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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลาง
คุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด สาขาจงัหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา
เป็นลูกคา้ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี  จ  านวน 1,375 คน 
เป็นชายจ านวน 985 คน หญิงจ านวน 390 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใช้ตารางการสุ่มของ Taro 
Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง เก็บตวัอย่างตามสัดส่วนได ้ เป็นเพศชาย 
จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 71.61 เป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.39 กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.19 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 
ปี คิดเป็นร้อยละ 23.55 มากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 19.03 และนอ้ยท่ีสุดมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 13.23  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 61.94 รองลงมาเป็นโสด คิด
เป็นร้อยละ 33.87 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.19 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.23 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 33.55 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.23 ส่วน
ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.77 รองลงมามีรายไดต่้อ
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เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.26 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีดา้นอาคารสถานท่ีมากกวา่ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองโดยเฉพาะเร่ือง 
รองลงมาคือด้านการบริการของพนักงานโดยเฉพาะเร่ืองมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่าง
เพียงพอ ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆโดยเฉพาะเร่ืองมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการอยา่งเพียงพอ และพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือดา้นเอกสารโดยเฉพาะเร่ืองมีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
เรียกใชส้ะดวก จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นเอกสาร และดา้นเอกสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านอาคาร
สถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นเอกสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมี 
ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นอาคารสถานท่ี ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของบริษทั 
กลางคุม้ครอง ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เพื่อให้ผูท่ี้มาติดต่อมี
ความสะดวกสบาย ส าหรับดา้นการให้บริการของพนกังาน ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีนโยบายในการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้
ความสามารถในการแนะน า หรือตอบค าถาม ความสุภาพ ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นต่อการ
ให้บริการ ส่วนด้านเอกสาร ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขา
จงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีระบบการท างานท่ีดีมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
มีเอกสาร แผน่พบั ป้ายประกาศท่ีแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน และดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ ผูบ้ริหารของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีนโยบายในการก าหนดให้มี
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ช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวก และง่ายดาย การมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัไวอ้  านวยความสะดวก
แก่ลูกคา้ 
 

ภูมหิลงั 
ปัจจุบนักระแสการจราจรอนัหนาแน่นเป็นอย่างมาก จะพบวา่มีโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ

ไดสู้งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปีใหม่ สงกรานต ์หรือเขา้พรรษา ซ่ึง
ผลของอุบติัเหตุเหล่าน้ีจะน ามาซ่ึงความเสียหาย หรือการสูญเสียในส่วนของทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น 
ดงันั้นทางรัฐบาลจึงตรากฎหมายข้ึนมา เรียกว่า พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 
2535 เพื่อให้ผูไ้ด้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอนัเน่ืองจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และการ
รักษาพยาบาลท่ีทนัท่วงที นบัวา่การออกกฎหมายคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เป็นการช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนผูใ้ชร้ถและใช้ถนนดว้ยเหตุน้ีเองยงัผลให้เกิดการจดัตั้ง บริษทั กลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ข้ึนตามบทบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2540 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก หรือให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ แก่ผูป้ระสบภยัจาก
รถ หรือทายาทโดยธรรมของผูป้ระสบภยั เพราะฉะนั้นจึงท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจการรับ
ประกนัภยัข้ึน และมีผลใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงของบริษทัประกนัภยัเดิม และบริษทัท่ีเกิด
ข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็นการรักษาไวซ่ึ้งความได้เปรียบ หรือโอกาสก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ท าให้
ผูบ้ริหารตอ้งมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินธุรกิจ มีการจดัท ากลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็น
การปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน หรือเป็นการรองรับสถานการณ์
เฉพาะหน้าท่ีก าลงัเผชิญอยู ่ซ่ึงวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้มากข้ึน หรือการลดลงของ
ตน้ทุน รวมทั้งการมีความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่ และตรง
กบัความตอ้งการลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

 บริษทั กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด จดัตั้ งข้ึนตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2540 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั 
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมน้ีไดมี้การประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนท่ี 72 ก.   วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เน่ืองจาก
ผูป้ระสบภยัไม่ไดรั้บความสะดวกในการใชสิ้ทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นท่ี
ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการด าเนินการท่ีแตกต่างกัน 
วตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ตามท่ีบญัญติัไวใ้น
กฎหมาย คือ 1) ให้บริการเก่ียวกบัการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบ้ืองตน้และการจ่ายค่าสินไหม
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ทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบญัญติัน้ี และด าเนินกิจการตามท่ีบริษทัหรือส านกังานกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยัจะไดม้อบหมาย 2) ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกนัภยัรถตาม
พระราชบญัญติัน้ีตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 3) ด าเนินกิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดในหนงัสือ
บริคณห์สนธิ 

บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั เล็งเห็นถึงความส าคญัของการให้บริการ 
โดยถือว่าการบริการเป็นหัวใจหลกัอยา่งหน่ึงการด าเนินธุรกิจการรับประกนัภยัในยุคปัจจุบนั ซ่ึง
การบริการเองก็มีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นพนกังานระบบการให้บริการ กล
ยุทธ์ในการให้บริการ และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือลูกค้า เพราะลูกค้าถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการ
ให้บริการ และเป็นเป้าหมายขององคป์ระกอบทุก ๆ ส่วนภายใตก้ารด าเนินงาขของธุรกิจ หากไม่มี
ลูกค้าการบริการก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ จึงต้องมีกาพฒันารวมถึงการติดตามผลการให้บริการอยู่
ตลอดเวลา เพื่อท าให้การบริการท่ีมีอยู่นั้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซ่ึงการบริกรท่ีด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบก็จะมีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือเป็นการสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ถือเป็นการอ านวยความสะดวกท าให้เกิดความคล่องตวัแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
เม่ือเกิดความพึงพอใจในการบริการข้ึนก็จะหวนกลับมาใช้บริการอีกท าให้เกิดรายได้ และ
ความกา้วหน้าแก่บริษทั ทั้งยงัเป็นการช่วยดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี
เกิดเป็นทศันะคติท่ีดี และยงัเป็นแรงจูงใจท าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ ๆ เขา้มาใชบ้ริการเพิ่มข้ึนดว้ย 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี เพื่อจะให้หาแนวทางเสริมสร้าง
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ และขจดัความไม่พึงพอใจ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะท า
ให้การบริการของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดียิง่ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลาง

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นลูกคา้ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

สาขาจงัหวดัลพบุรี  จ  านวน 1,375 คน เป็นชายจ านวน 985 คน หญิงจ านวน 390 คน ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชต้ารางการสุ่มของ Taro Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใชว้ิธีการเลือกวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เก็บตวัอยา่ง
ตามสัดส่วนไดเ้พศชายจ านวน 222 คน เพศหญิงจ านวน 88 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจยัต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
              2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
              3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง ถา้มี ขอ้แกไ้ข 
ด าเนินตามค าแนะน า หลงัจากนั้นด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  

4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้(Try out) 
กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.88 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

         2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ใช้การหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

วเิคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชเ้กณฑ์ประเมินค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็น ดงัน้ี  
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  ระดบั  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด  

      จ านวนชั้น 

    = 
5

15    

    =      0.8   

 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 1.81 – 2.60 หมายถึงระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 2.61 – 3.40 หมายถึงระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 3.41 – 4.20 หมายถึงระดบัความพึงพอใจมาก 
 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

1. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาจังหวัดลพบุรีจ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่า ( t-test 
Independent) 

2. เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทักลาง
คุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด สาขาจงัหวดัลพบุรี ในแต่ละด้านจ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานภาพ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการเปรียบเทียบรายคู่ใน
กรณีท่ีมีความแตกต่าง โดยใช ้Post Hoc Procedures เพื่อระบุวา่มีค่าเฉล่ียของกลุ่มใดบา้งท่ีมีความ
แตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 71.61 เป็นเพศหญิง 

จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.39 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ านวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55 
มากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 61.94 
รองลงมาเป็นโสด จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 33.87 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่
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ร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.19 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.23 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.55 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23 ส่วน
ใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77 
รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 
และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั สาขาจังหวดัลพบุรี 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทั
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.98, 
S.D.= 0.185)  เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีดา้นอาคารสถานท่ีมากกว่าดา้นอ่ืน ( =4.31, S.D.= 
0.284) รองลงมาคือดา้นการบริการของพนักงาน ( =4.00, S.D.= 0.330) ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ 
( =3.88, S.D.= 0.264) และพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือด้านเอกสาร ( =3.74, S.D.= 
0.410) ตามล าดบั 

เม่ือพิจราณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ดา้นอาคารสถานท่ี โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.31, S.D.= 0.284) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจ
ต่อการให้บริการเร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วนมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.67, 
S.D.= 0.640) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองสถานท่ีตั้งของบริษทัสามารถไปมาติดต่อไดส้ะดวก 
( =4.40, S.D.= 0.785) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองภายใน
อาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ ( =4.03, S.D.= 0.533) ส่วนดา้นการบริการของพนกังาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.00, S.D.= 0.330) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งพึง
พอใจต่อการให้บริการเร่ืองมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่างเพียงพอมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.58, S.D.= 0.741) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้
ค  าแนะน า ( =4.40, S.D.= 0.793) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือ
เร่ืองพนกังานให้บริการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน ( =3.33, S.D.= 0.875) ส่วนดา้นเอกสาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.74, S.D.= 0.410) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งพึง
พอใจต่อการให้บริการเร่ืองมีเอกสาร แผ่นพบั ป้าย แนะน าตวัอย่างปัญหาและวิธีแกปั้ญหาใน
เบ้ืองตน้มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.21, S.D.= 1.038) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร 
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ป้าย แนะน าการท าประกนัภยัเบ้ืองตน้ ( =4.20, S.D.= 1.085) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อ
การให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เรียกใชส้ะดวก ( =3.31, S.D.= 
0.796) ส่วนด้านบริการเสริมอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.= 0.264) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจต่อการให้บริการเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ี
สะดวกรวดเร็วมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.94, S.D.= 0.336) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองมี
ความรวดเร็วในการจดัส่งกรมธรรมป์ระกนัภยั ( =4.48, S.D.= 10.667) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือเร่ืองมีการจดัเจา้หน้าท่ี/วิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ ( =2.86, 
S.D.= 0.997) 

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึน
ไป พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี
มากกวา่ช่วงอายอ่ืุน ( =4.04, S.D.= 0.143) โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหวา่ง 25 - 35 ปี ( =4.02, S.D.= 0.163) โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และพึง
พอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี ( =3.90, S.D.= 
0.210) โดยเฉพาะดา้นเอกสาร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามอายุ ดา้นอาคารสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วง
อายุน้อยกว่า 25 ปีพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =4.44, S.D.= 0.192) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการ
จดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ข้ึนไป 
( =4.32, S.D.= 0.311) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน และ
พึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหว่าง 36 - 45 ปี ( =4.24, 
S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน ส าหรับจ าแนก
ตามอายุดา้นการบริการของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไปพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน 
( =4.05, S.D.= 0.287) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้
ค  าแนะน า รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี ( =4.03, S.D.= 0.297) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ และพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกว่า 25 ปี ( =3.90, S.D.= 0.372) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองพนักงานให้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ส าหรับจ าแนกตามอายุด้าน
เอกสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ข้ึนไปพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลาง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ( =3.87, S.D.= 0.367) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การบริการเป็นระยะๆ รองลงมาคือกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี( =3.82, S.D.= 0.296) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมี
เอกสาร ป้าย แนะน าการท าประกนัภยัเบ้ืองตน้ และพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี ( =3.51, S.D.= 0.408) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ผูใ้ช้บริการเสมอๆ ส าหรับจ าแนกตามอายุด้านบริการเสริมอ่ืนๆ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปีพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =3.94, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ
มากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป ( =3.91, S.D.= 0.221) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีความรวดเร็วในการ
จดัส่งกรมธรรม์ประกนัภยั และพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 36 - 45 ปี ( =3.77, S.D.= 0.236) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัเจา้หน้าท่ี/
วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้  

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด พึง
พอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด สาขาจงัหวดัลพบุรี
มากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.00, S.D.= 0.186) โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี รองลงมาคือ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =3.98, S.D.= 0.180) โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง ( =3.93, S.D.= 0.237) โดยเฉพาะดา้น
เอกสาร  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นอาคารสถานท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย / 
หย่าร้างพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดั
ลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.38, S.D.= 0.251) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการ
จดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสแลว้ ( =4.31, S.D.= 0.270) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจัดแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน และพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด ( =4.29, S.D.= 0.314) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองภายในอาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ ส าหรับจ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นการบริการ
ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นโสดพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.02, S.D.= 0.364) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสมรสแลว้ ( =4.01, S.D.= 0.306) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการ
อย่างเพียงพอ และพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหม้าย / หย่าร้าง 
( =3.88, S.D.= 0.388) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานให้บริการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน
ส าหรับจ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นเอกสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสดพึงพอใจต่อการให้บริการ
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ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืน 
( =3.77, S.D.= 0.427) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร ป้าย แนะน าการท าประกนัภยั
เบ้ืองตน้ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย / หย่าร้าง ( =3.72, 
S.D.= 0.395 และ S.D.= 0.500 ตามล าดบั) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร แผน่พบั ป้าย 
แนะน าตวัอยา่งปัญหาและวธีิแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ ส าหรับจ าแนกตามสถานภาพสมรส ดา้นบริการ
เสริมอ่ืนๆ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสดพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =3.93, S.D.= 0.256) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสแล้ว 
( =3.86, S.D.= 0.267) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว และพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย / หย่าร้าง ( =3.74, S.D.= 0.236) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัเจา้หนา้ท่ี/วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้ 

เม่ือพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลเร่ืองระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษา
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี พึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน ( =4.01, S.D.= 0.174) โดยเฉพาะดา้นอาคาร
สถานท่ี รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ( =3.99, S.D.= 0.176) 
โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ี และพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตัวอย่างท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ( =3.97, S.D.= 0.193) โดยเฉพาะดา้นเอกสาร เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีพึงพอใจต่อ
การให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ระดบั
การศึกษาอ่ืน ( =4.36, S.D.= 0.254) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็น
สัดส่วน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ( =4.30, S.D.= 0.316) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจัดแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน และพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( =4.23, S.D.= 0.194) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีแสงสว่างเพียงพอ ส าหรับจ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นการ
บริการของพนักงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี พึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีเหมือนกัน ( =4.00, S.D.= 0.350 , S.D.= 0.329 และ S.D.= 0.288) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนักงานให้การบริการด้วยความรวดเร็วทนัเวลา และมีจ านวน
พนกังานท่ีให้บริการอยา่งเพียงพอ ส าหรับจ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นเอกสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
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จากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน ( =3.94, S.D.= 0.435) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การบริการเป็นระยะๆ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ( =3.74, S.D.= 0.375) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมี
เอกสาร แผ่นพบั ป้าย แนะน าตวัอย่างปัญหาและวิธีแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ และพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ( =3.69, S.D.= 0.412) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เรียกใช้สะดวก ส าหรับจ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีพึงพอใจต่อ
การให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่ระดบั
การศึกษาอ่ืน ( =3.89, S.D.= 0.293) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ( =3.88, S.D.= 0.211) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว และพึงพอใจต่อการให้บริการ
นอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ( =3.85, S.D.= 0.268) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัเจา้หนา้ท่ี/วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้  

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป พึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่รายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.03, S.D.= 0.147) โดยเฉพาะดา้น
อาคารสถานท่ี รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท 
( =4.01, S.D.= 0.154) โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท ( =3.91, S.D.= 0.227) โดยเฉพาะดา้นเอกสาร
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ด้านอาคารสถานท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 15,000 – 25,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่รายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.39, S.D.= 0.245) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท ( =4.38, S.D.= 0.357) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีแสงสว่างเพียงพอ 
และพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
( =4.25, S.D.= 0.303) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองภายในอาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ 
ส าหรับจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ดา้นการบริการของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
25,001 – 35,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกว่ารายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.08, S.D.= 0.308) โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน
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มากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป ( =3.96, S.D.= 0.294) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานให้การ
บริการดว้ยความรวดเร็วทนัเวลา และพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
ต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท ( =3.90, S.D.= 0.508) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานให้
การบริการดว้ยความรวดเร็วทนัเวลา ส าหรับจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ดา้นเอกสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ข้ึนไปพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกว่ารายได้ต่อเดือนอ่ืน ( =4.04, S.D.= 0.322) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร ป้าย แนะน าการท าประกนัภยัเบ้ืองตน้ รองลงมาคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท ( =3.75, S.D.= 0.363) โดยเฉพาะ
ประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร แผน่พบั ป้าย แนะน าตวัอยา่งปัญหาและวิธีแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ และ
พึงพอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท 
( =3.50, S.D.= 0.520) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการ
เสมอๆ ส าหรับจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 15,000 – 25,000 บาทพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรีมากกวา่รายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =3.97, S.D.= 0.234) โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป ( =3.87, S.D.= 0.259) โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีมีความรวดเร็ว
ในการจดัส่งกรมธรรมป์ระกนัภยั และมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว  และพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ( =3.83, S.D.= 0.282) 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีการจดัเจา้หนา้ท่ี/วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้ 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั สาขาจังหวดัลพบุรีจ าแนกตามลกัษณะบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นเอกสาร และดา้นเอกสาร เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นอาคารสถานท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองการ
จดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วน ภายในอาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ  และสถานท่ีตั้งของ
บริษทัสามารถไปมาติดต่อได้สะดวก ส าหรับด้านการบริการของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานให้การบริการดว้ยความรวดเร็ว
ทนัเวลา พนักงานให้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่าง
เพียงพอ ส าหรับดา้นเอกสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุก ๆ ประเด็นค าถาม 
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ได้แก่ มีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เรียกใช้สะดวก การแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แก่
ผูใ้ชบ้ริการเสมอๆ เอกสาร ป้าย แนะน าการท าประกนัภยัเบ้ืองตน้ มีเอกสาร แผน่พบั ป้าย แนะน า
ตวัอยา่งปัญหาและวธีิแกปั้ญหาในเบ้ืองตน้ และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การบริการเป็นระยะๆ 
ส าหรับด้านบริการเสริมอ่ืนๆ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองมีความรวดเร็วในการจดัส่งกรมธรรมป์ระกนัภยั มีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกรวดเร็ว มี
การจดัเจา้หนา้ท่ี/วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้ การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีการบริการดว้ยความเป็นมิตร เสมอตน้เสมอปลาย 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นเอกสาร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นเอกสาร 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของ

บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากัด สาขาจังหวดัลพบุรีด้านอาคารสถานท่ีมากกว่าด้านอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองโดยเฉพาะเร่ือง 
รองลงมาคือด้านการบริการของพนักงานโดยเฉพาะเร่ืองมีจ านวนพนักงานท่ีให้บริการอย่าง
เพียงพอ ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆโดยเฉพาะเร่ืองมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการอยา่งเพียงพอ และพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อยท่ีสุดคือดา้นเอกสารโดยเฉพาะเร่ืองมีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
เรียกใชส้ะดวก 
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เม่ือพิจราณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ดา้นอาคารสถานท่ี โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เร่ืองมีการจดัแบ่งสถานท่ีภายในเป็นสัดส่วนมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ือง
สถานท่ีตั้งของบริษทัสามารถไปมาติดต่อไดส้ะดวก ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือเร่ืองภายในอาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ  ส่วนด้านการบริการของ
พนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการเร่ืองมีจ านวนพนกังานท่ีให้บริการอยา่งเพียงพอมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมา
คือประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้ค  าแนะน า ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองพนกังานให้บริการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน ส่วน
ดา้นเอกสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างความพึง
พอใจต่อการให้บริการเร่ืองมีเอกสาร แผ่นพบั ป้าย แนะน าตวัอย่างปัญหาและวิธีแกปั้ญหาใน
เบ้ืองตน้มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองมีเอกสาร ป้าย แนะน าการท า
ประกนัภยัเบ้ืองตน้ ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งความพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองมีการ
จดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เรียกใชส้ะดวก ส่วนดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการใหบ้ริการเร่ืองมีช่องทางการติดต่อ
ท่ีสะดวกรวดเร็วมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองมีความรวดเร็วในการจดัส่ง
กรมธรรม์ประกนัภยั  ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจต่อการให้บริการนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองมีการจดั
เจา้หนา้ท่ี/วทิยากรไปเผยแพร่ความรู้  

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นเอกสาร และดา้นเอกสาร กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากัด สาขาจงัหวดัลพบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นเอกสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นอาคารสถานท่ี ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขา

จงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของบริษทั กลางคุม้ครอง 
ผูป้ระสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาจังหวดัลพบุรีให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพื่อให้ผู ้ท่ีมาติดต่อมีความ
สะดวกสบาย 

2. ดา้นการให้บริการของพนกังาน ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีนโยบายในการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการ
แนะน า หรือตอบค าถาม ความสุภาพ ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นต่อการใหบ้ริการ 

3. ดา้นเอกสาร ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดั
ลพบุรี ตอ้งมีระบบการท างานท่ีดีมีการแจง้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า มี
เอกสาร แผน่พบั ป้ายประกาศท่ีแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

4. ดา้นบริการเสริมอ่ืนๆ ผูบ้ริหารของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขา
จงัหวดัลพบุรี ตอ้งมีนโยบายในการก าหนดให้มีช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวก และง่ายดาย การมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัไวอ้  านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี ควรมีการศึกษาเร่ืองอุปสรรคในการท างานของพนกังานบริษทั
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัทกลางคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาจงัหวดัลพบุรี 


