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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อการให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั กลาง
คุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จากัด สาขาจัง หวัดลพบุ รี มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ ก ษา และเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บระดับความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อการให้บริ ก ารของบริ ษ ทั กลางคุ ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นลูกค้าของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี จานวน 1,375 คน
เป็ นชายจานวน 985 คน หญิงจานวน 390 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางการสุ่ มของ Taro
Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธี การเลื อกวิธี สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental
Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง เก็บตัวอย่างตามสัดส่ วนได้ เป็ นเพศชาย
จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.61 เป็ นเพศหญิง จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.39 กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.19 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45
ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.55 มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 19.03 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 13.23 ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 61.94 รองลงมาเป็ นโสด คิด
เป็ นร้อยละ 33.87 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง คิดเป็ นร้อยละ 4.19 ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.23 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 33.55 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 13.23 ส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.77 รองลงมามีรายได้ต่อ
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เดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.26 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.77
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การ
ของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีดา้ นอาคารสถานที่มากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องโดยเฉพาะเรื่ อง
รองลงมาคื อ ด้า นการบริ ก ารของพนัก งานโดยเฉพาะเรื่ องมี จ านวนพนัก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่า ง
เพียงพอ ด้านบริ การเสริ มอื่นๆโดยเฉพาะเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การอย่างเพียงพอ และพึง
พอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือด้านเอกสารโดยเฉพาะเรื่ องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เรี ยกใช้สะดวก จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเอกสาร และด้านเอกสาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จากัด สาขาจังหวัดลพบุ รี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคาร
สถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านบริ การเสริ มอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุ รี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่ และด้านเอกสาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่มี
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นอาคารสถานที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ต้องมีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั
กลางคุม้ ครอง ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีให้อยูใ่ นสภาพที่ดี เพื่อให้ผทู ้ ี่มาติดต่อมี
ความสะดวกสบาย สาหรับด้านการให้บริ การของพนักงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ต้องมีนโยบายในการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้
ความสามารถในการแนะนา หรื อตอบคาถาม ความสุ ภาพ ความเอาใจใส่ ความกระตือรื อร้นต่อการ
ให้บริ การ ส่ วนด้านเอกสาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขา
จังหวัดลพบุรี ต้องมีระบบการทางานที่ดีมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
มีเอกสาร แผ่นพับ ป้ ายประกาศที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจน และด้านบริ การเสริ มอื่นๆ ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ต้องมีนโยบายในการกาหนดให้มี
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ช่องทางในการติดต่อที่สะดวก และง่ายดาย การมีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยไว้อานวยความสะดวก
แก่ลูกค้า

ภูมหิ ลัง
ปั จจุบนั กระแสการจราจรอันหนาแน่นเป็ นอย่างมาก จะพบว่ามีโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้สูงมาก ดังจะเห็นได้จ ากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปี ใหม่ สงกรานต์ หรื อเข้าพรรษา ซึ่ ง
ผลของอุบตั ิเหตุเหล่านี้ จะนามาซึ่ งความเสี ยหาย หรื อการสู ญเสี ยในส่ วนของทั้งชี วิตและทรัพย์สิน
ดังนั้นทางรัฐบาลจึงตรากฎหมายขึ้นมา เรี ยกว่า พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 เพื่อให้ผูไ้ ด้รับ บาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิตอันเนื่ องจากรถได้รับ การชดใช้ค่า เสี ยหาย และการ
รักษาพยาบาลที่ทนั ท่วงที นับว่าการออกกฎหมายคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ เป็ นการช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนผูใ้ ช้รถและใช้ถนนด้วยเหตุน้ ี เองยังผลให้เกิดการจัดตั้ง บริ ษทั กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ขึ้นตามบทบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวก หรื อให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนหรื อเงินต่าง ๆ แก่ผปู ้ ระสบภัยจาก
รถ หรื อทายาทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัย เพราะฉะนั้นจึงทาให้เกิ ดการขยายตัวของธุ รกิ จการรั บ
ประกันภัยขึ้น และมีผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงของบริ ษทั ประกันภัยเดิม และบริ ษทั ที่เกิด
ขึ้ นมาใหม่ เพื่อเป็ นการรั กษาไว้ซ่ ึ ง ความได้เปรี ยบ หรื อโอกาสก้า วหน้าต่อไปในอนาคต ท าให้
ผูบ้ ริ หารต้องมีการปรับปรุ งวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จ มีการจัดทากลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็ น
การปรั บตัวให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ น หรื อเป็ นการรองรั บสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่กาลังเผชิ ญอยู่ ซึ่ งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ จะนามาซึ่ งรายได้ที่มากขึ้น หรื อการลดลงของ
ต้นทุน รวมทั้งการมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า และตรง
กับความต้องการลูกค้าได้มากที่สุด
บริ ษ ทั กลางคุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จากัด จัดตั้ง ขึ้ นตามมาตรา 10 ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ได้มีการประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจาก
ผูป้ ระสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ ในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่
ไม่ มี ส าขาของบริ ษ ัท ประกัน ภัย หรื อ แต่ ล ะบริ ษ ัท มี แ นวทางในการด าเนิ น การที่ แ ตกต่ า งกัน
วัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้ง บริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด ตามที่ บญั ญัติไว้ใน
กฎหมาย คือ 1) ให้บริ การเกี่ ยวกับการรั บคาร้ องขอค่ าเสี ยหายเบื้ องต้นและการจ่ายค่าสิ นไหม
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ทดแทนหรื อเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี และดาเนิ นกิจการตามที่บริ ษทั หรื อสานักงานกองทุน
ทดแทนผูป้ ระสบภัยจะได้มอบหมาย 2) ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี 3) ดาเนิ นกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ
บริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการให้บริ การ
โดยถื อว่าการบริ การเป็ นหัวใจหลักอย่างหนึ่ งการดาเนิ นธุ รกิ จการรับประกันภัยในยุคปั จจุบนั ซึ่ ง
การบริ การเองก็มีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่ วนด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานระบบการให้บริ การ กล
ยุท ธ์ ใ นการให้บ ริ ก าร และที่ ส าคัญที่ สุ ดก็ คื อลู ก ค้า เพราะลู กค้า ถื อได้ว่า เป็ นศูนย์ก ลางของการ
ให้บริ การ และเป็ นเป้ าหมายขององค์ประกอบทุก ๆ ส่ วนภายใต้การดาเนิ นงาขของธุ รกิจ หากไม่มี
ลู ก ค้า การบริ ก ารก็ ไ ม่ อ าจเกิ ดขึ้ น ได้ จึ ง ต้อ งมี ก าพัฒ นารวมถึ ง การติ ด ตามผลการให้ บ ริ ก ารอยู่
ตลอดเวลา เพื่อทาให้การบริ การที่มีอยู่น้ นั เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่ งการบริ กรที่ดาเนิ นการอย่าง
เป็ นระบบก็จะมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรื อเป็ นการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าได้ ถือเป็ นการอานวยความสะดวกทาให้เกิดความคล่องตัวแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
เมื่ อ เกิ ด ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารขึ้ น ก็ จ ะหวนกลับ มาใช้บ ริ ก ารอี ก ท าให้ เ กิ ด รายได้ และ
ความก้าวหน้าแก่บริ ษทั ทั้งยังเป็ นการช่ วยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดี
เกิดเป็ นทัศนะคติที่ดี และยังเป็ นแรงจูงใจทาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริ การเพิ่มขึ้นด้วย
ด้วยเหตุน้ ี ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี เพื่อจะให้หาแนวทางเสริ มสร้าง
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ และขจัดความไม่พึงพอใจ รวมถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งจะทา
ให้ก ารบริ ก ารของความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อการให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั กลางคุ ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลที่ดียงิ่

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นลูกค้าของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
สาขาจังหวัดลพบุรี จานวน 1,375 คน เป็ นชายจานวน 985 คน หญิงจานวน 390 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ตารางการสุ่ มของ Taro Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง
ตามสัดส่ วนได้เพศชายจานวน 222 คน เพศหญิงจานวน 88 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ ง ถ้ามี ข้อแก้ไข
ดาเนินตามคาแนะนา หลังจากนั้นดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.88

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น ดังนี้
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ระดับ

=

คะแนนสู งสุ ด-คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น

=

5 1
5

= 0.8
1.00 – 1.80
หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
2.61 – 3.40
หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00
หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1. เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผู ้ป ระสบภัย จากรถ จ ากั ด สาขาจัง หวัด ลพบุ รี จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่ า (t-test
Independent)
2. เปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลาง
คุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จากัด สาขาจัง หวัดลพบุ รี ในแต่ ล ะด้า นจาแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ใน
กรณี ที่มีความแตกต่าง โดยใช้ Post Hoc Procedures เพื่อระบุวา่ มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มใดบ้างที่มีความ
แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่าเป็ นเพศชาย จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.61 เป็ นเพศหญิง
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.39 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 137
คน คิดเป็ นร้อยละ 44.19 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.55
มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.03 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.23 ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.94
รองลงมาเป็ นโสด จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.87 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่า
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ร้าง จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.19 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 165 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.23 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.55 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.23 ส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดื อนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.77
รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.26
และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.77
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีต่อการให้ บริ การของบริ ษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.98,
S.D.= 0.185) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีดา้ นอาคารสถานที่ มากกว่าด้านอื่น (  =4.31, S.D.=
0.284) รองลงมาคือด้านการบริ การของพนักงาน (  =4.00, S.D.= 0.330) ด้านบริ การเสริ มอื่นๆ
(  =3.88, S.D.= 0.264) และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือด้านเอกสาร (  =3.74, S.D.=
0.410) ตามลาดับ
เมื่อพิจราณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.31, S.D.= 0.284) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
ต่อการให้บ ริ การเรื่ องมี ก ารจัดแบ่ งสถานที่ ภายในเป็ นสัดส่ วนมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ (  =4.67,
S.D.= 0.640) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั สามารถไปมาติดต่อได้สะดวก
(  =4.40, S.D.= 0.785) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องภายใน
อาคารมีความสะอาด เป็ นระเบียบ (  =4.03, S.D.= 0.533) ส่ วนด้านการบริ การของพนักงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.00, S.D.= 0.330) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารเรื่ องมี จานวนพนัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ
(  =4.58, S.D.= 0.741) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้
คาแนะนา (  =4.40, S.D.= 0.793) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือ
เรื่ องพนักงานให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน (  =3.33, S.D.= 0.875) ส่ วนด้านเอกสาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.74, S.D.= 0.410) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจต่อการให้บริ การเรื่ องมีเอกสาร แผ่นพับ ป้ าย แนะนาตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.21, S.D.= 1.038) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร

8
ป้ าย แนะนาการทาประกันภัยเบื้องต้น (  =4.20, S.D.= 1.085) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อ
การให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เรี ยกใช้สะดวก (  =3.31, S.D.=
0.796) ส่ วนด้านบริ การเสริ มอื่ นๆ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (  =3.88, S.D.= 0.264) เมื่ อ
พิ จารณารายประเด็นค าถามกลุ่ ม ตัวอย่า งพึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารเรื่ องมี ช่ องทางการติ ดต่ อ ที่
สะดวกรวดเร็ วมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.94, S.D.= 0.336) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องมี
ความรวดเร็ วในการจัดส่ งกรมธรรม์ประกันภัย (  =4.48, S.D.= 10.667) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างพึง
พอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องมีการจัดเจ้าหน้าที่ /วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้ (  =2.86,
S.D.= 0.997)
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลเรื่ องอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้น
ไป พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี
มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.04, S.D.= 0.143) โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี (  =4.02, S.D.= 0.163) โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ และพึง
พอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี (  =3.90, S.D.=
0.210) โดยเฉพาะด้านเอกสาร เมื่อพิจารณาจาแนกตามอายุ ด้านอาคารสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุน้อยกว่า 25 ปี พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.44, S.D.= 0.192) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการ
จัดแบ่งสถานที่ ภายในเป็ นสัดส่ วน รองลงมาคื อกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
(  =4.32, S.D.= 0.311) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วน และ
พึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี (  =4.24,
S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วน สาหรับจาแนก
ตามอายุดา้ นการบริ การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไปพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าช่วงอายุอื่น
(  =4.05, S.D.= 0.287) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้
คาแนะนา รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี (  =4.03, S.D.= 0.297)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ ให้บริ การอย่างเพียงพอ และพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี (  =3.90, S.D.= 0.372) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มี ข้ นั ตอน สาหรับจาแนกตามอายุด้าน
เอกสาร กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไปพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าช่ วงอายุอื่น (  =3.87, S.D.= 0.367)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริ การเป็ นระยะๆ รองลงมาคือกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี (  =3.82, S.D.= 0.296) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมี
เอกสาร ป้ าย แนะนาการทาประกันภัยเบื้องต้น และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี (  =3.51, S.D.= 0.408) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ ผูใ้ ช้บริ การเสมอๆ สาหรับจาแนกตามอายุด้านบริ การเสริ มอื่นๆ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.94, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องมี ช่ องทางการติ ดต่ อที่ สะดวกรวดเร็ ว รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มี ช่วงอายุ
มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป (  =3.91, S.D.= 0.221) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีความรวดเร็ วในการ
จัดส่ งกรมธรรม์ประกันภัย และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 45 ปี (  =3.77, S.D.= 0.236) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดเจ้าหน้าที่ /
วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุ คคลเรื่ องสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นโสด พึง
พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั กลางคุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จากัด สาขาจัง หวัดลพบุ รี
มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.00, S.D.= 0.186) โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =3.98, S.D.= 0.180) โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ และพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.93, S.D.= 0.237) โดยเฉพาะด้าน
เอกสาร เมื่อพิจารณาจาแนกตามสถานภาพสมรส ด้านอาคารสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย /
หย่าร้ างพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัด
ลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.38, S.D.= 0.251) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการ
จัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.31, S.D.= 0.270)
โดยเฉพาะประเด็น ค าถามเรื่ อ งมี ก ารจัดแบ่ ง สถานที่ ภ ายในเป็ นสั ด ส่ วน และพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =4.29, S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องภายในอาคารมีความสะอาด เป็ นระเบียบ สาหรับจาแนกตามสถานภาพสมรส ด้านการบริ การ
ของพนัก งาน กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นโสดพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ การของบริ ษัท กลางคุ ้ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.02, S.D.= 0.364)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การอย่างเพียงพอ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่สมรสแล้ว (  =4.01, S.D.= 0.306) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การ
อย่า งเพี ยงพอ และพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ ก ารน้อยที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ เป็ นหม้าย / หย่า ร้ า ง
(  =3.88, S.D.= 0.388) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน
สาหรับจาแนกตามสถานภาพสมรส ด้านเอกสาร กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสดพึงพอใจต่อการให้บริ การ
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ของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอื่น
(  =3.77, S.D.= 0.427) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร ป้ าย แนะนาการทาประกันภัย
เบื้องต้น รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย / หย่าร้าง (  =3.72,
S.D.= 0.395 และ S.D.= 0.500 ตามลาดับ) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร แผ่นพับ ป้ าย
แนะนาตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้น สาหรับจาแนกตามสถานภาพสมรส ด้านบริ การ
เสริ มอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสดพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =3.93, S.D.= 0.256) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องมีช่องทางการติ ดต่อที่ สะดวกรวดเร็ ว รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่างที่สมรสแล้ว
(  =3.86, S.D.= 0.267) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ ว และพึง
พอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นหม้าย / หย่าร้ าง (  =3.74, S.D.= 0.236)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดเจ้าหน้าที่/วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้
เมื่ อพิ จารณาลักษณะส่ วนบุ คคลเรื่ องระดับการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งที่ จบการศึ กษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ
จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.01, S.D.= 0.174) โดยเฉพาะด้านอาคาร
สถานที่ รองลงมาคือกลุ่ มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.99, S.D.= 0.176)
โดยเฉพาะด้า นอาคารสถานที่ และพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารน้อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ บ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (  =3.97, S.D.= 0.193) โดยเฉพาะด้านเอกสาร เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้านอาคารสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี พึงพอใจต่อ
การให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าระดับ
การศึกษาอื่น (  =4.36, S.D.= 0.254) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ น
สั ด ส่ ว น รองลงมาคื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (  =4.30, S.D.= 0.316)
โดยเฉพาะประเด็น ค าถามเรื่ อ งมี ก ารจัดแบ่ ง สถานที่ ภ ายในเป็ นสั ด ส่ วน และพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =4.23, S.D.= 0.194)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีแสงสว่างเพียงพอ สาหรับจาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการ
บริ การของพนักงาน กลุ่ มตัวอย่างที่ จบการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ
จากัด สาขาจังหวัดลพบุ รีเหมื อนกัน (  =4.00, S.D.= 0.350 , S.D.= 0.329 และ S.D.= 0.288)
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเรื่ องพนักงานให้ก ารบริ การด้วยความรวดเร็ วทันเวลา และมี จานวน
พนักงานที่ให้บริ การอย่างเพียงพอ สาหรับจาแนกตามระดับการศึกษา ด้านเอกสาร กลุ่มตัวอย่างที่
จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
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จากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.94, S.D.= 0.435) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริ การเป็ นระยะๆ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
จบการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.74, S.D.= 0.375) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเรื่ องมี
เอกสาร แผ่นพับ ป้ าย แนะนาตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้น และพึงพอใจต่อการ
ให้บ ริ ก ารน้อยที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จบการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี (  =3.69, S.D.= 0.412)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เรี ยกใช้สะดวก สาหรับจาแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านบริ การเสริ มอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พึงพอใจต่อ
การให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่าระดับ
การศึกษาอื่น (  =3.89, S.D.= 0.293) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีช่องทางการติดต่อที่สะดวก
รวดเร็ ว รองลงมาคื อกลุ่มตัวอย่างที่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.88, S.D.= 0.211)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ ว และพึงพอใจต่อการให้บริ การ
น้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =3.85, S.D.= 0.268) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดเจ้าหน้าที่/วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลเรื่ องรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป พึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่ารายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.03, S.D.= 0.147) โดยเฉพาะด้าน
อาคารสถานที่ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท
(  =4.01, S.D.= 0.154) โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (  =3.91, S.D.= 0.227) โดยเฉพาะด้านเอกสาร
เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายได้ต่อเดื อน ด้านอาคารสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อเดื อนอยู่
ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่ารายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.39, S.D.= 0.245) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องมีการจัดแบ่งสถานที่ ภายในเป็ นสัดส่ วน รองลงมาคื อกลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท (  =4.38, S.D.= 0.357) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีแสงสว่างเพียงพอ
และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท
(  =4.25, S.D.= 0.303) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องภายในอาคารมีความสะอาด เป็ นระเบียบ
สาหรับจาแนกตามรายได้ต่อเดื อน ด้านการบริ การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อน
25,001 – 35,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่ารายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.08, S.D.= 0.308) โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องมี จานวนพนัก งานที่ ใ ห้บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ รองลงมาคื อกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อเดื อ น
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มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป (  =3.96, S.D.= 0.294) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานให้การ
บริ การด้วยความรวดเร็ วทันเวลา และพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (  =3.90, S.D.= 0.508) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานให้
การบริ การด้วยความรวดเร็ วทันเวลา สาหรับจาแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านเอกสาร กลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไปพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุ รีมากกว่ารายได้ต่อเดื อนอื่น (  =4.04, S.D.= 0.322)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร ป้ าย แนะนาการทาประกันภัยเบื้องต้น รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท (  =3.75, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะ
ประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร แผ่นพับ ป้ าย แนะนาตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้น และ
พึ ง พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารน้อยที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 15,000 บาท
(  =3.50, S.D.= 0.520) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ผใู ้ ช้บริ การ
เสมอๆ สาหรับจาแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านบริ การเสริ มอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีมากกว่ารายได้ต่อเดือนอื่น (  =3.97, S.D.= 0.234) โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องมี ช่ องทางการติ ดต่ อที่ ส ะดวกรวดเร็ ว รองลงมาคื อกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อเดื อน
มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป (  =3.87, S.D.= 0.259) โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีมีความรวดเร็ ว
ในการจัดส่ งกรมธรรม์ประกันภัย และมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ ว และพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท (  =3.83, S.D.= 0.282)
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องมีการจัดเจ้าหน้าที่/วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อการให้ บริ การของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรีจาแนกตามลักษณะบุคคล
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเอกสาร และด้านเอกสาร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านอาคารสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องการ
จัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วน ภายในอาคารมีความสะอาด เป็ นระเบียบ และสถานที่ต้ งั ของ
บริ ษ ทั สามารถไปมาติ ดต่อได้สะดวก ส าหรั บ ด้านการบริ ก ารของพนัก งาน แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานให้การบริ การด้วยความรวดเร็ ว
ทันเวลา พนักงานให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มี ข้ นั ตอน และมีจานวนพนักงานที่ ให้บริ การอย่าง
เพียงพอ สาหรับด้านเอกสาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก ๆ ประเด็นคาถาม
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ได้แก่ มี ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ เรี ย กใช้สะดวก การแจ้งข้อมูล ข่ าวสารใหม่ ๆ แก่
ผูใ้ ช้บริ การเสมอๆ เอกสาร ป้ าย แนะนาการทาประกันภัยเบื้องต้น มีเอกสาร แผ่นพับ ป้ าย แนะนา
ตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้น และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริ การเป็ นระยะๆ
สาหรับด้านบริ การเสริ มอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องมีความรวดเร็ วในการจัดส่ งกรมธรรม์ประกันภัย มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็ ว มี
การจัดเจ้าหน้าที่/วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริ การอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีการบริ การด้วยความเป็ นมิตร เสมอต้นเสมอปลาย
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันมี พึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านบริ การเสริ มอื่นๆ
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ระดับการศึ ก ษาต่ า งกัน มี พึ ง พอใจต่อการ
ให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่ และด้านเอกสาร
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อเดื อนต่ า งกัน มี พึ ง พอใจต่ อการ
ให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่ และด้านเอกสาร

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จ ากัด สาขาจัง หวัด ลพบุ รี ด้า นอาคารสถานที่ ม ากกว่า ด้า นอื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งโดยเฉพาะเรื่ อ ง
รองลงมาคื อ ด้า นการบริ ก ารของพนัก งานโดยเฉพาะเรื่ องมี จ านวนพนัก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่า ง
เพียงพอ ด้านบริ การเสริ มอื่นๆโดยเฉพาะเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การอย่างเพียงพอ และพึง
พอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือด้านเอกสารโดยเฉพาะเรื่ องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เรี ยกใช้สะดวก
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เมื่อพิจราณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
เรื่ องมีการจัดแบ่งสถานที่ภายในเป็ นสัดส่ วนมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ อง
สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั สามารถไปมาติดต่อได้สะดวก ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องภายในอาคารมีความสะอาด เป็ นระเบียบ ส่ วนด้านการบริ การของ
พนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การเรื่ องมีจานวนพนักงานที่ให้บริ การอย่างเพียงพอมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมา
คือประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้คาแนะนา ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องพนักงานให้บริ การอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอน ส่ วน
ด้านเอกสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างความพึง
พอใจต่อการให้บริ การเรื่ องมีเอกสาร แผ่นพับ ป้ าย แนะนาตัวอย่างปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องมีเอกสาร ป้ าย แนะนาการทา
ประกันภัยเบื้องต้น ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องมีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เรี ยกใช้สะดวก ส่ วนด้านบริ การเสริ มอื่นๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การเรื่ องมีช่องทางการติดต่อ
ที่สะดวกรวดเร็ วมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องมีความรวดเร็ วในการจัดส่ ง
กรมธรรม์ประกันภัย ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการให้บริ การน้อยที่สุดคือเรื่ องมีการจัด
เจ้าหน้าที่/วิทยากรไปเผยแพร่ ความรู ้
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเอกสาร และด้านเอกสาร กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
สาขาจังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่ กลุ่ม
ตัวอย่า งที่ มีส ถานภาพสมรสต่า งกันมี ค วามพึ ง พอใจต่อการให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั กลางคุ ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุ รี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
เฉพาะด้านบริ การเสริ มอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึง
พอใจต่ อการให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั กลางคุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ จากัด สาขาจัง หวัดลพบุ รี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านอาคารสถานที่ และด้านเอกสาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่มี
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ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านอาคารสถานที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขา
จังหวัดลพบุรี ต้องมีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัย จากรถ จ ากัด สาขาจัง หวัด ลพบุ รี ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ม าติ ด ต่ อ มี ค วาม
สะดวกสบาย
2. ด้านการให้บริ การของพนักงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ต้องมีนโยบายในการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถในการ
แนะนา หรื อตอบคาถาม ความสุ ภาพ ความเอาใจใส่ ความกระตือรื อร้นต่อการให้บริ การ
3. ด้านเอกสาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัด
ลพบุ รี ต้องมี ระบบการทางานที่ ดีมีก ารแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ถู กต้อง แม่นยา มี
เอกสาร แผ่นพับ ป้ ายประกาศที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
4. ด้านบริ การเสริ มอื่นๆ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขา
จังหวัดลพบุรี ต้องมีนโยบายในการกาหนดให้มีช่องทางในการติดต่อที่สะดวก และง่ายดาย การมี
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยไว้อานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี ควรมีการศึกษาเรื่ องอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั
กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความต้อ งการฝึ กอบรมของพนัก งานบริ ษ ัทกลางคุ ้ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด สาขาจังหวัดลพบุรี

