน้าที่เป็ นคนกลางคอยเฉลี่ยความเสี ยหายให้ วิธีการก็คือ ให้ผทู ้ ี่เต็มใจจะเข้า
ร่ วมในโครงการการประกันภัยนี้ จ่ายเงินซึ่ งเป็ นจานวนเงินไม่มากเมื่อเทียบกับการชดใช้ที่อาจได้รับ
อันเกิดจากภัยในอนาคต เรี ยกว่าเบี้ยประกันภัยให้กบั ผูร้ ับประกันภัย
ผูร้ ับประกันภัยก็จะทาหน้าที่รวบรวมไว้เป็ นเงินกองกลาง ซึ่ งเมื่อมีบุคคลในโครงการคนใด
ได้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์หรื อภัยที่เอาประกันภัยไว้ผรู ้ ับประกันภัยก็จะนาเงินกองกลางนั้นไป
ชดใช้ให้ตามจานวนที่ได้ตกลงกันไว้(อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2542, น.13)
ธุ รกิจประกันภัยถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศอี ก ธุ ร กิ จหนึ่ ง การประกัน ภัย ช่ ว ยให้เกิ ดการระดมทุ น ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ในเบื้องต้นการระดมทุนจะสาเร็ จได้โดยการประหยัดของประชาชนในประเทศ
นั้นนาเอาส่ วนที่ สะสมมาใช้ในการลงทุ น บริ ษทั ประกันภัย เป็ นสถาบันหนึ่ งในหลายสถาบันทาง
การเงิน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ ที่มีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนประหยัดทางอ้อม โดยการ
นารายได้ส่วนหนึ่ งมาฝากไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยในรู ปเบี้ยประกันภัย การประกันภัยมีส่วนช่ วยให้
อาชีพต่างๆ เช่น อาชีพการค้า การอุตสาหกรรม มีความมัน่ คงมากขึ้นอันเนื่ องมาจากการทาประกันภัย
เมื่ออาชี พนั้นมีความมัน่ คง การประกอบอาชี พก็จะดาเนิ นต่อไปได้ ส่ งผลดีต่อเศรษฐกิ จของชาติโดย
ส่ วนรวม ธุ รกิ จประกันภัยยังเป็ นแหล่งลงทุนที่สาคัญด้านการซื้ อพันธบัตร การกูย้ ืมในการก่อสร้ าง
การกูย้ มื ในการสร้างที่อยูอ่ าศัย การซื้ อหุ ้นในกิจการต่างๆ การรับจานองเป็ นต้น การลงทุนดังกล่าว
ก่อให้เกิ ดการจ้างงาน เป็ นผลต่อการเพิ่มผลผลิ ตและการเพิ่มรายได้ของประชากรของประเทศ (ศิ
ริ วรรณ วัลลิโภดม,2544,น.1)
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ธุ รกิ จการประกันภัยแบ่งตามวัตถุ ที่เอาประกันภัย หรื อภัยที่รับเสี่ ยง ได้เป็ น 2 ประเภท
ประเภทแรกคือ การประกันชี วิต (Life Assurance) ส่ วนประเภทที่ 2 คือ การประกันวินาศภัย (NonLife Insurance)
การประกันชี วิต (Life Assurance) โดยปกติแล้วทุกคนต่างทราบว่าคนเราทุกคนนั้นต้อง
เสี ยชี วิตทุกคน หากแต่จะไม่สามารถทราบแน่นอนว่าวันใด ลักษณะภัยของประกันชี วิตที่รับเสี่ ยงคือ
การคงชีวติ อยู่ หรื อการเสี ยชีวติ ในระหว่างสัญญาตามเงื่อนไขที่รับเสี่ ยง อาทิเช่น หากผูเ้ อาประกันภัย
เสี ยชีวติ ระหว่างสัญญามีผลบังคับก็จะได้รับค่าสิ นไหมทดแทน หรื อหากครบกาหนดสัญญาตามที่ตก
ลงกันไว้จะได้รับเงินคืนตามสัญญา เป็ นต้น
การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) นั้นจะรับเสี่ ยงเฉพาะทรัพย์สินที่ผเู้ อาประกันภัย
มีส่วนได้เสี ยในทรัพย์สินนั้น สู ญหาย หรื อเสี ยหาย และความรับผิดตามกฎหมายที่ผเู ้ อาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน หรื อชี วิต ร่ างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอกก็
ตาม
การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือการประกันอัคคีภยั
(Fire Insurance), การประกันรถยนต์ (Motor Insurance), การประกันทางทะเล (Marine Insurance),
และ การประกันเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) ก็คือการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ งที่นาเอา
แนวความคิด เกี่ ยวกับความคุ ม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้
และคุ ม้ ครองความรับผิดอันเกิ ดขึ้นแก่บุคคลภายนอกไม่วา่ จะเป็ นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อ
ความรับผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่ างกาย อนามัย มารวมไว้ภายใต้ความคุม้ ครองของสัญญาประกันภัย
จากการที่รถยนต์เป็ นปั จจัยสาคัญต่อชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ
หรื ออาจกล่ าวได้ว่ารถยนต์เป็ นปั จจัยที่ ห้า ที่ มีบทบาทสาคัญในการคมนาคม และการขนส่ งสิ นค้า
ประกอบธุ รกิ จต่างๆ หรื อเพื่อกิ จกรรมอื่ นๆ ทาให้จานวนผูใ้ ช้รถยนต์ เพิ่มขึ้ นเป็ นจานวนมากตาม
ความเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดความเสี่ ยงภัย ต่างๆตามมาเช่นกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของ ของตนเองและของผูอ้ ื่น เพราะว่าอุบตั ิเหตุ
สามารถเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิ ดอย่างไร มนุ ษย์พยายามหาทางป้ องกัน
อุบตั ิเหตุและลดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถ ด้วยวิธีต่างๆมากมายทั้งการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐให้ผใู ้ ช้
รถยนต์ตระหนักถึงภัยต่างๆ หากแต่ความเป็ นจริ งแล้วไม่สามารถป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุได้ 100 %
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เลย ดังนั้นมนุ ษย์จึงหาวิธีที่จะลดความเสี ยหายหรื อบรรเทาความเสี ยหาย หากเกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อภัย
ขึ้นมา วิธีที่ดี วิธีหนึ่ง คือ “การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)”
การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) แบ่งเป็ น 2 ภาค คือ การประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับ (Compulsory Insurance) และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance)
การประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Insurance) บังคับโดยพระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 ได้ก าหนดไว้ว่า รถทุ ก คันที่ เ ดิ น ด้วยก าลัง เครื่ องยนต์
กาลังไฟฟ้ า หรื อรถพ่วง ที่มีไว้ใช้หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าของรถ ผูค้ รอบครองและผูท้ ี่นา
รถเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุม้ ครองบุคคลทัว่ ไปที่ตกเป็ นผูป้ ระสบภัย
จากรถ ดังหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติที่วา่ “เนื่องจากปรากฏว่า อุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถ ได้ทวีจานวน
ขึ้นในแต่ละปี เป็ นเหตุให้มีผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ และเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก โดยผูป้ ระสบภัยดังกล่ าว
ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อได้รับชดใช้ค่าเสี ยหาย ไม่คุม้ กับความเสี ยหายที่ได้รับจริ ง และ
หากผูป้ ระสบภัยจะใช้สิทธิ ทางแพ่งเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย ก็จะต้องใช้เวลาดาเนิ นคดี ยาวนาน ดังนั้น
เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัย ได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหาย และได้รับค่าเสี ยหายเบื้องต้นที่แน่นอน และทันท่วงที
สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติ”
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) เป็ นการประกันภัยรถที่กฎหมาย
ไม่ ไ ด้บ งั คับ ขึ้ นอยู่ก ับ ความสมัค รใจของผูเ้ อาประกันภัย ที่ จะเลื อกซื้ อความคุ ้ม ครองจากบริ ษ ัท
ประกันภัย(สรศักดิ์ ทันตสุ วรรณ,2548,น.227-228)
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) นั้นสามารถเลือกความคุม้ ครอง
ได้ตามความสมัครใจของผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ความคุม้ ครองตามสัญญา
หลัก และส่ วนที่ 2 ความคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 1 ความคุม้ ครองตามสัญญาหลัก นั้นแบ่งเป็ น 4 หมวดความคุม้ ครอง ดังนี้
หมวดที่ 1ความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัย (Third Party Bodily Injury) ข้อตกลง
คุม้ ครอง บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์
ที่ใช้ หรื ออยู่ในทาง หรื อสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถยนต์น้ นั ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ใน
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นามของผูเ้ อาประกันภัย โดยบริ ษทั จะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายแก่ชีวิต ร่ างกาย
หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสี ยหายที่แท้จริ งที่ผเู ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น(สมาคมประกันวินาศภัย,2550,น.25)
หมวดที่ 2 ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก(Third Party Property Damage)
ข้อตกลงคุม้ ครอง บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ อัน
เกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่ องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจาก
รถยนต์ที่ใช้ หรื ออยูใ่ นทาง หรื อสิ่ งที่บรรทุก หรื อติดตั้งในรถยนต์น้ นั ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
ในนามของผูเ้ อาประกัน ภัย โดยบริ ษ ัท จะรั บ ผิ ด ชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่ งผูเ้ อาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของ
บริ ษทั จะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
หมวดที่ 3 หมวดการคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ (Own Damage)ข้อตกลงคุม้ ครอง
ความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ บริ ษ ัท จะชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า ง
ระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจาอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตาม
มาตรฐานที่ ติดตั้ง มากับตัวรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จาหน่ า ยรถยนต์ และให้
รวมถึ งอุ ปกรณ์ เครื่ องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้นและผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ทราบด้วยแล้ว แต่ไม่
รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดจากไฟไหม้ ความรับผิดชอบของบริ ษทั จะไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่
ระบุไว้ในตาราง
หมวดที่ 4 หมวดความคุม้ ครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ (Fire & Theft)ข้อตกลงคุม้ ครอง
รถยนต์สู ญหาย บริ ษ ทั จะชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทน เมื่ อรถยนต์หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรถยนต์
รวมทั้งอุปกรณตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจาอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์โดย
โรงงานประกอบรถยนต์หรื อศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้น
และผูเ้ อาประกันภัยได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบด้วยแล้ว สู ญหายไป อันเกิดจากการทาความผิดเฉพาะฐาน
ลักทรัพย์ ชิ งทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรื อเกิ ดความเสี ยหายต่อรถยนต์อนั เกิ ดจากการกระทา
ความผิด หรื อการพยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
รถยนต์ไฟไหม้บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสี ยหายจากไฟไหม้
ไม่วา่ จะเป็ นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรื อเป็ นการไหม้ที่เป็ นผลสื บเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม
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ส่ วนที่ 2 ความคุม้ ครองตามสัญญาเพิ่มเติม ที่สามารถเพิ่มการคุม้ ครองได้จากความคุม้ ครอง
ตามสัญญาหลักได้
2.1 ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ( Personal Accident ) คุม้ ครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เฉพาะกรณี เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ฆาตกรรม ตามจานวนที่นงั่ และทุนประกันภัยที่
ระบุในตารางกรมธรรม์
2.2 ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล ( Medical Expense ) คุม้ ครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการรักษาพยาบาล ตามจานวนที่นงั่ ทุนประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์
2.3 การประกันตัวผูข้ บั ขี่ทางคดีอาญา ( Bail Bond ) คุม้ ครองตามวงเงินจากัดความรับผิด
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์
ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. การประกันภัยประเภท 1 (Comprehensive) เป็ นการประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุม้ ครอง
ครบทุกความเสี่ ยงภัยทั้ง 4 หมวดความคุม้ ครองหลัก ได้แก่ ความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัย
ของบุคคลภายนอก ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุ คคลภายนอก ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่รถยนต์คนั เอาประกันภัย รวมถึงความคุม้ ครองรถยนต์สูญหาย ไฟ
ไหม้
2. การประกันภัยประเภท 2 (Third Party Liability Fire and Theft) เป็ นการประกันภัยที่ให้
ความคุม้ ครอง หมวดที่ 1 ความรับผิดของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อชี วิต
ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ
หมวดที่ 4 ให้ความคุม้ ครองต่อรถยนต์คนั เอาประกันภัยเฉพาะกรณี ต่อความสู ญหายและไฟไหม้ของ
ตัวรถยนต์คนั เอาประกันภัยเท่านั้น
3. การประกันภัยประเภท 3 (Third Party Liability) เป็ นการประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความ
คุม้ ครองเฉพาะหมวดความรับผิดของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น คือหมวดที่ 1ความ
รับผิดต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัย ของบุคคลภายนอก และ หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
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ผูใ้ ช้รถจานวนมากทราบถึ งความเสี่ ยงภัยจากการใช้รถยนต์ดีและได้เลื อกที่จะโอนความ
เสี่ ยงภัยไปยังบริ ษทั ผูร้ ั บประกันภัย หากเกิ ดภัยขึ้ นผูเ้ อาประกันภัยก็ จะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนจากบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย ซึ่ งเป็ นการบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งการที่เข้ามารับช่วง
สิ ทธิ ของผูร้ ับประกันภัยทาการแทนผูเ้ อาประกันภัยนั้น ทาให้ผใู ้ ช้รถได้รับความสะดวกในการขจัด
ปัญหาข้อโต้แย้งเมื่อเกิดภัยขึ้น
ดังนั้นความคาดหวังและความเชื่ อมัน่ จากผูใ้ ช้บริ การที่ได้ทาประกันภัยรถยนต์ ไว้น้ นั จึ ง
เป็ นสิ่ ง สาคัญที่ บริ ษทั ประกันภัย ไม่อาจมองข้า ม อนึ่ งธุ รกิ จประกันภัย เป็ นธุ รกิ จที่ ต้องอาศัยความ
เชื่อถือ
ความมัน่ ใจ ความไว้วางใจ ของผูเ้ อาประกันภัยต่อบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยเป็ นสาคัญ ซึ่ ง
เหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ผูใ้ ช้รถยนต์เลื อกทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งนั้นจาก
เหตุผลของความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ จะได้รับความคุม้ ครองจากการเสี่ ยงภัย และการบริ การที่ดี
เป็ นธรรม ความรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นการบริ การก่อนหรื อหลังการขาย หรื อเรื่ องการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน (Idemnity) ที่ดี
การให้บริ การที่ดี จึงถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยหลักของการประกอบธุ รกิ จประกันภัย โดยเฉพาะ
ประกันวินาศภัย ถือเป็ นสิ นค้าที่แท้จริ ง ดังนั้นบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่างๆ จึงได้พฒั นากลยุทธ์การ
บริ การหลังการขาย ระบบการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน (Idemnity) ให้กบั ลูกค้าให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ ว อาทิเช่น บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด นาเสนอบริ การรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชัว่ โมง เจ้าหน้า
สารวจภัยเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที การมีรถยนต์ให้ใช้ระหว่างการซ่ อม หรื อการตรวจสอบ
คัดเลื อกอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานรองรับในทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนการมีบริ การเสริ มอื่นๆ
เช่น การให้บริ การรถยก
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้านการประกันวินาศภัย ที่มี
ประวัติและชื่อเสี ยงมายาวนานในธุ รกิจประกันวินาศภัยกว่า 57 ปี บริ ษทั ฯได้รับการยอมรับ และ
ไว้วางใจจากภาคธุ รกิจต่างๆและประชาชน ในการเลือกประกันภัยกับบริ ษทั ฯ
เหตุผลหนึ่งที่บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ได้รับการยอมรับยาวนั้น เนื่ องจากการวางกล
ยุทธที่มีความมุ่งมัน่ ในการสรรค์สร้างกรมธรรม์และการให้บริ การแก่ผซู ้ ้ื อความคุม้ ครอง เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการบริ การที่ตรงตามความต้องการที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ความสามารถในการ
นาเสนอความคุม้ ครองที่เป็ นแบบอย่างเฉพาะสาหรับแต่ละบุคคล ทาให้กรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ มีความ
แตกต่างจากกรมธรรม์ทวั่ ไป

9
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการจัดตั้งศูนย์บริ การลูกค้าที่สามารถรองรับความต้องการของ
ลูกค้าและสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูท่ ี่ใด พนักงานของเรา พร้อมที่จะ
เข้าไปดูแล และอานวยความสะดวกเพื่อให้บริ การแก่ท่าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจและสบายใจ ไม่
ว่าลูกค้าจะอยูแ่ ห่งใดของประเทศ ดัง่ คามัน่ สัญญาที่เรายึดถือและปฏิบตั ิเสมอมาว่า “ไทยศรี ประกันภัย
เราประกันความสบายใจให้คุณ” (เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ, http://www.thaisri.com)
นอกจากนี้บริ ษทั ฯยังได้ยดึ ถือปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานองค์กรมุ่งสู่ ความสาเร็ จไว้ ดังนี้
วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร – TSRI PRO (http://w3.thaisri.com/html/pro.html)
1. We do T ransparent in TSRI professional business. เราดาเนินธุ รกิจแบบมืออาชีพด้วย
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้
1.1 เรามีกระบวนการทางานที่เป็ นขั้นเป็ นตอน
1.2 เรามีระบบตรวจสอบภายในที่เป็ นรู ปธรรม
1.3 เรามีนโยบายการจัดซื้ อที่โปร่ งใส
2. We do S mart in work for TSRI Stake Holders. เราทางานอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนอง
ต่อคู่คา้ และผูถ้ ือหุ ้น
2.1 เรามีนโยบายการพัฒนาพนักงานที่เป็ นรู ปธรรมอย่างเด่นชัดผ่านกระบวนการอบรม
ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และ การอบรมต่างประเทศ
2.2 เราส่ งเสริ มให้พนักงานได้เรี ยนรู ้และแบ่งปั นประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
2.3 เรามีระบบการทางานที่ตอบสนองต่อธุ รกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ระบบ GIS ระบบ
CRP ระบบ Call Centre เพื่อตอบสนองต่อธุ รกิจการให้บริ การให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
3. We do R espect each other. เราเคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับตระหนักและรู ้จกั การเคารพ และการให้เกียรติซ่ ึ ง
กันและกันในขณะทางานหรื อระหว่างการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้เกิดการยอมรับและความรู ้รักสามัคคีในหมู่พนักงาน มีความเอื้ออาทรต่อกัน และเข้าใจกัน
4. We do I ntegrity for Non-Life Business. เรามีจริ ยธรรมต่ออาชีพประกันภัย
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บริ ษทั ฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางที่จะดารงไว้ซ่ ึ งการปฏิบตั ิภารกิจของบริ ษทั ฯ แบบ
ตรงไปตรงมา รักษากฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่ งครัด เพื่อ
ตอบสนองต่อการดารงไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรม คุณธรรมในการประกอบสัมมาอาชีพอย่างบริ สุทธิ์ และ
ยุติธรรม
5. We P erform Work as one Team. เราทางานเป็ นทีม
เราส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้รักสามัคคี เราจะทางานเป็ นเสมือนทีมเดียวกัน ดารงไว้ซ่ ึ งความ
ร่ วมมื อที่ ดีต่อกัน มี ก ารประสานงานประดุ จคนในครอบครั วเดี ย วกัน ที่ จะเกื้ อกูลต่ อการทางานที่
มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่ ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์กรได้วางไว้ดว้ ยกัน
6. We R eally Care and we Share. เราห่วงใยและแบ่งปั น
เราสนับสนุ นการทางานในบรรยากาศแห่ งความห่ วงใย การเอื้ ออาทร ความรั ก ความ
ผูกพัน และการสร้ างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นภายใต้บา้ นไทยศรี ที่อบอุ่น เรารู ้ จกั การแบ่งปั นเพื่อการ
สร้างความสาเร็ จ และการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คงและแข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน
7. We O rganize warm TSRI Family. เราคือครอบครัวไทยศรี เดียวกัน
7.1 เราครอบครัวไทยศรี จะใส่ เสื้ อ TSRI Family T-Shirt ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
7.2 ณ บ้านแห่ งนี้ เสมื อนเป็ นบ้านหลังที่ สองของคนในครอบครั วไทยศรี ที่อบอุ่น เรา
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและจะดาเนิ นการทุกวิธีทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะสร้ างบ้านหลังนี้ ให้กบั สมาชิ กทุก
ๆ คนในบ้านให้เกิดภาพและพลังแห่ งการดารงอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ที่ความรัก ความห่ วงใย ความ
เอื้ออาทร การทางานเป็ นทีมเดี ยวกัน เพื่อการนามาซึ่ งความสามัคคีการทางานอย่างมุ่งมัน่ และตั้งใจ
ด้วยความเป็ นมืออาชี พ เพื่อตอบสนองต่อธุ รกิ จของพวกเรา เพื่อนาไปสู่ ความมุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิ ศ
ในธุ รกิจประกันวินาศภัยอย่างไม่หยุดยั้ง
ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ (Motor Claims Department) เป็ นหน่ วยงานของบริ ษ ทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด ที่ทาหน้าที่ในการดาเนิ นการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน (Idemnity) ให้กบั ผูเ้ สี ยหายที่
เป็ นผลมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ของผูเ้ อาประกันภัยที่เอาประกันภัยรถยนต์ไว้กบั บริ ษทั ไทย
ศรี ประกันภัย จากัด ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ของการก่ อตั้งบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ฝ่ าย
สิ นไหมรถยนต์ได้มีการพัฒนาทั้งระบบและกาลังคนเพื่อการรองรับการบริ การพร้ อมกับการเติบโต

11
ของบริ ษทั ฯ จากที่มีพนักงานจานวน 10 คนทั้งบริ ษทั ฯ จนกระทัง่ ปั จจุบนั มีพนักงานให้บริ การด้าน
สิ นไหมทดแทนรถยนต์กว่า 180 คน ซึ่ งถือได้วา่ พนักงานเหล่านี้เปรี ยบเสมือนตัวแทนของบริ ษทั ไทย
ศรี ประกันภัย จากัด เป็ นผูใ้ ห้การบริ การด้านสิ นไหมทดแทนรถยนต์ ที่จะสร้ างความพึงพอใจให้เกิ ด
กับผูใ้ ช้บริ การ สิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่ งนอกเหนื อจากการบริ การคือ คุณภาพในการให้บริ การ คุณภาพ
ในการให้บริ การขึ้นอยู่กบั ช่ องว่างในการรั บรู ้ กบั การบริ การที่ได้รับกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ ง
ลูกค้าจะประเมินว่าความคาดหวังของเขาได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด
ในด้านการบริ การสิ นไหมทดแทนรถยนต์ของฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ เป็ นงานบริ การที่ใ ช้
ความรวดเร็ วเป็ นหลักสาคัญในระบบการให้บริ การ ผูท้ ี่มารับบริ การนั้นนอกจากจะมีปัญหาเรื่ องของ
ทรั พ ย์สิ นที่ เสี ย หายจากการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ แล้ว บางรายยัง มี ปั ญหาด้า นร่ า งกาย และจิ ตใจที่ สื บ
เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ย ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่ผมู ้ ารับบริ การต้องการมากที่สุดก็คือ การบริ การที่ดี
มีคุณภาพด้วยความรวดเร็ ว และอัธยศัยไมตรี จะเป็ นส่ วนช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็ นอย่าง
ดี แสดงถึ งความรับรู้ ถึงปั ญหาของเขาจะได้รับการขจัดออกไปโดยเร็ ว จะได้รับการช่ วยเหลื อและ
แก้ไขเป็ นอย่างดีจากบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ดังนั้นพนักงานสิ นไหมทดแทนจะต้องมีบุคลิกที่
แสดงถึ ง ความน่ า เชื่ อถื อ ประกอบกับ การมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ที่ จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาของผูม้ าใช้บริ การได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
บริ ษัท ไทยศรี ประกัน ภัย จ ากัด จะประสบความส าเร็ จ ในการให้ บ ริ การที่ ดี ไ ด้ น้ ั น
จาเป็ นต้องมีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการฝึ กทักษะการให้บริ การต่างๆ เพื่อให้
เกิ ดความรู้ความเข้าเข้าใจที่ถูกต้องและมีทกั ษะในการบริ การนั้นๆ โดยเฉพาะฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ที่
ต้องให้ก ารบริ ก ารเกี่ ย วกับ การชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนให้ก ับ ผูเ้ สี ย หายนั้น จึ ง เป็ นงานบริ ก ารที่
เกี่ ยวเนื่ องกับความเสี ยหายของบุคคลทั้งชี วิต และทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่สินไหมผูท้ าหน้าที่ให้บริ การ
จะต้อง มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ ชี้ แจงตอบข้อซัก ถามที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การชดใช้ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย ผูม้ าใช้บริ การ
อีกทั้งได้พฒั นาระบบการบริ การด้านสิ นไหมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ วในการ
บริ ก ารด้า นสิ นไหมรถยนต์ อาทิ เช่ น การเรี ย กร้ อ งสิ นไหมทดแทนออนไลน์ การตั้ง ศู นย์บ ริ ก าร
สิ นไหมรถยนต์ (Motor Claims Center)
ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ต้องการทราบว่าในปั จจุ บ นั ลู กค้า
ผูใ้ ช้บริ การมีความ พึงพอใจต่อการบริ การสิ นไหมรถยนต์ ของบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในด้าน
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การให้บริ การของเจ้าหน้าที่สินไหมหรื อไม่ อย่างไร เพื่อที่บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด จะได้นาผล
การศึ ก ษาวิจยั ในครั้ ง นี้ ไปพัฒนาการบริ การและคุ ณภาพในการบริ การลู กค้า ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูม้ ารับบริ การให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อไป
อีกทั้งในปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด มีแผนงานที่จะขยายตลาดด้านการ
รับประกันภัยรถยนต์ให้ได้เพิ่มขึ้น 15 % จากปี 2553 การบริ การด้านสิ นไหมจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของกล
ยุทธการตลาดที่ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ให้ความสนใจ ผูศ้ ึกษาวิจยั ซึ่ งเป็ นพนักงานคนหนึ่ ง
ของบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด จึงได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
ให้บริ การสิ นไหมรถยนต์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อการเลือกใช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด
2. เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่อการให้ก ารบริ ก ารด้านสิ นไหมรถยนต์ของ
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของระบบการให้บริ การด้านสิ นไหม ของบริ ษทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด

3. สมมติฐานการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย
จากัด
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การในเรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด
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4. ขอบเขตการวิจัย
เนื้ อหาของการวิจยั : ศึกษาความพึงพอใจของลู กค้า ที่ มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหม
รถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการ
วิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้คือ
1. ด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ ช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ข อง บริ ษทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. พื้นที่ในการวิจยั : บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
3. ด้านระยะเวลา ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใน
เดือน เมษายน-สิ งหาคม 2553

5. นิยามศัพท์
1. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ความรู้สึกดี ความรู้สึกชอบและประทับใจ หรื อ
ความรู ้สึกในทางบวก ของผูใ้ ช้บริ การ ต่อคุณภาพการให้บริ การของเจ้าหน้าที่สินไหมผูใ้ ห้บริ การ
2. การให้บริ การ หมายถึง ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ โดยมี
ลักษณะของการที่มีคุณภาพของการบริ การ 4 ประการคือ
1. ด้านระบบการให้บริ การ
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
3. อุบตั ิเหตุ หมายถึ งเหตุการณที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่ างกายและทาให้
เกิดผลที่ผไู ้ ด้รับความคุม้ ครองมิได้เจตนาหรื อมุ่งหวัง และให้ หมายความรวมถึงการถูกฆาตกรรมด้วย
และคาว่าอุบตั ิเหตุในที่น้ ีขอกล่าวถึงที่เกิดจากรถยนต์เท่านั้น
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4. พฤติกรรมการใช้บริ การ ในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้า/คู่คา้ ของ
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ประเภทการใช้บริ การ และวิธีการติดต่อที่ใช้บ่อยที่สุดความถี่ในการ
ใช้บริ การ และระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริ การแต่ละครั้ง
5. ผูใ้ ห้บริ การในที่ น้ ี หมายถึ งพนักงานทุ กคนของ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ที่ทา
หน้าที่ให้บริ การด้านสิ นไหมทดแทน (รถยนต์) แก่ผใู ้ ช้บริ การ
6. ลูกค้า ในการวิจยั ครั้งนี้ หมายถึงผูท้ ี่มาใช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ทุกประเภทที่บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ
6.1 ผูท้ ี่ทาประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทกับบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
6.2 คู่ ก รณี คื อ ผูเ้ สี ย หายที่ มี ส าเหตุ ม าจากรถคันที่ ท าประกันภัย ไว้ก ับ บริ ษ ทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด
6.3 คู่คา้ คือ บริ ษทั ร้ านค้า หรื อบุคคล ที่ทากิจการเกี่ ยวข้อง เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
บริ ษทั ฯ เช่น อู่/ศูนย์บริ การซ่อมรถยนต์ ร้านอะไหล่ รถยก เป็ นต้น
7. การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนรถยนต์ หมายถึง การชดใช้ความเสี ยหายตามที่เสี ยหายจริ ง
หรื อโดยประมาณการ ของบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด โดยแบ่งได้ 3 วิธี
7.1 การชดใช้ดว้ ยเงินสด
7.2 การซ่อมแซม หรื อ
7.3 การเปลี่ยนทดแทนให้
8. การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หมายถึง การเรี ยกร้องของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูเ้ สี ยหาย
ที่เกิดความเสี ยหายจากการใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัย ให้มีการชดใช้ค่าเสี ยหายตามสัญญาประกันภัย
9. ค่าสิ นไหมทดแทน หมายถึง จานวนเงินค่าเสี ยหายที่แท้จริ งหรื อโดยประมาณที่บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด จะต้องชดใช้ให้กบั ผูเ้ สี ยหายที่เกิดจากอุบตั ิเหตุของรถคันที่เอาประกันภัยไว้
ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์
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10. บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด หมายถึง บริ ษทั ประกันภัยที่ มีสานักงานใหญ่ ที่ ต้ งั อยู่
เลขที่ 126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุ งธนบุรี แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
11. สิ นไหม หมายถึงกระบวนการหรื อขั้นตอนต่างๆทางด้านสิ นไหมรถยนต์เท่านั้น

6. ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึ งพฤติ กรรมของลู กค้าที่ มีต่อการเลื อกใช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
2. ทาให้ทราบถึ งความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ที่มีต่อ
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
3. ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของระบบการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั
ไทยศรี ประกันภัย จากัด
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