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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มตี ่ อการให้ บริการสิ นไหมรถยนต์
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการค้น คว้า อิ ส ระ ตามหลัก สู ต ร บริ หารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยสยาม ผูศ้ ึกษามีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
และเพื่อประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุ งการให้บริ การของหน่วยงานต่อไป ข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็ น
ความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบแบบสอบถามแต่อย่างใด
โปรดสละเวลาของท่ า นตอบแบบสอบถามให้ค รบทุ ก ข้อตามความเป็ นจริ ง ผูศ้ ึ ก ษา
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาตอบแบบ สอบถามมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
++++++++++
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้ าทีม่ ีต่อการให้ บริการสิ นไหมรถยนต์
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริการ
คาชี้แจง :- กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ( ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. ไม่เกิน 30 ปี
( ) 2. ระหว่าง 31-40 ปี
( ) 3. ระหว่าง 41-50 ปี
( ) 4. ระหว่าง 51-60 ปี
( ) 5. มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
( ) 2. ระดับมัธยมศึกษา
( ) 3. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) 4. สู งกว่าปริ ญญาตรี
( ) 5. อื่น ๆ . .........................................................(โปรดระบุ)
4. อาชีพ
( ) 1. รับจ้าง
( ) 2. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 4. ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
( ) 5. อื่น ๆ . .........................................................(โปรดระบุ)
5. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
( ) 2. ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
( ) 3. ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท
( ) 4. มากกว่า 30,000 บาท
6. สถานะของผูใ้ ช้บริ การ
( ) 1. ลูกค้า (มีประกันภัยรถยนต์กบั บริ ษทั ฯ) ( ) 2. คู่กรณี
( ) 3. คู่คา้ (เช่น อู่/ศูนย์,ร้านอะไหล่ ฯ)
( ) 4. อื่น ๆ . .........................................................(โปรดระบุ)
7. ท่านมีประกันภัยรถยนต์ประเภทใดกับบริ ษทั ฯ (เฉพาะผูท้ ี่เป็ นลูกค้า)
( ) 1. ประเภท 1
( ) 2. ประเภท 2
( ) 3. ประเภท 3
( ) 4. พ.ร.บ.
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการ
คาชี้แจง :- กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ( ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด
8. ท่านเป็ นลูกค้า/คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา.....................ปี (ยกเว้นคู่กรณี )
( ) 1. น้อยกว่า 2ปี
( ) 2. ระหว่าง 2-4 ปี
( ) 3. มากกว่า 4 ปี
9. ท่านมาใช้บริ การด้านใด
( ) 1. เปิ ดเคลมรถยนต์
( ) 2. คุมราคา
( ) 3. เบิกจ่าย
( ) 4. เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
( ) 5. อื่น ๆ . .........................................................(โปรดระบุ)
10. ท่านติดต่อเคลมประกันกับบริ ษทั ฯวิธีใดบ่อยที่สุด
( ) 1. เข้ามาติดต่อที่บริ ษทั ฯ
( ) 2. นัดหมายเจ้าหน้าที่ไปพบ
( ) 3. ติดต่อที่อู่/ศูนย์ ในเครื อ
( ) 4. อื่น ๆ . .........................................................(โปรดระบุ)
11. จานวนครั้งที่ท่านเข้ามาใช้บริ การ
( ) 1. จานวน 1 ครั้ง
( ) 2. จานวน 2 ครั้ง
( ) 3. จานวน 3 ครั้ง
( ) 4. มากกว่า 3 ครั้ง
12. ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริ การแต่ละครั้ง
( ) 1. น้อยกว่า 15 นาที
( ) 2. ระหว่าง 15 - 30 นาที
( ) 3. ระหว่าง 31 - 45 นาที
( ) 4. ระหว่าง 46 - 60 นาที
( ) 5. มากกว่า 60 นาที
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในด้ านการให้ บริการด้ านสิ นไหมรถยนต์ ต่อผู้ให้ บริการ
คาชี้แจง :- กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านจาก
การรับบริ การสิ นไหมสิ นไหมรถยนต์ ในลักษณะต่อไปนี้
ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึงมากที่สุด, 4 หมายถึงมาก ,3 หมายถึงปานกลาง,2
หมายถึงน้อย,1 หมายถึงน้อยที่สุด
การให้ บริการสิ นไหมรถยนต์
1. ระบบการให้ บริการ

5

4

3

2

1

1.1 เวลาเปิ ดให้บริ การ (08.30 น. – 17.00 น.)
1.2 มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกทุกขั้นตอน
1.3 มีเครื่ องมือในการตรวจสอบเรื่ องที่ดาเนินการ
ว่าถึงขั้นตอนใด
1.4 มีจานวนพนักงานเพียงพอ และ
ให้บริ การนอกเวลาทาการ
2. ด้ านกระบวนการและขั้นตอนการให้ บริการ

5

4

3

2

1

2.1 มีการทางานเป็ นระบบตามลักษณะงาน
2.2 มีการจัดลาดับในการรับบริ การ
2.3 มีความเท่าเทียมกันในการรับบริ การ
2.4 มีการให้บริ การพิเศษในกรณี เร่ งด่วน
2.4 มีการทาเอกสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต(internet)
3. ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ

5

4

3

2

1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

อัธยาศัยในการให้บริ การ
การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสม
การเอาใจใส่ ในการให้บริ การของพนักงาน
มีการอธิ บายและแก้ปัญหาเมื่อลูกค้ามีขอ้ สงสัย
มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริ การ
มีการจัดการระบบคิวที่เหมาะสม
มีระยะการให้บริ การที่เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
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3.9 ความเป็ นมืออาชีพในการบริ การ
4. ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งอานวยความสะดวก
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5

4

3

2

1

ทาเลที่ต้ งั หาง่าย สะดวก
การจัดสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วนเป็ นระเบียบ
ทางเข้า- ออก สะดวก
มีสิ่งอานวยความสะดวกระหว่างที่รอ
เวลาเปิ ด – ปิ ด

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งการให้ บริ การสิ นไหมรถยนต์ อืน่ ๆ
................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................... . ............................................................................................................................. ............................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
”

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด ได้เริ่ มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 ปั จจุบนั มีจานวน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานกว่า 570 คน โดยมีสาขา สานักงานตัวแทน และศูนย์บริ การมากกว่า 70 แห่ งทัว่
ประเทศ
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ในการสรรค์สร้างกรมธรรม์และการให้บริ การแก่ผซู ้ ้ื อความคุม้ ครอง
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า ได้ รั บ การบริ การที่ ต รงตามความต้อ งการที่ มี ค วามหลากหลายและแตกต่ า งกัน
ความสามารถในการนาเสนอความคุ ้ม ครองที่ เป็ นแบบอย่า งเฉพาะส าหรั บ แต่ ล ะบุ ค คล ท าให้
กรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ มีความแตกต่างจากกรมธรรม์ทวั่ ไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการจัดตั้งศูนย์บริ การลูกค้าที่สามารถรองรับความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูท่ ี่ใด พนักงานของเรา
พร้อมที่จะเข้าไปดูแล และอานวยความสะดวกเพื่อให้บริ การแก่ท่าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ ใจและ
สบายใจ ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูแ่ ห่งใดของประเทศ ดัง่ คามัน่ สัญญาที่เรายึดถือและปฏิบตั ิเสมอมาว่า
“ไทยศรีประกันภัย เราประกันความสบายใจให้ คุณ”
วิสัยทัศน์ : บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด
เราจะเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นบริ ษทั อันดับแรกที่ลูกค้าจะเลือกเมื่อ
คานึงถึง ; ประสบการณ์ที่ดีที่ลูกค้าได้รับ ความมัน่ คงทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมายทางธุรกิจ : บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด
มุ่งสู่ หนึ่งในสิ บอันดับแรกทางด้านผลประกอบการ (เบี้ยรับตรงและกาไร) ในกลุ่มประกัน
วินาศภัยภายในปี 2552
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็ นที่รู้จกั
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เป็ นองค์กรที่มีจิตสานึกด้านการตลาด (เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ดา้ นการตลาด และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ)
เตรี ยมความพร้อมในการเป็ นบริ ษทั มหาชนภายในปี 2553
ปัจจัยหลักทีจ่ ะทาให้ เกิดความสาเร็จ: บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด
1. การควบคุมค่าใช้จ่าย
2. การเจริ ญเติบโตอย่างมีกาไร
3. การปรับปรุ งกระบวนการทางานแบบ Re-engineering by cost-benefit analysis
4. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ทางด้านการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านการให้บริ การ
และทางด้านเทคโนโลยี
5. การปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพของบุคลากร เน้นความเป็ น คนดี ทันสมัย และทุ่มเท
ให้กบั งาน (มีทศั นะคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์)
ประวัติความเป็ นมา: บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด
พ.ศ. 2496
บริ ษทั ไทยศรี นครประกันภัย จากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496
ใบทะเบียนเลขที่ 3784 โดยใช้ชื่อ “บริ ษทั ไทยศรี นครประกันภัยและคลังสิ นค้า จากัด” ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรก 10 ล้านบาท ดาเนินธุ รกิจ ด้านการประกันอัคคีภยั และภัยทางทะเล มีสานักงานแห่ง
แรกตั้งอยูเ่ ลขที่ 123 ถนนราชวงศ์ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯได้รับอนุญาตจา
กระทรวงพาณิ ชย์ ให้ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัยประเภท อัคคีภยั และประเภท ภัยทางทะเล ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ พ. 25/2496 ลงวันที่ 26 มกราคม 2496
พ.ศ. 2519
ธุ รกิจด้านประกันภัยของบริ ษทั ฯประสบผลสาเร็ จและได้รับความเชื่ อถือ บริ ษทั ฯได้รับ
ใบอนุญาต จากกระทรวงพาณิ ชย์ ให้ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท ภัย ตามใบอนุญาต
เลขที่ 3/2519 ลงวันที่ 6 กันยายน 2519
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พ.ศ. 2532
บริ ษทั ฯได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2532 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยน
ชื่อเป็ น บริ ษทั ไทยศรี นครประกันภัย จากัด เพื่อรับรองงานด้านบริ การอุบตั ิเหตุรถยนต์ จัดตั้ง
ศูนย์บริ การอุบตั ิเหตุภายในเขตกรุ งเทพมหานคร 2 แห่งคือ วิภาวดี และ สุ ขมุ วิท และต่างจังหวัดอีก 6
แห่ง
พ.ศ. 2536
27 กันยายน 2536 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ บริ ษทั ฯได้ยา้ ยสานักงานใหญ่มาที่
อาคารไทยศรี นครประกันภัย เลขที่ 126/2 ถนนกรุ งธนบุรี บางลาภูล่าง คลองสาน กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
บริ ษทั ฯได้ร่วมทางานกับกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ก่อให้เกิด บริ ษทั
ไทยศรี ซูริคประกันภัย จากัด ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่ งทางด้านประสบการณ์
ระหว่างประเทศของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล
และภายในความแข็งแกร่ งทางด้านประสบการณ์
ภายในประเทศของบริ ษทั ไทยศรี นครประกันภัย จากัด
พ.ศ. 2547
22 ธันวาคม 2547 ผูถ้ ือหุน้ เดิมตระกูลศรี เฟื่ องฟุ้ ง แสดงเจตน์จานงในการซื้ อหุ น้ ในส่ วน
ของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์ วสิ โดยมีตระกูลพานิชชีวะ ซึ่งมีความแข็งแกร่ งทางด้านการเงิน และ
การบริ หารงานธุ รกิจที่มีความเป็ นสากล เข้ามาถือหุ น้ ในส่ วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์ วสิ
พ.ศ. 2548
21 มกราคม 2548 บริ ษทั ฯ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด อย่างเป็ นทางการ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท มีพนักงานรวมผูบ้ ริ หารทั้งสิ้ นกว่า 580 คน พร้อม
สาขา สานักงานตัวแทนและศูนย์บริ การ มากกว่า 70 แห่ งทัว่ ประเทศ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาการ
ให้บริ การระดับมาตรฐานสากล พร้อมนาเสนอความคุม้ ครองภัย และการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าของเรา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่
การงานปัจจุบนั

นายเอนก ชมภู
3 ตุลาคม 2505
จังหวัดสุ โขทัย
ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ,มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2524
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านฝึ กอบรม
สายงายการตลาด,บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
กรรมการจัดการ
บริ ษทั ไทยศรี รี เสิ ร์ช แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด

