บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอ่ การให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทย
ศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การ
4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
5. แนวคิดการประกันภัยและการประกันภัยรถยนต์
6. แนวคิดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจ
โดยทัว่ ไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติคือมิติความพึงพอใจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริ การ (Service Satisfaction) ใน
การศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในมิ ติ หลัง ซึ่ งมี ผูก้ ล่ า วถึ ง แนวคิ ด นี้ ไ ว้จ านวนมาก ในลัก ษณะ
ใกล้เคียงและสัมพันธ์กบั เรื่ องทัศนคติ ในการอธิ บายความหมายของความพึงพอใจนั้น สามารถอธิ บาย
ได้หลายแง่มุมตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน และไม่มีความหมายใดเพียงความหมายเดี ยวที่มี
ลักษณะเป็ นสากล ดังจะเห็นได้จากความหมายที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้ให้ทศั นะไว้ดงั นี้
วิมลสิ ทธิ หรยางกูร (2526: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการให้ค่าความรู ้สึกของคนเรา
ที่สัมพันธ์กบั โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม
ค่าความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู ้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็ นต้น
ชริ ณี เดชจินดา (2530:18) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
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บุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่
เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
หลุย จาปาเทศ (2533 อ้างถึงในปริ มพร อ่าพันธุ์, 2538: 18) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง
ความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้ าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุ ข สังเกตได้จาก
สายตาคาพูดและการแสดงออก
พงศ์เทพ สี ตบุตร (2538: 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งในเชิงประเมินค่า
เทวินทร์ กองพร (2541:10) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่ดี ความรู ้สึกรัก
ความรู้สึกชอบและสุ ขใจ โดยความพึงพอใจจะเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในเชิง
ประเมินค่า
จากความหมายและคาจากัดความข้างต้นอาจสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึก
ในทางบวกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เมื่อได้
ประเมินค่าสิ่ งนั้นหรื อปั จจัยนั้นแล้วว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรื อความต้องการของตน

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
จากข้อสรุ ปของความหมายของคาว่า “ความพึงพอใจ” ดังกล่าวมาแล้วได้นาไปสู่ การ
มองเห็น ปั ญหาด้านทฤษฎี และการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องความพึงพอใจในประเทศไทย ในสองมิติ
ดังกล่าวมาแล้ว คือ
1. การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่ งเน้นการประเมินค่าโดยบุคลากร
หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการทางาน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการบริ การ (Services Satisfaction) ซึ่ งเน้นการประเมินค่าโดย
ลูกค้า หรื อผูร้ ับบริ การเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อชุ ดของบริ การที่กาหนดขึ้น ซึ่ งเป้ าหมายของการศึกษาทั้ง
สองมิติน้ ีเป็ นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งในระดับความพึงพอใจ และค้นหาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจ
นั้นในกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และต่อชุดของสิ่ งเร้าที่แตกต่างกัน
ประเด็นสาคัญของเรื่ องนี้ อยูท่ ี่การอธิ บายตัวชี้วดั ของความพึงพอใจ กล่าวคือ การศึกษา
ส่ วนใหญ่อธิ บายความพึงพอใจจากตัวชี้วดั ที่ตวั บริ การ (Service) กระบวนการบริ การ (Process) และ
ในพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ (Providers Behavior) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสาเหตุหรื อปั จจัยของความพึง
พอใจมากกว่าเป็ นตัวชี้วดั ความพึงพอใจ
เพราะความพึงพอใจเป็ นผลจากการประเมินค่าของ
ผูร้ ับบริ การจากสิ่ งเร้าภายนอก มิใช่เป็ นตัวสิ่ งเร้า
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กล่าวโดยสรุ ป ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกที่มีตอ่ สิ่ งเร้า ที่มากระตุน้
เพราะฉะนั้น สิ่ งเร้า หมายถึง “งาน” หรื อ “บริ การ” การศึกษาระดับความพึงพอใจจึงหมายถึงต้องการ
ทราบว่าบุคคลมีความรู ้สึกเช่นไรต่องานนั้นหรื อต่อบริ การนั้น ซึ่ งอาจจะชอบหรื อไม่ชอบ พอใจ
หรื อไม่พอใจ ไม่มีความรู ้สึกใด ๆ หรื อ เฉย ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ความรู ้สึกนี้ เป็ นความรู ้สึก
สุ ดท้ายหรื อท้ายสุ ดหลังจากที่บุคคลได้ประเมินแล้ว

3. แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
Philip Kotler ได้ให้นิยามของการบริ การว่า “เป็ นกิจกรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible) ถูก
นาเสนอโดยฝ่ ายหนึ่งให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยมิได้มีการเป็ นเจ้าของ และกิจกรรม ดังกล่าวอาจถูกเสนอ
ร่ วมกันกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้”
Christian Gronroos กล่าวว่า “การบริ การคือกิ จกรรม หรื อชุ ดของกิ จกรรม ซึ่ งอาจอยู่ใน
สภาพที่ มี ตวั ตนหรื อไม่ก็ ตาม เกิ ดขึ้ นขณะที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า หรื อผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ระบบของการบริ การ ซึ่ งจัดเตรี ยมไว้เพื่อแก้ปัญหาหรื อความต้องการของลูกค้า”

ลักษณะของงานบริการ
การบริ การมีลกั ษณะที่สาคัญ 4 ลักษณะ คือ
1. จับต้องไม่ได้ (Intangibility) การบริ การเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ บริ การไม่สามารถมองเห็น
หรื อเกิดความรู ้สึกได้ก่อนที่จะมีการซื้ อ เช่ น การให้บริ การของศูนย์บริ การรถยนต์ ลูกค้าไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในการรับบริ การในรู ปแบบใดเป็ นการล่วงหน้า
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริ การ (Inseparability) เพราะการให้บริ การเป็ นการผลิตและ
การบริ โภคในขณะเดียวกัน มีขอ้ จากัดด้านเวลา กล่าวคือ ผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ งสามารถบริ การลูกค้าใน
ขณะนั้นได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้น เพราะต้องผลิตและบริ โภคในเวลาเดียวกัน
3. ความไม่แน่ นอน (Variability) ลักษณะของบริ การไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั ผูข้ ายบริ การจะ
เป็ นใคร จะให้บริ การเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การจะต้องรู ้ ถึงความไม่แน่ นอนใน
การบริ การและต้องสอบถามผูอ้ ื่นก่อนที่จะเลือกรับบริ การ
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4. ไม่สามารถเก็บวัดได้ (Perishability) บริ การไม่สามารถผลิ ตแล้วเก็บไว้ได้เหมือนสิ นค้า
อื่น ถ้าความต้องการมีสม่าเสมอ การให้บริ การก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ ความต้องการไม่แน่นอนจะทาให้
เกิดปั ญหา คือ บริ การไม่ทนั หรื อไม่มีลูกค้า
การบริ การเป็ นกระบวนการ หรื อกระบวนกิ จกรรม ในการส่ งมอบบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
ไปยังผูร้ ับบริ การ การบริ การจึงเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผลิตออกมาในรู ปแบบของเวลา สถานที่
รู ปแบบ หรื อสิ่ งประเทืองหรื อเอื้ออานวยทางจิตวิทยา ดังนั้น เคล็ดลับง่ายๆ ในการบริ การคือ นาอักษร
แต่ละตัวจากคาว่า SERVICE มาเป็ นปรัชญาในการบริ การ ดังต่อไปนี้คือ
S = Smiling & Sympathy ยิม้ แย้ม ผูใ้ ห้บริ การต้องยิม้ ออกมาจากภายใน หรื อยิม้ ออกมาจาก
ใจ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็นอกเห็นใจความยากลาบากยุง่ ยากของลูกค้า
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ วทันใจ โดยมิทนั ได้
เอ่ยปากเรี ยกหา
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า
V = Voluntariness manner คือ ลักษณะการให้บริ การเป็ นแบบสมัครใจและเต็มใจทา
มิใช่ทาแบบเสี ยมิได้
I = Image Enhancing แสดงออกซึ่ งการรักษาภาพพจน์ของผูใ้ ห้บริ การ และเสริ มภาพพจน์
ขององค์กรด้วย
C= Courtesy กริ ยาอาการอ่อนโยน สุ ภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน
E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรื อร้นขณะบริ การ และให้บริ การ
มากกว่าที่คาดหวังเสมอ

4. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
Parasuraman Zeithml and Berry ได้ทาการศึกษาวิจยั กับผูม้ ารับบริ การในธุ รกิ จบริ การ
หลายๆ สาขา พบว่า มีความต้องการหรื อความคาดหวังในคุณลักษณะของบริ การที่เป็ นสิ่ งบ่งชี้ คุณภาพ
ของบริ การ 10 ประการ คือ
1. ความเชื่อถือไว้วางใจได้(Reliability)ประกอบด้วย
1.1 ความสม่าเสมอ (Consistency)
1.2 ความพึ่งพาได้ (Dependability)
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2. สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ประกอบด้วย
2.1 ความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริ การและอุทิศเวลา
2.2 สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้ทนั ท่วงที
2.3 ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี
3. สมรรถนะของผูใ้ ห้บริ การ (Competence) ประกอบด้วย
3.1 ความรู้ ความสามารถ และทักษะของผูใ้ ห้บริ การ
3.2 ความสามารถในการสื่ อสาร
4. การเข้าถึงบริ การ (Access) ประกอบด้วย
4.1
4.2
4.3
4.4

อานวยความสะดวก ติดต่อง่าย บริ การรวดเร็ ว
ใช้เวลารอคอยน้อย
เวลาที่ให้บริ การเป็ นเวลาที่สะดวกสาหรับผูใ้ ช้บริ การ
มีความเป็ นธรรม ให้บริ การลูกค้าเท่าเทียมกัน

5. ความมีอธั ยาศัยไมตรี (Courtesy) ประกอบด้วย
5.1 มีความสุ ภาพ มีกิริยาวาจาดี มีบุคลิกภาพที่ดี
5.2 ให้เกียรติแก่ผรู ้ ับบริ การ
5.3 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม
6. การสื่ อสาร (Communication) ประกอบด้วย
6.1 มีการสื่ อสารให้ขอ้ มูลชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริ การที่ลูกค้าจะได้รับ
6.2 มีการอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การ
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7. ความน่าเชื่ อถือ (Credibility) ประกอบด้วย
7.1 ความซื่อสัตย์ ความจริ งใจ
7.2 คุณภาพของงานบริ การ
7.3 ชื่อเสี ยงขององค์การ
8. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) ประกอบด้วย
8.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.2 การรักษาความลับของลูกค้า
8.3 การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
9. ความเข้าใจและรู้จกั ผูร้ ับบริ การ (Understanding and Knowing the Customer)
ประกอบด้วย
9.1 การศึกษาผูใ้ ช้บริ การ
9.2 การให้คาแนะนาและเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
9.3 การให้ความสนใจและให้ความสาคัญต่อผูใ้ ช้บริ การ
10. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) ประกอบด้วย
10.1
10.2
10.3
10.4

บุคลากรมีคุณภาพ
ราคาค่าบริ การเหมาะสม
เครื่ องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมและทันสมัย
สถานที่ให้บริ การสะอาด สวยงาม

การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ใช้ บริการ
ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ การ เป็ นระดับ ความรู้ สึ ก ของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ผ ลจากการ
เปรี ย บเที ย บระหว่างผลประโยชน์ จากคุ ณสมบัติผ ลิ ตภัณฑ์ หรื อการท างานของผลิ ตภัณฑ์ก ับการ
คาดหวังของบุ คคล ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การพิจารณาจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์จากผลิ ตภัณฑ์ และความคาดหวังของบุคคล นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องสร้างความพึง
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พอใจให้เกิดกับผูใ้ ช้บริ การ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ และผลิตภัณฑ์ที่
เสนอต้อ งสอดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยยึด หลัก การสร้ า งความพึ ง พอใจโดย
ส่ วนรวมแก่ผใู ้ ช้บริ การ
งานที่สาคัญของธุ รกิจการให้บริ การมี 3 ประการ
1. ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) งานการตลาดของผูข้ าย
บริ การจะต้องทาให้ผลิ ตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน และพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การที่ เหนื อกว่าคู่
แข่งขัน
2. คุณภาพการให้บริ การ (Service Quality) เป็ นสิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่ งในการสร้างความแตกต่าง
ของธุ รกิจการให้บริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริ การตามที่ ลูกค้าคาดหวังข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพของการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ที่ ลูกค้า
ต้องการได้รับจากประสบการณ์ในอดีต การพูดปากต่อปาก การโฆษณาซึ่ งลูกค้าจะพอใจเมื่อได้รับสิ่ ง
ที่เขาต้องการ (What) เมื่อเขามีความต้องการ (When) ณ สถานที่ที่เขาต้องการ (Where) ในรู ปแบบที่
เขาต้องการ (How)
2.1 การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริ การที่ให้กบั ลูกค้าต้องอานวยความสะดวกในด้านเวลา
สถานที่แก่ลูกค้า คือไม่ตอ้ งรอนาน และสถานที่ต้ งั เหมาะสม
2.2 การติดต่อสื่ อสาร (Communication) เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ต้องอธิ บายการเข้ารับ
บริ การอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2.3 ความสามารถ (Competence) เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ต้องมีความชานาญ มีความรู้
ความสามารถในการทางาน
2.4 ความมีน้ าใจ (Courtesy) คือเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความ
เป็ นกันเองให้ความช่วยเหลือแนะนาอย่างญาติมิตร
2.5 ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility) บริ ษทั ฯ ต้องสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ และความ
ไว้วางใจในบริ การ โดยเสนอบริ การที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
2.6 ความไว้วางใจ (Reliability) บริ การที่บริ ษทั ฯ ให้ลูกค้าต้องมีความสม่าเสมอและ
ถูกต้อง
2.7 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ จะต้องให้บริ การและ
แก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ วตามที่ลูกค้าต้องการ
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2.8 ความปลอดภัย (Security) บริ การที่บริ ษทั ฯ ให้ลูกค้าต้องไม่มีอนั ตราย ความเสี่ ยง
และปั ญหาต่างๆ
2.9 การสร้ า งบริ ก ารให้เป็ นที่ รู้จกั (Tangible) บริ ก ารที่ ลู ก ค้าได้รับจะท าให้ลู ก ค้า
คาดคะเนถึงคุณภาพการให้บริ การที่จะได้รับบริ การดังกล่าวได้
2.10 การเข้าใจและรู้ จกั ลูกค้า (Understanding/Knowing Customers) เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ ที่ให้บริ การลูกค้าต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สนใจที่จะตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว
3. ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ (Productivity) ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ธุ รกิจการให้บริ การสามารถทาได้ ดังต่อไปนี้
3.1 การให้พนักงานทางานมากขึ้น หรื อมีความชานาญสู งขึ้น โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม
3.2 เพิ่มปริ มาณการให้บริ การ
3.3 เปลี่ยนบริ การให้เป็ นอุตสาหกรรม โดยเพิ่มเครื่ องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐาน
การให้บริ การ
3.4 การให้บริ การที่ไปลดการให้บริ การอื่ นๆ เช่น บริ การเปิ ดเคลมทางอินเทอร์ เน็ตจะ
ช่วยลดบริ การเปิ ดเคลมหน้าเคาน์เตอร์ ลงได้
3.5 การออกแบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3.6 การจู ง ใจให้ ลู ก ค้า ใช้ แ รงงานตนเอง แทนแรงงาน เช่ น การให้ ลู ก ค้า กรอก
แบบฟอร์ มต่างๆ ด้วยตนเอง
ในการสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่อคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด นั้น ความจาเป็ นอันดับแรก คือ บริ ษทั ฯต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้กบั พนัก งานของบริ ษทั ฯ ทุ ก คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนัก งานในตาแหน่ ง ต่า งๆ ที่ ผูใ้ ช้บ ริ การมี
โอกาสเข้า มาสั ม ผัส และติ ดต่ อโดยตรง ทุ ก ช่ วงเวลาที่ มี ก ารติ ดต่ อกับผูใ้ ช้บ ริ ก าร หมายถึ ง การที่
ผูใ้ ช้บริ การจะตัดสิ นใจว่า บริ การของบริ ษทั ฯดีหรื อไม่อย่างไร ฉะนั้นบุคลากรทุกตาแหน่งจึงถือได้วา่
มีความสาคัญต่อการสร้างและรักษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องทาความเข้าใจ
กับพนักงานให้มาก ทั้งความเข้าใจในความต้องการและ พฤติกรรมของบุคลากร และต้องรู ้ ซ้ ึ งถึ ง
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ความสามารถในการให้บริ การของบุคลากร ที่สาคัญต้องมัน่ ใจได้วา่ บุคลากรทุกตาแหน่งมีความเข้าใจ
ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การสร้างความประทับใจ หรื อความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ คื อการทาให้ผูใ้ ช้บริ การ
รู ้ สึกตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่กา้ วเข้ามาในที่ทาการของบริ ษทั ฯ ว่า เขาได้รับการต้อนรับอย่างเต็มใจด้วย
มนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี ทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้ สึกว่าพนักงานของบริ ษทั ฯ พยายามให้บริ การที่ดีที่สุด ตามที่
ผูใ้ ช้บริ การคาดหวังไว้ นอกจากนั้น พนักงานยังต้องเตรี ยมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ หรื อ
ให้ขอ้ มูลแก่ผใู ้ ช้บริ การตามที่ผูใ้ ช้บริ การต้องการ ทั้งนี้ ตอ้ งตั้งใจฟั งความคิดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะ
ของผูใ้ ช้บริ การด้วยความสนใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส และต้องระมัดระวังพยายามอย่าสร้างความเข้าใจผิดให้
เกิดขึ้นระหว่างผูใ้ ช้บริ การและพนักงานผูใ้ ห้บริ การ แต่ตอ้ งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
กับผูใ้ ช้บริ การ

5. แนวคิดการประกันภัยและการประกันภัยรถยนต์
คาว่าการประกันภัยตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Insurance ซึ่ งได้มีผใู้ ห้ความหมายของการ
ประกันภัยไว้หลายนัยด้วยกัน แล้วแต่วา่ จะมองการประกันภัยในแง่ใด ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1. การประกันภัย คือการที่คนจานวนมากได้ตกลงกันที่จะร่ วมกันชดใช้หรื อแบ่งเบาความ
เสี ยหายที่สมาชิ กคนใดคนหนึ่ งในกลุ่มอาจได้รับ โดยตั้งเป็ นเงินกองทุน (Pool) ขึ้น เพื่อทาหน้าที่เป็ น
คนกลางรวบรวมเงินทุนหรื อที่เรี ยกว่าเบี้ยประกันภัยจากสมาชิ กทุกคนเข้าสู่ กองทุน และกองทุนจะทา
หน้าที่จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกผูต้ อ้ งประสบความเสี ยหาย
2. การประกันภัย คือแผนเฉลี่ยความเสี่ ยงภัยร่ วมกัน โดยบุคคลจานวนหนึ่ งตกลงกันว่า หาก
บุคคลในกลุ่มนั้นได้รับการสู ญเสี ยเนื่ องจากภัยที่กาหนดไว้ ทุกๆ คนในกลุ่มจะเฉลี่ ยค่าสู ญเสี ยให้แก่
ผูป้ ระสบภัย
3. การประกันภัย คือการกระทาของบุคคลหมู่หนึ่ ง ทาการรับโอนความเสี่ ยงภัยของสมาชิ ก
แต่ละคน เพื่อที่จะกระจายไปยังสมาชิกผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายทุกคน จากความหมายดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการประกันภัยมิได้หมายความถึ งการป้ องกันมิให้เกิ ดภัยขึ้น แต่หมายถึ งการให้
คามัน่ สัญญาว่าถ้ามีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากภัยแล้ว ผูท้ ี่ตอ้ งได้รับความเสี ยหายจะไม่ตอ้ งรับภัยพิบตั ิ
นั้น ไว้ค นเดี ย ว สมาชิ ก ในกลุ่ ม คนอื่ น ๆ ก็ จ ะช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู ้ต้อ งภัย พิ บ ัติ น้ ัน ได้ก ลับ คื น มี ส ภาพ
เหมื อ นเดิ ม เหมื อนเมื่ อก่ อนเกิ ดภัย ขึ้ น การประกันภัย จึ ง น่ า จะหมายความถึ ง การท าให้ เกิ ด ความ
แน่นอนขึ้น เนื่องจากมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ ตอ้ งเผชิ ญกับภัยอันเกิดจากไฟไหม้และการถูกโจรกรรม
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คนขับรถต้องเสี่ ยงภัยต่อความรับผิดชอบต่อชี วิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ชี วิตต้อง
เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ และภยันตรายต่างๆ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ และความตาย จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีใคร
ในโลกนี้ จะหนี พน้ จากความเสี่ ยงภัยไปได้ การประกันภัยจึงเป็ นการขจัดความเสี่ ยงภัยให้หมดสิ้ นไป
และทดแทนความไม่แน่นอน ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความแน่นอน

5.1 การเสี่ ยงภัย
การเสี่ ยงภัย (Risk) หมายความถึ งความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับการสู ญเสี ย เช่น รถยนต์ตอ้ ง
เสี่ ยงต่อการชน การคว่า และการถูกลักขโมย บ้านต้องเสี่ ยงต่อการถูกไฟไหม้ เป็ นต้น
ภัย (Peril) คาว่า “ภัย” หรื อ “Peril” หมายความถึงสิ่ งที่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ย เช่น ไฟไหม้
ลมพายุ ฟ้ าผ่า อุบตั ิเหตุรถยนต์ โจรภัย เป็ นต้น ภัยเป็ นเรื่ องที่ไม่รู้ล่วงหน้า เป็ นเรื่ องที่ไม่แน่ นอน เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดความเสี ยหาย
การลดการเสี่ ยงภัย การประกันภัยเป็ นวิธีการที่ลดการเสี่ ยงด้วยการโอนการสู ญเสี ยไปให้
ผูอ้ ื่นช่วยแบกภาระให้ การประกันภัยเป็ นวิธีที่ช่วยลดการเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยที่อาจเกิ ดขึ้นแก่ร่างกาย
ชีวติ หรื อทรัพย์สินด้วยวิธีเฉลี่ยความเสี ยหายของมนุษย์ที่อยูใ่ นสังคมเดียวกัน และต้องเผชิ ญกับภัยที่มี
ลักษณะคล้ายกัน
5.1.1 การเสี่ ยงภัยทีอ่ าจเอาประกันภัยได้
หมายถึงลักษณะดังต่อไปนี้
1) จานวนของการเสี่ ยงภัยที่มีสภาพและลักษณะคล้ายคลึงกันจะต้องมีจานวนมาก
พอ ทั้งนี้ เพราะหลักของการประกันภัยขึ้นอยูก่ บั กฎว่าด้วยจานวนมาก (Law of Large Number) ซึ่ งมี
หลักว่าถ้าจานวนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง มีจานวนมากแล้วย่อมจะสามารถประมาณ
หรื อคาดคะเนจานวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่อนข้างใกล้เคียงความจริ ง การที่จะทราบ
ได้วา่ จานวนเท่าใดจึงจะมากเพียงพอ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น จานวนเท่าใด นั้นย่อมต้อง
อาศัยการสังเกตจากเหตุการณ์และวิธีการทางสถิติเข้าช่วย
2) ภัยเหนื อการเสี่ ย งนั้นจะต้องเกิ ดขึ้ นจริ งแท้หรื อแน่ นอน ความตายเป็ นภัยที่
แน่นอน แต่ภยั บางประเภทอาจมีปัญหาว่า ภัยนั้นได้เกิดขึ้นจริ งตามที่ได้เอาประกันภัยไว้หรื อไม่ เช่ น
การประกันทุพพลภาพเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ มักมีปัญหาอยูเ่ สมอว่าทุพพลภาพนั้นเกิ ดจากอุบตั ิเหตุหรื อ
เกิดจากเหตุอย่างอื่นที่ไม่ใช่อุบตั ิเหตุตามที่ได้เอาประกันภัยไว้
3) ภัยหรื อการเสี่ ยงนั้นจะต้องไม่เป็ นภัยที่จงใจให้เกิดขึ้น คือมิได้เกิดจากเจตนาของ
ผูเ้ อาประกันภัย คือภัยหรื อความเสี ยหายนั้นต้องไม่ใช่ภยั หรื อความเสี ยหายที่อาจคาดการณ์ไว้ได้ และ

26
อยู่นอกเหนื อการควบคุ มของผูเ้ อาประกันภัย ในการประกันชี วิต แม้ว่าความตายจะเป็ นสิ่ งที่ทุกคน
ต้องประสบ แต่ไม่มีใครรู ้วา่ จะต้องตายเมื่อใดและอย่างไร สาหรับการฆ่าตัวตายนั้น เมื่อเกิดขึ้นก็จะถูก
ปฏิ เสธการชดใช้ และความมุ่งหมายของการประกันชี วิตก็คือการประกันการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จ
สัญญาประกันชีวติ โดยทัว่ ไปจึงกาหนดให้การฆ่าตัวตาย หลังจากที่สัญญามีผลบังคับมาแล้วไม่ต่ากว่า
1 ปี จึงจะได้รับการคุม้ ครอง ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อยกเว้นขององค์ประกอบที่วา่ ภัยหรื อการเสี่ ยงนั้นจะต้องไม่
อาจคาดหมายได้หรื อต้องเกิดขึ้นโดยโอกาสมิใช่การจงใจ
4) ภัยที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ใช่ภยั ที่มีลกั ษณะเป็ นมหันตภัย ( Catastrophe) ซึ่ งได้แก่ภยั
ที่ร้ายแรง เช่ น แผ่นดิ นไหว เป็ นต้น ภัยประเภทนี้ จะทาลายกฎว่าด้วยจานวนมาก (Law of Large
Number) ได้เพราะความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นจากมหันตภัย มากเกิ น กว่า ที่ ค าดไว้บ ริ ษ ทั อาจจะต้อ ง
ล้ม ละลายเพราะไม่ ส ามารถชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ผู ้เ อาประกัน ภัย ได้ แต่ ก ารประกัน ต่ อ (ReInsurance) และการกระจายของภัยจะช่วยให้บริ ษทั สามารถรับประกันภัยเหล่านี้ได้
5) ภัยหรื อการเสี่ ยงภัยนั้นจะต้องไม่เป็ นจานวนเล็กน้อยเกินไป เพราะภัยแต่ละแบบ
แต่ละฉบับ ย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน ค่าใช้จ่ายในการสารวจและประเมินราคาความเสี ยหาย ซึ่ งค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเบี้ยประกัน ดังนั้นถ้าเป็ นภัยหรื อการเสี่ ยงภัยที่เล็กน้อยก็จะไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
6) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต้องไม่สูงเกินควร อัตราเบี้ยประกันภัยจะประกอบด้วย
ส่ วนประกอบสองส่ วน คือส่ วนที่ เป็ นเบี้ยประกันภัยโดยแท้ (Pure-premium) ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ให้
ความคุม้ ครองโดยตรง กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งกาไรถ้าหากส่ วนที่เป็ นเบี้ยประกันภัยโดยแท้มีจานวน
เพียงเล็กน้อย และส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ยอ่ มไม่คุม้ กับค่าที่จะต้องเอาประกันภัย เช่ น ถ้าเบี้ย
ประกันภัยรวมมีจานวน 100 บาท ในจานวน 100 นี้ เป็ นค่าใช้จ่ายและกาไรเสี ย 90 บาท เหลือส่ วนที่
เป็ นเบี้ ยประกันภัยการเสี่ ยงภัยโดยแท้เพียง 10 บาท เช่ นนี้ ย่อมไม่จาเป็ นที่จะต้องมีการประกันภัย
จานวนเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ เ หมาะสมและสามารถดึ ง ดู ดให้ ค นเอาประกัน ภัย ได้น้ ัน อัตราส่ ว นของ
ค่าใช้จ่ายและกาไรต้องไม่สูงเกินควร ซึ่ งโดยทัว่ ไปไม่ควรสู งเกินร้อยละ 50 ของจานวนเบี้ยประกันภัย
รวม
7) เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี ยหายจะต้องไม่มากในขณะหนึ่ ง ดังที่ได้ทราบแล้วว่า
การประกันเป็ นการเฉลี่ยด้วย คือคนจานวนมากเฉลี่ยความเสี ยหาย (เบี้ยประกันภัย) กันคนละเล็ก ละ
น้อย เพื่อช่วยเหลื อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิ จของบุคคลจานวนน้อย ดังนั้นถ้าหากขณะใดขณะหนึ่ ง
คนจานวนมากต้องรับภาระในการเสี่ ยงภัย คนกลุ่มน้อยย่อมไม่สามารถรับภาระให้การช่วยเหลือได้
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5.1.2 ความเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ อาจเอาประกันภัยได้
หมายถึงลักษณะดังต่อไปนี้
1) การขาดสถิติ การประกันภัยต้องอาศัยสถิติซ่ ึ งรวบรวมจากประสบการณ์ในอดีต
เป็ นหลักความเสี่ ยงภัยที่ไม่อาจคาดคะเนได้ยอ่ มไม่อาจเอาประกนภัยได้ เช่น ผูข้ ายปลีกสิ นค้าเกี่ยวกับ
แฟชัน่ ไม่อาจเอาประกันภัยความเสี ยหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแฟชัน่ โดยกระทันหันได้
2) ภัยที่ ขดั ต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน เช่ น ผูข้ บั ขี่ รถยนต์ไม่สามารถเอา
ประกันภัยเพื่อคุ ม้ ครองการเสี ยค่าปรั บในกรณี การทาผิดกฎจราจรได้ หรื อคนทุจริ ตไม่สามารถเอา
ประกันภัยผลของการกระทาผิดของเขาได้
3) ความเสี่ ยงภัยที่เสี่ ยงมากเกินไป เช่ น ภัยสงคราม ถื อเป็ นความรับผิดชอบของ
รัฐบาลที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้

5.2 ประโยชน์ ของการประกันภัย
การประกันภัยนอกจากจะให้ประโยชน์โดยตรงในด้านการให้ความคุ ม้ ครองการเสี่ ยงภัย
หรื อการลดและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูป้ ระสบภัยแล้ว การประกันภัยยังให้ประโยชน์ทางอ้อม
หลายประการดังต่อไปนี้
5.2.1. ประโยชน์ ต่อผู้เอาประกันภัย
ให้ความคุ ม้ ครองต่อบุคคล ครอบครัวและทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัย เช่ น
กรณี การประกันชี วิต เมื่อผูเ้ อาประกันเสี ยชี วิต ทายาทหรื อผูร้ ับประโยชน์ก็จะได้รับเงินเอาประกันภัย
เป็ นอีกก้อนหนึ่ ง ถ้าผูเ้ อาประกันภัยทาประกันอุบตั ิเหตุควบคู่ไปกับการประกันชี วิตด้วย เพราะเมื่อผู้
เอาประกันประสบอุบตั ิเหตุจนทุพพลภาพถาวร ก็จะมีรายได้สาหรับเป็ นค่ารักษาพยาบาลและเป็ นค่า
เลี้ยงชีพ ซึ่ งทาให้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ผอู ้ ื่น ยังช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัดและช่วยให้เกิดการออม
การประกันภัยเป็ นการบังคับให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องฝึ กนิ สัยประหยัดไปในตัว ทั้งนี้ เพราะต้องเก็บเงิน
ไว้ชาระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามกาหนดเวลา ผูเ้ อาประกันภัยจึงไม่สามารถใช้จ่ายอย่างสุ รุ่ยสุ ร่ายได้
เหมือนเดิม และการออมทาให้มีเงินไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น ยามชรา และหรื อ เมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับชดใช้ ค่าเสี ยหายนั้นจากผูร้ ับประกันภัย
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5.2.2. ประโยชน์ ต่อธุรกิจ
ช่วยให้เกิดความมัน่ คงในการประกอบธุ รกิจ ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายขึ้นไม่วา่ จะเกิด
กับทรัพย์สิน หรื อเจ้าหน้าที่บริ หารระดับสู ง ก็จะได้รับการชดใช้จากผูร้ ับประกันภัย
ช่วย เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจในการทาธุ รกิจ เวลาของนักบริ หารเป็ นสิ่ งที่
มีค่า เพราะผูบ้ ริ หารมีงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบมาก ความเสี่ ยงภัยก็เป็ นอย่างหนึ่ งที่ผบู้ ริ หารที่ดีตอ้ ง
ตระหนักถึงอยูเ่ สมอใน การดาเนินธุ รกิจ
ช่วยในการขยายเครดิต การประกันภัยช่วยให้การกูย้ มื ดาเนินไปอย่างสะดวกราบรื่ นขึ้น
เพราะการประกันภัยจะช่วยสร้างเครดิตให้แก่ผกู ้ ู้
ช่วย ให้เกิดเสถียรภาพในต้นทุนการผลิต นักธุ รกิจที่กาลังเผชิญอยูก่ บั ความเสี่ ยงภัยย่อม
ต้องหาหนทางหรื อวิธีที่จะมา จัดการกับความเสี่ ยงภัย การโอนความเสี่ ยงภัยไปให้บริ ษทั ประกันภัย
โดยเสี ยเบี้ยประกันภัยจานวนหนึ่ง ที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้
ช่วยส่ งเสริ มธุ รกิจบางประเภทให้เจริ ญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ ยงภัยมากๆ เช่น ธุ รกิจระหว่างประเทศ
5.2.3. ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสั งคม
ช่ วยระดมทุ นเพื่ อการพัฒนาประเทศ เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ประกัน ภัย จะได้รั บ
ค่าตอบแทนในการรับภาระความเสี่ ยงภัยแทนผูเ้ อาประกันภัยในรู ปของเบี้ยประกันภัย ช่วยลดภาระ
แก่สังคมและรัฐบาล เนื่องจากประกันภัยทาให้บุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

5.3 แนวคิดการประกันภัยรถยนต์
ความหมายของการประกันภัย รถยนต์ คื อ การประกันความเสี ย หายอันเกิ ดจากการใช้
รถยนต์ซ่ ึ งได้แก่
1. ความเสี ยหายที่เกิดแก่รถยนต์
2. ความเสี ยหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยูใ่ นรถยนต์น้ นั
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การประกันภัยรถยนต์เป็ นการประกันวินาศภัยแขนงหนึ่ งของการประกันอุบตั ิเหตุ แต่ใน
ประเทศไทยเราจัดให้การประกันภัยรถยนต์เป็ นประเภทหนึ่งต่างจากการประกันอุบตั ิเหตุ
5.3.1 ประเภทของการคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์
1) ประเภทคุม้ ครองรวม (Comprehensive cover) เป็ นการประกันที่ให้ความคุม้ ครอง
ทั้งความเสี ยหายและความสู ญหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ติดประจารถและให้ความคุม้ ครองความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย การประกันประเภทนี้เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “การประกันภัยประเภทหนึ่ ง”
ผูเ้ อาประกันภัยที่ซ้ื อความคุม้ ครองประเภทนี้ จึงสามารถเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้
ทั้งความเสี ยหายที่เกิดแก่รถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งผู้
เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง แต่ไม่เกิน
จานวนเงินที่เอาประกันภัย
2) ประเภทความคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability to third Party)
เป็ นการประกันที่ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมายความว่า บริ ษทั จะชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะ ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแก่ บุคคลภายนอกเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ น้ นั เกิ ดจาก
รถยนต์ที่ใช้หรื ออยูใ่ นทางหรื อสิ่ งที่บรรทุกหรื อติดตั้งในรถยนต์น้ นั ในระหว่างระยะเวลา ประกันภัย
ส่ วนความเสี ยหายต่อรถยนต์ ของผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้รับความคุม้ ครอง การประกันภัยประเภทนี้ เรี ยก
กันโดยทัว่ ๆ ไปว่า “การประกันภัยประเภทสาม”
จะเห็ นได้ว่า ผูเ้ อาประกันจะซื้ อความคุ ้ม ครองเฉพาะความเสี ย หายต่ อรถยนต์ข องผูเ้ อา
ประกันภัยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่อาจขอซื้ อความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียง
อย่างเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่ขบั ขี่รถยนต์ดว้ ยความระมัดระวัง และไม่ค่อยเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
แต่มีความเสี่ ยงต่อการสู ญหายของรถยนต์มาก ก็อาจขอซื้ อความคุม้ ครองเฉพาะประเภทคุม้ ครองความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก และขอซื้ อความคุม้ ครองเพิ่มเติมภัยจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
หรื อยักยอกทรั พย์ ต่อรถยนต์คนที่เอาประกันภัย และไฟไหม้ด้วยก็ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วจะเรี ยกว่า
“การประกันภัยประเภทสอง”
5.3.2 การเลือกซื้อความคุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันอาจเลือกซื้ อความคุม้ ครองเฉพาะภัยใดภัยหนึ่ งแต่เพียงภัยเดียวหรื อจะซื้ อความ
คุม้ ครองครบทั้งสามภัยก็ได้ เช่น ผูเ้ อาประกันภัยเห็นว่า การประกันภัยภาคบังคับได้ซ้ื อความคุม้ ครอง
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ความรับผิดสาหรับบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารไว้เป็ นการเพียงพอแล้ว ก็อาจจะซื้ อความคุ ม้ ครอง
เฉพาะความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่เพียงภัยเดียวก็สามารถกระทาได้
5.3.3 จานวนเงินทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง
ไม่เกินจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ เช่น หนึ่ งแสนบาทต่อหนึ่ ง
คน และหนึ่ งล้านบาทต่อหนึ่ งคน และหนึ่ งล้านบาทต่อหนึ่ งครั้ง ในรอบปี กรมธรรม์อาจมีอุบตั ิเหตุ
เกิ ดขึ้นหลายครั้ง บริ ษทั ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนทุกครั้ง ปั จจุบนั มี การประกันภัยภาคบังคับซึ่ ง
เจ้าของรถต้องทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถอยูแ่ ล้ว ดังนั้นกรมธรรม์
ภาคสมัครใจจะระบุเฉพาะส่ วนที่เกินจากภาคบังคับเท่านั้น
5.3.4 การขยายความคุ้มครอง
นอกจากกรมธรรม์จะให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยแล้ว กรมธรรม์ยงั ได้ขยายความ
คุม้ ครองไปถึงบุคคลอื่นด้วย ดังต่อไปนี้
1. การคุม้ ครองความรับผิดของผูข้ บั ขี่ บริ ษทั จะถือว่าบุคคลใดซึ่ งขับขี่รถยนต์โดย
ได้รับความยินยอมจากผูเ้ อาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่า
1.1 บุคคลนั้นต้องปฏิ บตั ิ ตนเสมือนหนึ่ งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยเองและอยู่ภายใต้
ข้อกาหนดตามกรมธรรม์น้ ี
1.2 บุ ค คลนั้น ไม่ ไ ด้รับ การชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์อื่ นหรื อ
ได้รับแต่ไม่เพียงพอบริ ษทั จึงจะรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะส่ วนที่เกินเท่านั้น
2. การคุ ้ม ครองความรั บ ผิ ด ของผู้โ ดยสาร ในบางครั้ งผู ้ที่ นั่ง มาในรถยนต์ อ าจ
ประมาทเลิ น เล่ อ เช่ น ก าลัง จะลงจากรถยนต์ข ณะรถจอดเปิ ดประตู ร ถออกมาเป็ นเหตุ ใ ห้ โ ดน
รถจักรยานยนต์ทาให้ผขู้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
3. การคุ ้ม ครองนายจ้า ง กรมธรรม์ น้ ี ให้ ค วามคุ ้ม ครองถึ ง นายจ้า งซึ่ งมิ ใ ช่ ผู ้เ อา
ประกันภัยเมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คนั เอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จา้ ง
4. การคุ ม้ ครองค่าใช้จ่ายต่อสู ้ คดี หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายต่อสู ้ คดี ทางแพ่งเท่านั้น ไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่อสู ้คดีอาญา ซึ่ งเป็ นคนละกรณี กนั
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5.3.5 การยกเว้ นความคุ้มครอง
1) การใช้นอกอาณาเขตที่คุม้ ครอง (อาณาเขตคุม้ ครอง คือ ประเทศไทย)
2) การใช้ในทางที่ผดิ กฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ หรื อใช้ขนยาเสพติด ถือ
ว่าเป็ นการใช้รถเพื่อประโยชน์ในทางที่ผดิ กฎหมาย
3) การใช้ใ นการแข่ ง ขัน หรื อทดลองความทนทาน หรื อความเร็ วในทางกี ฬ า
เนื่องจากการกระทาดังกล่าวถือเป็ นการเพิ่มขีดความเสี่ ยงภัยให้สูงขึ้น
4) การใช้ลากจูงหรื อผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรื อถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้
กับบริ ษทั ด้วยหรื อเป็ นการลากจูงโดยสภาพ หรื อรถที่มีระยะห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
5) การใช้โดยบุคคลของอู่ เมื่อรถยนต์ได้มอบให้อู่ทาการซ่ อม เว้นแต่การซ่ อมนั้น
บริ ษทั เป็ นผูส้ ั่งหรื อให้ความยินยอม
6) การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใดๆ หรื อเคยได้รับแต่ถูก
ตัดสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
7) การขับขี่โดยบุคคลขณะที่อยูภ่ ายใต้ฤทธิ สุรายาเมาถึงขนาดที่ไม่สามารถควบคุม
รถยนต์ได้
8) ความรับผิดซึ่ งเกิดขึ้นจากสัญญาที่ผเู ้ อาประกันภัยทาขึ้น ซึ่ งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว
ความรับผิดของผูเ้ อาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
5.3.5 ระยะเวลาคุ้มครองหรื อระยะเวลาประกันภัย
บริ ษทั จะออกกรมธรรม์ให้มีระยะเวลาคุม้ ครองหรื อระยะเวลาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี ไม่ได้
แต่ให้ขยายเวลาประกันภัยได้โดยการออกเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่ งปี นั้น รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันเฉลี่ยเป็ นรายวัน
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6. แนวคิดเกีย่ วกับการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
ในกรณี ของการประกันวินาศภัยเช่น การประกันภัยรถยนต์ นั้นเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้น ทา
ให้ ผูเ้ อาประกัน ภัย หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆได้รั บ ความเสี ย หาย ผูร้ ั บ ประกัน ภัย ย่อ มมี พ ัน ธะตามสั ญ ญา
ประกันภัย ในการจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นนั้นให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริ งอย่างหนึ่ งของผูเ้ อาประกันภัยในการจัดทาประกันภัยมีเพียง 2 โอกาสคือ ขาดทุน
กับเสมอตัว การเกิดกาไรจากการประกันภัยนั้นตามหลักการแล้วจะไม่มี เว้นแต่ผเู ้ อาประกันภัยบาง
รายที่ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างจงใจที่จะกระทาผิด ซึ่ งเรี ยกว่า Moral Hazard ซึ่ งเป็ นสภาวะของ
ความเสี่ ยงภัยที่เกิดจากการกระทาผิดศีลธรรม และหวังจะได้รับการชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัย ซึ่ ง
เหตุการณ์ลกั ษณะนี้ เคยเกิดขึ้นในอดีตจานวนไม่นอ้ ย สภาพดังกล่าวในปั จจุบนั อาจมีพบเห็ นอยู่บา้ ง
แต่ก็ไม่มากเหมือนในอดีต ทั้งนี้ เนื่ องจากการพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนในประเทศดีข้ ึน
กว่าอดีต ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการอ่านออกเขียนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
ประชาชนเริ่ มหันมาห่วงใยครอบครัวของตนเอง การสร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว หรื อการสร้าง
หลักประกันให้กบั ครอบครัว นับเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการพิจารณา ค่าสิ นไหมทดแทนของ
บริ ษทั ประกันภัย ซึ่ งโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การรับแจ้งเหตุ เมื่อบริ ษทั ประกันภัยได้รับแจ้งเหตุจากผูเ้ อาประกันภัย ก็จะสอบถาม
รายละเอียดถึ งลักษณะความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นว่าเกิ ดจากเหตุ ใด สถานที่ เกิ ดเหตุ อยู่ที่ไหน (กรณี
รถยนต์) นอกจากนั้นก็จะสอบถามรายละเอียดของผูเ้ อาประกันภัย หลังจากนั้นก็จะตรวจสอบ ข้อมูล
ภายในกรมธรรม์วา่ กรมธรรม์ประกันภัยที่ผแู ้ จ้งกล่าวถึงนั้นได้รับความคุ ม้ ครองจากสาเหตุที่เกิดขึ้น
หรื อไม่ ถ้าหากไม่ ก็จะดาเนิ นการแจ้งกลับไปยังผูแ้ จ้งว่า ขอบเขตความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัยที่ได้ซ้ื อความคุม้ ครองไว้เป็ นอย่างไร แต่ถา้ สาเหตุความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ได้
เอาประกันภัยไว้ ก็จะรี บดาเนินการจัดการขั้นตอนต่อไป
2. การส ารวจความเสี ย หาย หลัง จากได้ผ่า นขั้น ตอนการตรวจสอบข้อ มู ล ของผูเ้ อา
ประกันภัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการเข้าทาการสารวจความเสี ยหาย ซึ่ งในขั้นตอนนี้
บริ ษทั ประกันภัยก็จะพิจารณาจัดส่ งบุคลากรของบริ ษทั ประกันภัยเข้าไปทาการสารวจความสู ญเสี ย
หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื อว่าจ้างบริ ษทั สารวจภัย (Surveyer) ในกรณี วา่ จ้างบริ ษทั สารวจภัยเข้า
ทาการสารวจภัยนั้น อาจมีสาเหตุมาจากลักษณะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรื อภัยที่รับประกันนั้น ๆ
ต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าทาการตรวจสอบสาเหตุของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น แต่ในบางกรณี ที่
บริ ษทั ประกันภัยขาดแคลนบุคลากร ก็อาจว่าจ้างบริ ษทั สารวจภัยเข้าทาการสารวจเช่นกัน ไม่วา่ การเข้า
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ทาการสารวจความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจะกระทาโดยบุคคลใดก็ตาม ผูส้ ารวจจะต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อเก็บรวบรวมหลักฐานที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อนากลับมาประกอบการพิจารณาค่า
สิ นไหมทดแทน ซึ่ งในบางครั้งบางโอกาส ผลจากการสารวจเบื้องต้นอาจพบว่า ลักษณะของความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของบริ ษทั ประกันภัย ผูส้ ารวจก็จะนา
บันทึกรายงานการสารวจพร้อมสรุ ปข้อคิดเห็นส่ งกลับมายังบริ ษทั ฯ
3. การพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ขั้นตอนนี้ จะเกิ ดขึ้นหลังจากที่ได้รับรายงานการ
สารวจ พร้ อมหลักฐานข้อมูล ของความสู ญเสี ย หรื อความเสี ย หาย ผูพ้ ิจารณาชดใช้ค่า สิ นไหม
(Adjuster) ก็ จะประเมิ นความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น สาหรั บในกรณี ที่ได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ส่ วนในกรณี ที่ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ได้รับความคุม้ ครองภายใต้
เงื่อนไขกรมธรรม์ ก็จะทาการชี้แจงให้ผเู ้ อาประกันภัยทราบถึงสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุม้ ครอง
4. การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ขั้นตอนนี้ จะเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ได้ทาการประเมินมูลค่า
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง และชดใช้ตามสภาพที่แท้จ ริ ง ซึ่ งหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนของ
บริ ษทั ประกันภัยอาจพิจารณาชดใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ กันคือ
4.1 การจ่ายชดเชยเป็ นเงินสด และให้ผเู ้ อาประกันภัยดาเนิ นการซ่ อมแซมหรื อจัดซื้ อ
จัดหาทรัพย์สินมาทดแทนเอง
4.2 บริ ษทั ประกันภัยดาเนินการซ่อมแซมให้เอง
4.3 บริ ษทั ประกันภัยจัดหาทรัพย์สินที่อยูใ่ นสภาพเดียวกันมาทดแทนของเดิม
4.4 ในบางครั้งบางโอกาสที่ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นไม่ได้รับความคุม้ ครอง แต่บริ ษทั
ประกันภัยอาจรับพิจารณาชดใช้ให้ อาจมีสาเหตุมาจากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นลูกค้าที่ดีมาตลอด บริ ษทั
ประกันภัยก็อาจช่วยพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนบางส่ วนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย หลักเกณฑ์
การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนประเภทนี้เรี ยกว่า สิ นไหมกรุ ณา(Ex-Gratia Payment)
หลักการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ประกันภัยทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น เป็ น
เพียงส่ วนหนึ่ งของการทางานของบริ ษทั ประกันภัย สาหรับระยะเวลาในการดาเนินการจะช้าหรื อเร็ ว
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานและข้อมูลที่จะได้รับว่าเร็ วมากน้อยเพียงใด ซึ่ งโดยทัว่ ๆ ไป หลังจากได้ตกลง
ยินยอมที่จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนกัน หรื อลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว บริ ษทั
ประกันภัย ก็จะดาเนิ นการจ่า ยค่ าสิ นไหมทดแทนต่อไป หลังจากที่ ทราบถึ งกระบวนการในการ
ดาเนินการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ประกันภัยแล้ว ก็มาถึงหลักและวิธีการในการประเมิน
ค่าสิ นไหมทดแทนของผูพ้ ิจารณาค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Adjuster) ของบริ ษทั
ประกันภัย หรื อ
ของบริ ษทั สารวจภัย (Surveyor) ก็จะมีข้ นั ตอนการทางานคล้าย ๆ กับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือ
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เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสี ยหายจากภัยที่ได้รับความคุม้ ครอง ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย Loss Adjuster ก็จะทาการประเมินมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งตาม
กระบวนการ โดยการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินว่าได้จดั ทา ประกันภัยไว้เต็มมูลค่าหรื อไม่ หาก
มูลค่าทรัพย์สินที่จดั ทาประกันภัยไว้มีมูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ได้รับความเสี ยหาย Loss Adjuster
ก็จะประเมินในขั้นตอนต่อไปถึงการดาเนินการซ่อมแซม หรื อจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินเดิม
ที่ได้รับความเสี ยหาย หรื ออาจจ่ายค่าสิ นไหมเป็ นเงินสดให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยตามความเสี ยหายจริ งที่
เกิดขึ้น แต่โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ซึ่ งนอกเหนือจากกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนั้น ๆ จะให้ความคุม้ ครองเงื่อนไขพิเศษที่จะทาให้ผเู ้ อาประกันภัยได้รับความคุม้ ครอง
เพิ่มเติม จากเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยปกติใช้อยูด่ งั นี้
1. Clearance of Debris Clause เป็ นเงื่อนไขที่วา่ ด้วยการขนย้ายซากปรักหักพัง ซึ่ งจะรวมถึง
บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสร้างสิ่ งค้ ายัน หรื อกระบวนการจัดทาความสะอาด ในเงื่อนไขพิเศษนี้
บางกรมธรรม์อาจจะกาหนดจานวนเงิ นความรับผิดชอบไว้ชดั เจน บางกรมธรรม์อาจ ไม่กาหนด
วงเงิน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ตัวแทนหรื อนายหน้าจะเสนอจานวนเงิ นจากัดความรั บผิดชอบมา โดยบริ ษทั
ประกันภัยจะทาหน้าที่ในการพิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่
2. Professional Fees Clause เป็ นเงื่อนไขพิเศษที่วา่ ด้วยวิชาชีพ ซึ่ งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
สาหรับค่าจ้างที่ใช้จ่ายสาหรับสถาปนิ ก พนักงานสารวจ วิศวกรที่ปรึ กษา รวมไปถึงผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
ที่ปรึ กษากฎหมาย และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ กาหนดมาตรฐานการ
ประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจากการซ่ อมแซมหรื อสร้างขึ้นใหม่
แทนทรัพย์สินที่ได้เกิ ด
ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
3. All Other Contents Clause เป็ นเงื่อนไขพิเศษที่วา่ ด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายในอาคาร
ซึ่ งทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินที่อยู่นอกเหนื อจากทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ เช่ น เงินสด
อากรแสตมป์ เอกสารต้นฉบับ สาเนาเอกสาร สมุดบัญชี แม่แบบ แบบพิมพ์ต่าง ๆ เสื้ อผ้า เครื่ องใช้
ต่าง ๆ ของพนักงาน โดยในเงื่อนไขนี้จะกาหนดวงเงินไว้เป็ นจานวนหนึ่งต่อรายการ ทรัพย์สิน
4. Expediting Clause เป็ นเงื่ อนไขพิเศษที่วา่ ด้วยค่าใช้จ่ายซ่ อมแซมงานเร่ งด่วน ซึ่ งเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเป็ นกรณี พิเศษที่จะต้องเร่ งรัดซ่ อมแซมทรัพย์สินที่เสี ยหายให้กลับคืนสู่ สภาพเดิ ม
โดยเร็ วที่สุด ได้แก่ ค่าล่ วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการทางานในวันหยุด ค่าขนส่ งอะไหล่ทางอากาศ
(Airfreight Cost) โดยทัว่ ๆ ไปจะกาหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของความเสี ยหาย

35
5. Fire Extinguishing Expenses Clause เป็ นเงื่อนไขพิเศษที่วา่ ด้วยค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
โดยบริ ษทั ประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิ งเท่าที่จาเป็ นที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการในการ
ดับเพลิง ซึ่ งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงด้วย หากผูเ้ อาประกันภัยได้
ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยว่า ได้มีเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย
เท่านี้ก็จะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน รวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
การประกันภัยรถยนต์กบั การชดใช้ค่าสิ นไหมเป็ นเรื่ องเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้เจ้าของ
รถยนต์ที่ทาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ประกันภัยก็หวังจะได้รับความคุม้ ครองและชดใช้ค่าสิ นไหมตาม
สัญญาประกันภัย การที่บริ ษทั ประกันภัยปฏิ เสธการจ่ายค่าสิ นไหมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ การจ่าย
สิ นไหมน้อยกว่าความเสี ยหายที่แท้จริ ง การประวิงการจ่ายค่าสิ นไหม การบริ การที่ไม่ดี การซ่ อมแซม
ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ ก็ ล้ว นเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ัท
ประกันภัยด้วยกันทั้งสิ้ น ตรงกันข้ามหากบริ ษทั ดาเนินธุ รกิจด้วยความสุ จริ ตให้บริ การเป็ นที่ประทับใจ
บริ ษ ัท ย่ อ มได้รั บ ความเชื่ อ ถื อ น ามาสู่ ชื่ อ เสี ย ง และจ านวนลู ก ค้า ที่ จ ะให้ ค วามไว้ว างใจและท า
ประกัน ภัย กับ บริ ษ ัท เพิ่ ม มากขึ้ น บริ ษ ัท ไทยศรี ป ระกัน ภัย จากัด ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ในจุ ด นี้ ด้ว ย
เช่ นเดียวกัน จึงได้มุ่งพัฒนาคุ ณภาพการบริ การ และการพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ถูกต้อง
และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายให้มากที่สุด
ในปี พ.ศ. 2554 นี้ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด มีแผนงานที่จะขยายตลาดด้านการรับ
ประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ดังนั้นฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ที่ทาหน้าที่โดยตรงในการพิจารณา
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน (รถยนต์) จึงมีการปรั บเปลี่ ยนนโยบายการบริ หารงานที่เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน (รถยนต์) ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายทางด้านการตลาดของบริ ษทั
ฯ ที่เน้นคุณภาพในการให้บริ การเป็ นสาคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการทาให้ฝ่ายสิ นไหมรถยนต์
มีการให้บริ การในลักษณะของศูนย์บริ การจุดเดียว (One Stop Service) ที่สามารถอานวยความสะดวก
ให้ผมู ้ าติดต่อขอรับบริ การในลักษณะที่สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้เสี ยเวลาน้อยที่สุด แต่สามารถได้รับ
บริ ก ารทุ ก อย่า งที่ เกี่ ย วข้อ งอย่า งครบถ้ว น โดยมี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานทุ ก ต าแหน่ ง ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในเรื่ องการให้บริ การและหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่ถูกต้อง และเป็ นธรรม เพื่อ
สร้างความ พึงพอใจ แก่ผใู ้ ช้บริ การทุกกลุ่มที่เข้ามาติดต่อ
การให้บริ การแบบศู นย์ บริ การจุดเดียว (One Stop Service) นั้น บริ ษทั ฯได้ให้สาระสาคัญ
4 ประการ ดังนี้
1. ให้ มี ก ารบริ ก ารในสถานที่ แ ห่ ง เดี ย ว เพื่ อเป็ นศู นย์ร วมด้า นการให้ บ ริ ก ารทุ ก อย่า งที่
เกี่ยวข้อง
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2. ต้องยึดหลักที่วา่ ผูม้ าติดต่อ ต้องได้รับบริ การเสร็ จสิ้ นในคราวเดียว ไม่ตอ้ งกลับมาติดต่อ
ซ้ าซ้อนหลายครั้ง
3. การให้บริ การต้องมีความสัมพันธ์และผสมผสานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
ที่งานบริ การต่างๆ ไม่อาจทาให้เสร็ จได้ภายในระยะเวลา วันเดี ยวบริ ษทั ฯ จะมีการกาหนดแนวทาง
ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งรั ด กุ ม และเหมาะสม ตลอดจนต้อ งชี้ แจงผูม้ าติ ด ต่ อ ให้ ท ราบอย่า งชัด เจนว่า จะต้อ ง
ดาเนินการอย่างไรในการมาติดต่อขอรับบริ การในคราวต่อไป
4. ระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริ การต้องน้อยที่สุด
ดังนั้นแนวทางในการให้บริ การแบบศูนย์บริ การจุดเดียว (One Stop Service)จึงเป็ นการ
สร้ างระบบการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
เป็ นหลัก เพื่อให้ได้รับบริ การด้วยความพึงพอใจมากที่สุด

7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ในหัวข้อ “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร” นั้นมุ่งศึกษาถึงการให้บริ การระหว่างบุคคล
ระหว่างเจ้าหน้าที่สินไหมผูใ้ ห้บริ การกับผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ โดยเน้นความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การเป็ นสาคัญ ซึ่ งมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
สั นติ เจริ ญไชย ได้ทาการศึ กษาความคาดหวังและการได้รับบริ การจากการประกันภัย
รถยนต์ ของบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด สาขาอุดรธานี พบว่าผูเ้ อาประกันภัยมีความคาดหวังจากการ
ได้รับบริ การประกันภัยรถยนต์โดยรวม และราย 5 ด้าน คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความเชื่ อถือ
ได้ ด้านการตอบสนองต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างรวดเร็ ว ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ อยูใ่ น
ระดับสู งแต่ได้รับบริ การดังกล่าวโดยรวม และราย 4 ด้าน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง และในด้านความ
เชื่ อถือ พบว่าได้รับบริ การอยูใ่ นระดับที่สูง ผูเ้ อาประกันภัยที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่าง
กัน ในเรื่ อง เพศ อายุ สถานภาพ มี ค วามคาดหวัง และการได้รับ บริ ก ารโดยรวม และรายด้า น ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนผูเ้ อาประกันที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้ และประเภท
การประกันภัยมีความคาดหวังในการบริ การด้านความเชื่ อถื อแตกต่างกัน และได้รับการบริ การจริ ง
โดยรวม ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจแตกต่างกัน แต่ผเู ้ อาประกันภัยที่
มีรายได้ต่างกัน ได้รับการบริ การจริ งโดยรวม และเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน และผูเ้ อาประกันภัยที่มี
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ความคาดหวังจากการได้รับบริ การสู งกว่าความเป็ นจริ งที่รับบริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ธัชชั ย โกมลศรี ศึกษาความคาดหวังและความเป็ นจริ ง ต่อบริ การหลังการขาย ตามทัศนะ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความเป็ นจริ งต่อการบริ การหลังการขายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม
และรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสิ่ งที่เห็นด้วยตา ด้านความน่าเชื่ อถือ ด้านความรับ ผิดชอบ ด้านการ
ให้ความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจใส่ ที่เข้ามารับบริ การ บริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) สาขา
อุบลราชธานี และเปรี ยบเทียบความคาดหวังกับความเป็ นจริ งต่อบริ การหลังการขายของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคล และประเภทการประกันภัยที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยมีความคาดหวังต่อการบริ การของการประกันภัยรถยนต์โดยรวม และราย 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก มี ความเป็ นจริ ง ที่ รับบริ การโดยรวม และรายด้า น 4 ด้าน ได้แก่ สิ่ ง ที่ เห็ นด้วยตา ด้า นความ
น่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจใส่ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนในด้านความรับผิดชอบ
ความเป็ นจริ งที่รับบริ การอยู่ในระดับปานกลาง โดยการติดต่อผูใ้ ช้บริ การเมื่อถูกเรี ยกมีค่าเฉลี่ ยน้อย
ที่สุด
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันในเรื่ องเพศ การศึกษา อายุ มีความ
คาดหวังและความเป็ นจริ งต่อบริ การหลังการขายไม่แตกต่างกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความแตกต่างกันใน
เรื่ องรายได้มีความคาดหวังในการบริ การไม่แตกต่างกัน
แต่ความเป็ นจริ งที่รับบริ การด้านความ
รับผิดชอบแตกต่างกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่อาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริ การ เฉพาะในด้าน
ความรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่มีความคาดหวังต่อการบริ การโดยรวม และรายด้านอื่นๆไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนความเป็ นจริ งที่รับบริ การก็ไม่แตกต่างกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีประเภทการใช้บริ การต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อการบริ การแตกต่างกัน เฉพาะในด้านสิ่ งที่เห็นด้วยตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านการ
เอาใจใส่ และโดยรวม แต่ความเป็ นจริ งที่รับบริ การ ไม่แตกต่างกัน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความคาดหวังและ
ความเป็ นจริ งต่อบริ การหลังการขายโดยรวม และรายด้านต่างๆไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการบริ การด้าน
สิ่ งที่เห็นด้วยตามีความแตกต่างกัน โดยความคาดหวังต่อการบริ การสู งกว่าความเป็ นจริ งที่รับบริ การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิลาวัลย์ นิ่มทัศนศิริ (2549) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การของลูกค้า
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
:
กรณี ศึกษาสาขาย่อยภายในห้างสรรพสิ นค้า
กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้า
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาย่อยภายในห้างสรรพสิ นค้า 2) ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคลกับพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาย่อยภายในห้างสรรพสิ นค้า และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การลูกค้าธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
สาขาย่อยภายใน
ห้างสรรพสิ นค้า
โดยกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่ใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินทุกชนิดกับธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาในห้างสรรพสิ นค้า 3 แห่ง สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาย่อย
เมเจอร์ รังสิ ต และสาขาย่อยแฟชัน่ ไอซ์แลนด์ จานวน 400 ตัวอย่าง โดยเก็บสาขาละประมาณ 133
ตัวอย่าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงวามถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบค่าความเข้มข้นความสัมพันธ์
สรุ ปผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้นอ้ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท / เดือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้หรื อรู ้จกั ธนาคารในลักษณะสาขาย่อย
ด้วยตนเอง เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะใกล้สถานที่ทางาน โดยมีความถี่ในการใช้บริ การ 1 – 3
ครั้งต่อเดือน และใช้บริ การประเภทฝากเงิน – ถอนเงินในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญมากที่สุด คือการส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาได้แก่ ราคา
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ให้บริ การและทาเลที่ต้ งั บุคลากร การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการให้บริ การ ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่าพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าธนาคาร
มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ย
ที่พกั อาศัยและสถานที่ทางาน สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
กับพฤติกรรมการใช้บริ การพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การ ได้แก่ ทางด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ให้บริ การ และทาเลที่ต้ งั ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร
กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
เสาวลักษณ์
ชลสาคร (2546)
ศึกษาการใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้างสรรพสิ นค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง จากผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ใน
บริ เวณห้างสรรพสิ นค้า 3 แห่ง คือ ห้างสรรพสิ นค้าฟิ วเจอร์ ปาร์ ค รังสิ ต ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล
ลาดพร้าว และห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ช่วง 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2547 และนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติทดสอบหาค่าไคสแควร์ และค่าสหสัมพันธ์
สรุ ปผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 29 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนและ

39
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท โดยพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในห้างสรรพสิ นค้า
จากการสารวจพบว่า สถานที่ต้ งั ที่เลือกใช้บริ การมากที่สุด ได้แก่สาขาของธนาคาร จานวนครั้งที่ใช้
บริ การต่อเดือนจานวน 1 – 3 ครั้ง ใช้บริ การในช่วงวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี มากที่สุด ช่วงเวลา
15.31 – 24.00 น. สื่ อโฆษณาที่ทาให้ทราบว่ามีการบริ การ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บไม่มีผลต่อการใช้บริ การ ในด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็ น
ปัจจัยหลัก และความสะดวกรวดเร็ วในการทารายการเป็ นปัจจัยรองลงมา และปัจจัยด้านพนักงาน
คอยแนะนาบริ การให้ความสาคัญน้อยที่สุด การใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในห้างสรรพสิ นค้า
กับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการหาค่าสถิติ ไคสแควร์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั ธนาคารที่ใช้
บริ การ และค่าธรรมเนียม อายุมีความสัมพันธ์กบั สถานที่ต้ งั ของเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารที่
เลือกใช้ ความถี่ในการใช้บริ การ วันที่ใช้บริ การ เวลาที่ใช้บริ การ และสื่ อโฆษณา สถานภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั สถานที่ต้ งั ของธนาคาร ธนาคารที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงวันที่ใช้
บริ การ สื่ อโฆษณา และค่าธรรมเนียม การศึกษามีความสัมพันธ์กบั สถานที่ต้ งั ของธนาคาร ธนาคาร
ที่เลือกใช้ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ สื่ อโฆษณา รวมทั้งค่าธรรมเนียม อาชีพมีความสัมพันธ์กบั สถาน
ที่ต้ งั ของธนาคาร ความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ และสื่ อโฆษณา ส่ วนรายได้มี
ความสัมพันธ์กบั สถานที่ต้ งั ของธนาคาร ธนาคารที่เลือกใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การ ช่วงวันที่
ใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ การมีสื่อโฆษณาและค่าธรรมเนียม
สิ ทธิชัย จริยวิทยานนท์ (2543) ศึกษาความพึงพอใจในการรับบริ การของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริ การของธนาคารกรุ งเทพจากัด
(มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การลูกค้า ของธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริ การลูกค้าของธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งประชากรที่ใช้การวิจยั คือ
ลูกค้าของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้ น 180 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T – test และ F –
test
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ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี
การศึกษาในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาที่
เป็ นลูกค้า 1 – 5 ปี เป็ นลูกค้าธนาคารอื่นด้วย 1 ธนาคาร
2. ความพึงพอใจในการรับบริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด ( มหาชน) สาขา
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพึงพอใจในด้านพนักงานและการ
ต้อนรับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ
ด้านความสะดวกที่ได้รับ และพึงพอใจน้อยที่สุดด้านสถานที่ประกอบการ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
รับบริ การ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้บริ การ และปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการรับบริ การ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้า

