บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การศึก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษาพฤติ กรรมของลู กค้า ที่ มี ต่อการเลื อกใช้
บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ ตลอดจนเพื่อศึกษาปั ญหาและอุ ปสรรคของระบบการให้
ให้บริ การด้านสิ นไหม บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้วย

1.2 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทุกประเภทที่เข้ามาใช้
บริ การที่ฝ่ายสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้มีจานวนเท่ากับ 400 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
3. ลักษณะของเครื่องมือ เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ
แบบสอบถามซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็ นคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของผูใ้ ช้บริ การ ประเภท
การประกันภัยที่ทาไว้ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Check List ) รวมทั้งหมด 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล ในด้า นพฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารของผูท้ ี่ เ ข้ามารั บบริ ก ารที่ ฝ่ายสิ นไหม
รถยนต์
เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Check List ) จานวน 4 ข้อ และเป็ นคาถามปลายเปิ ด
(Open-Ended Question) จานวน 1 ข้อ รวมทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้า/คู่คา้ ของ
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บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ประเภทการใช้บริ การ วิธีการติดต่อที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้
บริ การ และระยะเวลาที่ใช้ในการเข้ามารับบริ การแต่ละครั้ง
ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ อ คุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของเจ้าหน้า ที่
สิ นไหมผูใ้ ห้บริ การ
เป็ นแบบวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุ ณภาพการบริ การของเจ้าหน้าที่สินไหม
ซึ่งใช้มาตรการวัดของ Likert Scale มีตวั เลือก 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการให้บริ การของฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บริ ษทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัดในเขตกรุ งเทพมหานคร

2. สรุปผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 72.5 และเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 27.5 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 42.5 รองลงมามีอายุต่า
กว่า 30 ปี ร้ อยละ 40.0 ทั้งนี้ มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ด้านการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 60.0 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 24.5 มีกลุ่มตัวอย่างเพียงบางส่ วนที่มีการศึกษาระดับปวช. อนุ ปริ ญญา คิด
เป็ นร้อยละ 4.0
สาหรับการประกอบอาชีพพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 71.0 และ ร้อยละ 29.0 ตามลาดับ) และประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ร้อย
ละ 17.5 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยูม่ ีเพียงร้อยละ 1.0 ด้านรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 56.0 รองลงมามีรายได้ระหว่าง
20,001-30,000 บาท ร้อยละ 17.0 และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีเพียงร้อยละ 10.5
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีมีสถานะเป็ นลูกค้า คือ มีประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด คิดเป็ นร้อยละ 47.0 รองลงมาเป็ นคู่คา้ เช่น อู่/ศูนย์,ร้านอะไหล่ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อย
ละ 38.0 และเป็ นคู่กรณี มีเพียงร้อยละ 15.0 สาหรับผูท้ ี่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
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ใหญ่มีประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คิดเป็ นร้อยละ 86.2 รองลงมาเป็ น พ.ร.บ. คิดเป็ นร้อยละ 7.4 และ
มีประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และประเภท 3 อย่างละเท่ากันคือ ร้อยละ 3.2

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็ นลูกค้าหรื อคูค่ า้ ของ
บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง 2-4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.6 รองลงมามีระยะเวลาการเป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้ น้อยกว่า 2
ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.8 และมีระยะเวลาการเป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้ มากกว่า 4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.6
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มาใช้บริ การด้านการเปิ ดเคลม คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็ นการ
คุมราคา คิดเป็ นร้อยละ 22.0 และทามากกว่า 1 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมาใช้
บริ การด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนน้อยที่สุด คือร้อยละ 11.0
โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ติดต่อเคลมประกันกับบริ ษทั ฯ ด้วยการเข้ามา
ติดต่อที่บริ ษทั ฯ บ่อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 81.0 รองลงมาเป็ นการติดต่อที่อู่/ศูนย์ ในเครื อ คิดเป็ นร้อย
ละ 11.0 และนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปพบ คิดเป็ นร้อยละ 7.0 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับจานวนครั้งที่เข้ามาใช้
บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ามาใช้บริ การมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมาเป็ น
การเข้ามาใช้บริ การเพียง 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.0 และกลุ่มตัวอย่างบางส่ วนเข้ามาใช้บริ การ 2 ครั้ง
และ 3 ครั้ง ในจานวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 10.5 ตามลาดับ โดยในแต่ละครั้ง กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการรับบริ การประมาณ 15-30 นาที คิดเป็ นร้อยละ 55.0 และใช้ระยะเวลาใน
การรับบริ การน้อยกว่า 15 นาที ในสัดส่ วนที่เท่ากับการใช้ระยะเวลาในการรับบริ การ 31-45 นาที คือ
ร้อยละ 18.0 และมีการใช้ระยะเวลาในการรับบริ การมากกว่า 60 นาทีเพียงร้อยละ 3.5
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในด้ านการให้ บริการด้ านสิ นไหมรถยนต์ ต่อผู้ให้ บริการ
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การให้บริ การด้านระบบการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเวลาให้บริ การ (08.30 น.
– 17.00 น.) มากที่สุด คือร้อยละ 40.5 มีความพึงพอใจมากต่อการมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกทุก
ขั้นตอน คิดเป็ นร้อยละ 52.0
ส่ วนภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับการทางาน
เป็ นระบบตามลักษณะงาน (ร้อยละ 46.5) มีการจัดลาดับในการรับบริ การ (ร้อยละ 51.5) มีความเท่า
เทียมกันในการรับบริ การ (ร้อยละ 54.5) มีการให้บริ การพิเศษในกรณี เร่ งด่วน (ร้อยละ 46.0) และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับการทาเอกสารผ่านระบบ internet คิดเป็ นร้อยละ 25.5
ขณะที่ภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การอยู่
ในระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในหลายประเด็น เช่น
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริ การ (ร้อยละ 58.5) มีระยะการให้บริ การที่
เหมาะสม (ร้อยละ 57.5) มีการจัดการระบบคิวที่เหมาะสม (ร้อยละ 56.0) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุดเกี่ยวกับอัธยาศัยในการให้บริ การ (ร้อยละ 42.5)
และภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวกอยูใ่ นระดับมาก โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในหลายประเด็น เช่น ทาเล
ที่ต้ งั หาง่าย สะดวก (ร้อยละ 44.5) การจัดสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วนเป็ นระเบียบ (ร้อยละ 44.0)
ทางเข้า-ออก สะดวกที่เข้ามาใช้บริ การ (ร้อยละ 42.0) และมีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างที่รอ (ร้อย
ละ 37.0) เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจในด้านการให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ตอ่ ผู ้
ให้บริ การอยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านระบบการให้บริ การ ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสิ ทธิ ชยั จริ ยวิทยานนท์ (2543) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการรับ
บริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการรับบริ การของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด
( มหาชน) สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะธุ รกิจบริ ษทั
ประกันภัยรถยนต์จะแตกต่างจากธุ รกิจธนาคาร เช่น การทาธุ รกรรมกับธนาคารจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ ก็
เป็ นอันเสร็ จสิ้ น แต่การให้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะเป็ นลักษณะ
การให้บริ การหลังการขายแก่ลูกค้า ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้บริ การต้องสร้างบริ การที่แตกต่างไปจาก
คู่แข่งและต้องสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ลูกค้าเพื่อหวังให้กลับมาใช้บริ การของบริ ษทั อีก กลุ่ม
ตัวอย่างจึงมีความพึงพอใจมากแก่บริ การที่ได้รับ เป็ นต้น
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งการให้บริ การของฝ่ าย
สิ นไหมรถยนต์บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัดมีดงั นี้คือ ที่ปฏิบตั ิอยูด่ ีแล้ว ขอให้รักษามาตรฐาน
บริ การเช่นนี้ ต่อไป แต่ควรปรับปรุ งการประเมินราคารถที่เสี ยหายหนัก
ควรมีการจัดระบบคิว
พนักงานคุมราคาอนุมตั ิชา้ มากๆ ใช้เวลานานเกินควร ควรมีพนักงานที่คอยให้คาแนะนาชี้แจงขั้นตอน
การดาเนิ นงานแก่ลูกค้าที่มาติดต่อเหมือนกับที่ธนาคารทัว่ ไป อีกทั้งควรมีมุมกาแฟและน้ าดื่มสาหรับ
ลูกค้าที่มาติดต่อ

ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ของตัวแปร
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ Chi-square โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน อาชี พ มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติ กรรมการใช้บริ การด้านสิ นไหมรถยนต์ของ บริ ษทั ไทยศรี
ประกันภัย จากัด
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การด้านระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ เพราะว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะพิจารณาเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองต่างกัน
ไปตามลักษณะความเสี่ ยงหรื อพฤติกรรมการขับรถของตนเอง ผูท้ ี่มีความรู ้ สูง มีอาชี พที่มีรายได้สูงก็
จะมีหลักการพิจารณาเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่แตกต่างกันไป เป็ นต้น ส่ วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั
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ระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าหรื อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ นเพราะปั จจุบนั คน
ทุกกลุ่มอายุก็ขบั รถยนต์ได้เป็ นอย่างดี
สมมุ ติ ฐ านที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเรื่ อง เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน อาชี พ มี ความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจในการบริ การด้านสิ นไหม
รถยนต์ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านระบบการให้บริ การ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ปรากฏผลดังนี้
1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการบริ การด้านระบบการให้บริ การ ซึ่ งพบว่า
1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
ระบบการให้บริ การ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
1.2 อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
ระบบการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการบริ การด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
2.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2.2 อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
3. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
3.1 เพศและอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
3.2 ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การบริ การด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
4. เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชี พ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการบริ การด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
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4.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการ
บริ การด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
4.2 รายได้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้านสถานที่
และสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยภาพรวมจะเห็นว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
สิ นไหมรถยนต์ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสิ ทธิ ชยั จริ ยวิทยานนท์ (2543) ที่ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการรับบริ การของลู กค้าธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน
การรับบริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการรั บบริ การ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการใช้บริ การ และ
ปั จ จัย ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก าร ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
ระยะเวลาในการเป็ นลู ก ค้า ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมหรื อพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารของกลุ่ ม
ตัวอย่างแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่อยูอ่ าศัย สาหรับกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานครต้องมีความเร่ งรี บ
แข่งขันกับเวลาซึ่ งเกี่ยวข้องกับอาชีพและรายได้ของตนเอง
ส่ วนเพศ อายุ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการบริ การด้าน
สิ นไหมรถยนต์ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ เจริ ญไชย ที่ได้ทาการศึกษาความ
คาดหวังและการได้รับบริ การจากการประกันภัยรถยนต์ ของบริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด สาขา
อุดรธานี พบว่า ผูเ้ อาประกันภัยที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันในเรื่ อง เพศ อายุ
สถานภาพ มีความคาดหวังและการได้รับบริ การโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัชชัย โกมลศรี ที่ได้ศึกษาความคาดหวังและความเป็ นจริ ง ต่อบริ การ
หลังการขาย ตามทัศนะของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) สาขา
อุบลราชธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความเป็ นจริ งต่อการบริ การหลังการขายของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม และรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสิ่ งที่เห็นด้วยตา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจใส่ ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกันในเรื่ องเพศ การศึกษา อายุ มีความคาดหวังและความเป็ นจริ งต่อ
บริ การหลังการขายไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด มีมาตรฐานการ
ให้บริ การที่ดีแล้วเป็ นที่ยอมรับได้ของลูกค้าทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ และทุกระดับการศึกษา เป็ นต้น
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3. ข้ อเสนอแนะ
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
ในส่ วนของการศึกษานี้ ได้หยิบยกเฉพาะส่ วนที่ลูกค้าโดยตรง ผูเ้ สี ยหาย คู่คา้ ได้เข้ามาใช้
บริ การส่ วนสิ นไหมของบริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น จากการที่ได้
วิเคราะห์แล้วพบว่าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในธุ รกิจประกันภันรถยนต์น้ นั ยังมีในส่ วนอื่นๆ
ที่ น่าทาการศึ กษาอี กหลายส่ วน สาหรั บท่านที่ สนใจจะทาการศึ กษาในหัวต่างๆ อาทิ เช่ น ความพึ ง
พอใจของตัวแทนที่ขายประกันภัยให้กบั บริ ษทั ความพึงของคู่คา้ กับบริ ษทั ที่ มีต่อบริ ษทั ประกันภัย
เช่น ร้านอะไหล่ อู่ซ่อมสี หรื อศูนย์บริ การซ่อมสี ต่างๆ เป็ นต้น

