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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของผู้มาใช้บรกิารบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก ใน
จงัหวดัตรงั การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทั
ประกนัภยั และเพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกันภยั จ าแนก
ตามเพศ อายุ อาชพี รายไดต้่อเดอืนและระดบัการศกึษา จ านวนกลุ่มตวัอย่างที ่350 คน คอืผูม้าใชบ้รกิาร
หลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั ในจงัหวดัตรงั สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนาใชร้อ้ยละ , ค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่การทดสอบ t-test และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05       

ผลการศกึษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 27-33 ปี ประกอบ
อาชพี พนกังานบรษิทั/พนกังานขบัรถ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท ระดบัการศกึษา ปรญิญา
ตร ีผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั ในจงัหวดัตรงั พบว่าอยู่ใน
ระดบั สงู เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าลูกคา้พงึพอใจในระดบัสงูสุด คอืดา้นพนักงาน และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  ลูกคา้มคีวามพงึพอใจในระดบัสงู คอืดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด และกระบวนการ ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ว่าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชพี รายไดต้่อเดอืน และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขาย ด้านสว่น
ประสมทางการตลาดทีไ่ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั : ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิาร,สว่นประสมทางการตลาด,บรษิทัประกนัภยั 
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ABSTRACT 

This study attempted to Study of Satisfaction Towards Aftersales Service of the Insured’s 
Truck Insurance in Trang.This study have objective for study of Satisfaction Towards Aftersales 
Service of the Insured’s Truck Insurance classifyed by gender, age, occupation, income and 
education level. The sample is 350 persons are the Insured’s Truck Insurance in Trang. The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test was used to test the 
hypothesis when two groups of independent variables were compared. One-way ANOVA was applied 
to compare more than three groups of independent variables. At the statistically significant level of 
.05  

The research results show that most of customers are male, age between 27-33 years, 
occupation Company employee / driver, average monthly income 15,001-30,000 baht and education 
level Bachelor's degree. The finding revealed that the customer Satisfaction Towards Aftersales 
Service of the Insured’s Truck Insurance in Trang was at high level overall. Consideration each 
aspects revealed the following; found that the customer was satisfied at the highest level is People 
and Physical Evidence. Customers have a high level of satisfaction. is product, price, place, 
promotion and process, The Test of hypothesis revealed that sex, age, occupation, income and 
education level had satisfaction towards Aftersales Service of the Insured’s Truck Insurance in Trang. 
The marketing mix was not at the statistically significant level of .05 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จะเหน็ไดว้่าจากสถานการณ์ช่วงวกิฤตโควดิ-19 ทีผ่่านมานัน้ผูป้ระกอบการแต่ละรายไดป้ระคบประคอง
ธุรกจิและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดจ้นถงึปัจจุบนั โดยจากแนวโน้มขนส่งไทยในปี 2565 จะ
เตบิโตกว่า 10.5% และแมว้่าธุรกจิจะมแีนวโน้วดขีึน้แต่ผูป้ระกอบการกย็งัคงตอ้งรบัมอืกบัโครงสรา้งตน้ทุน
ทางดา้นขนสง่ ทีป่ระเทศไทยยงัคงเน้นขนสง่ทางถนน จากตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ เช่นราคาน ้ามนั สง่ผลกระทบ



ต่อต้นทุนในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกนั แต่ในขณะที่ผู้ประกอบเจอสถานการณ์หรือเศรษฐกิจที่ ตกต ่าก็ไม่ได้
หมายความว่าผูป้ระกอบการจะหยุดพฒันาหรอืขยายธุรกจิเพือ่ความเตบิโตและประคบัประคองใหธุ้รกจิ นัน่
หมายถงึการทีผู่ป้ระกอบการบางคนเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส จากการทีเ่ศรษฐกจิตกต ่าท าใหร้ถบรรทุก
ขายออกยาก ทางบรษิทัขายรถสว่นใหญ่จงึออกมาหัน่ราคาอย่างมากเพื่อสรา้งยอดขายใหก้บัทางบรษิทั เมือ่
พูดถึงการออกรถใหม่สิ่งส าคัญส่วนใหญ่ที่จับคู่มากับรถทุกประเภทคือ การประกนัภ ัยรถยนต์ภาค
บงัคบั (พรบ.คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)  นอกจากนี้ยงัมกีารท าประกนัภยัรถกส็ าคญัเช่นกนั จะเหน็ได้
ว่าในปัจจุบนัเราตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งต่างๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภยัอนัตรายรอบดา้นทัง้ภยัธรรมชาติ
ภยัจากการกระท าของผูอ้ื่นทัง้ทีอ่าจปกป้องหรอืหลกีเลีย่งไดแ้ละไม่สามารถหลกีเลีย่งไดโ้ดยเราไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้โดยจากการใชง้านรถบรรทุกท าใหป้ระกนัภยัเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรบัรถบรรทุกเชงิ
พาณิชย์ทุกประเภท เพราะการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละครัง้ถ้ารถคนัไหนไม่มปีระกนัภยัจะท าใหเ้จ้าของรถต้อง
รบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของตวัรถของเรา หรอืรถของคู่กรณีกต็าม เมื่อถงึเวลานัน้
หากเราไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อไม่มีเงินทุนส ารอง อาจจะส่งผลให้เกิดค วามเดือดร้อนได้ 
เพราะฉะนัน้การท าประกนัรถบรรทุกจะไม่ใช่การเพิม่ภาระค่าใช้จ่ายให้กบัเจ้าของรถบรรทุกแต่เป็นการ
กระจายความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัเจา้ของรถบรรทุกมากกว่า และยิง่เป็นรถทีอ่อกใหม่ 
สว่นใหญ่จะนิยมท าประกนัภยัชัน้1 เพราะใหค้วามคุม้ครองค่อนขา้งครอบคลุม 

ในปัจจุบนัพบว่ามบีรษิทั ประกนัภยัภยัรถบรรทุกใหเ้ลอืกเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารเลอืกใชป้ระกนัภยั
เป็นสิ่งที่ยากในการตัดสินใจ เนื่องจากเจ้าของรถส่วนใหญ่อยากได้ค่าเบี้ยประกนัที่ถูก บ้างก็ไม่เข้าใจ
ความส าคญัของการท าประกนัภยัรถบรรทุก อกีทัง้อาจคดิว่าประกนัแบบไหนกเ็หมอืนกนั แต่สิง่ทีเ่จา้ของรถ
ประสบปัญหาหลงัซื้อรถบรรทุกพร้อมกรมธรรม์แล้วมกัจะเป็นการบริการหลงัการขายของแต่ละบริษัท
ประกนัภยั ทัง้นี้ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาความพงึพอใจดา้นการบรกิารหลงัการขายบรษิทัประกนัภยัในจงัหวดั
ตรงั เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาความตอ้งการบรกิารหลงัการขายของลูกคา้ และสามารถน าผลการวจิยัใน
ครัง้ไปใหค้วามรูก้บัผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัใหต้ระหนักถงึความส าคญัในการเลอืก
ซือ้ประกนัภยั และเป็นประโยชน์ใหก้บับรษิทัประกนัภยัในการเสนอความตอ้งการของลกูคา้  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุกใน
จงัหวดัตรงั 

2. เพือ่ศกึษาถงึปัญหาในการใชก้ารบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั 
3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารต่อการบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนั 

 



สมมติฐานของการวิจยั 

 สมมตฐิานที่1 เพศที่แตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขาย ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่2 อายุที่แตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่3 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที4่ รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายดา้นสว่นประสม
ทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่5 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายด้าน
สว่นประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ มุ่งศกึษาเกี่ยวกบัความความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของผู้มาใช้บรกิาร
บรษิัทประกนัภยัรถบรรทุก ในจงัหวดัตรงัโดยมกีารก าหนดขอบเขตในการศกึษาด้านต่างๆ  โดย
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ประมาณ 5 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืน มนีาคม 2565 ถงึเดอืน สงิหาคม 
2565 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู จ านวน 350 ชุด ดงัต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศกึษาความพงึพอใจในการบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั โดยครอบคลุม 2 ดา้น 

คอื ศกึษาขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล และความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทั
ประกนัภยั เพื่อน าผลของการ ศกึษามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการในการใหบ้รกิารหลงั
การขายของบรษิทัประกนัภยั ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

 
ขอบเขตประชากร กลุ่มผูใ้ช้บริการหลงัการขาย 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก  
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก 

ในจงัหวดัตรงั 
 
 



นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ 

การประกนัภยั หมายถงึ เป็นการตกลงระหว่างคน 2 กลุ่ม คอืฝ่ายบรษิทัประกนัภยั (ผูร้บั
ประกนัภยั) และผูซ้ื้อประกนัภยั (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยม ี2 รูปแบบคอื ประกนัชวีติและประกนัวนิาศ
ภยั โดยบรษิทัประกนัจะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

ค่า Excess หมายถงึ ค่าเสยีหายสว่นแรกแบบ ภาคบงัคบั ซึง่จะมรีะบุไวใ้นเงือ่นไข โดยจะมี
ขอ้ก าหนดว่า เมื่อเกดิอุบตัเิหตุ ผูใ้ชร้ถจะตอ้งรบัผดิชอบร่วมกบับรษิทัประกนัภยัเป็นค่าเสยีหายสว่น
แรก 1,000 บาท (แมจ้ะมปีระกนัชัน้1 กต็อ้งจา่ย) โดยขึน้อยูก่บักรณีดงันี้ 

1. อุบตัเิหตุทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการชน หรอืรถพลกิคว ่า 
2. อุบตัเิหตุทีไ่ม่สามารถระบุคูก่รณีได ้

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถงึ ปัจจยัทีก่ารบรกิารหลงัการขายมผีลต่อความ
พงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขาย แบ่งไดเ้ป็น 7 ดา้น ดา้นสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ความพึงพอใจในการบริการหลงัการขาย หมายถึง ความรู้สึกพอใจ หรือทศันคติที่ดี
หลงัจากการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารแล้ว ซึ่งถ้าสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหวงัไว้ จะท าให้ลูกค้าเกดิ
ความพอใจ แต่ถา้สนิตา้ไม่ไดป้ระสทิธภิาพตามทีไ่ดค้าดหวงัไว ้ลกูคา้จะเกดิความไม่พงึพอใจได ้

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของผูม้าใชบ้รกิารบรษิทั
ประกนัภยัรถบรรทุกในจงัหวดัตรงั ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้ 

  ฉตัรชยั (2535) ความพงึพอใจ เกดิจากความตอ้งการ ความรูส้กึกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดย
ความพอใจจะเกดิเมือ่ไดร้บัการตอบสนองทีบ่รรลุเป้าหมาย หรอืความคาดหวงัทีต่ ัง้เอาไว ้โดยจะไดร้บั
ความพงึพอใจมากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคท์ีอ่ยากได ้ถา้บรรลุวตัถุประสงค์
กจ็ะไดร้บัความพงึพอใจมาก แต่ในทางกลบักนัถา้ไมบ่รรลุความตอ้งการ กไ็ดม้คีวามพงึพอใจน้อย  



   ศาสตราจารย ์ฟิลลปิ คอ็ตเล่อร ์(Philip Kotler) บดิาแหง่การตลาดยคุใหม่ ไดก้ล่าววา่
สว่นประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) พบวา่การบรกิารจะเป็นการ
กระท าทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ โดยไมไ่ดม้กีารเน้นไปในสว่นของผลติภณัฑ ์ แต่การ
บรกิารจะเน้นไปในสว่นของพนกังาน กระบวนการ และสภาพแวดลอ้มภายนอก จงึตอ้งมกีารตลาด
ส าหรบัธุรกจิบรกิารเพือ่น าไปก าหนดกลยทุธท์างการตลาดต่อไป (ซวีรรณ เจรญิสขุ, 2557) 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
        ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 
(Independent Variables)         (Dependent Variables) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขาย

ของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุกในจงัหวดัตรงั ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยใชว้ธิกีาร

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ (Sex) 
2. อาย ุ(Age) 
3. อาชพี (Occupation) 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (Income) 
5. ระดบัการศกึษา (Education) 

ความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

1. ดา้นสนิคา้ (Product) : คุณภาพการใหบ้รกิารของบรกิารหลงัการขาย
ของบรษิทัประกนั 

2. ดา้นราคา (Price) : ความเหมาะสมของราคากบัการบรกิารหลงัการขาย 
3. ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย (Place) : ความเหมาะสมในการเขา้ถงึประกนั

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และความสะดวกสบายของบรกิารหลงัการขาย 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) : ความเหมาะสมของกจิกรรม

ส่งเสรมิการขายทีป่ระกนัจดัให ้
5. ดา้นกระบวนการ (Process) : ความรวดเรว็และความแมน่ย าในการ

ใหบ้รกิาร 
6. ดา้นบุคลากร (People) : ความรวดเรว็ ความสุภาพและการเอาใจใส่ของ

พนกังานทีใ่หบ้รกิาร  
7. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

and Process) 



ค านวณจากสูตรของ W.G.Cochran จ านวน 350 คน ท าการเลือกสุ่มตวัอย่างเป้าหมาย 
โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมอืในการวจิยั และได้แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน จ านวน 41 ขอ้ เพื่อใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ ส่วนที่1ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 
ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้และระดบัการศกึษา ส่วนที ่2 ความพงึพอใจในการ
บรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัซึง่จะประกอบดว้ย 35 ค าถาม ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
จากนัน้น าไปตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม จ านวน 35 ตวัอย่าง คอื ผูใ้ชบ้รกิาร
หลังการขายของบริษัทประกันภัยที่อยู่ติดกับจังหวัดตรัง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ไดค้า่ความเชือ่มัน่แบบสอบถามทัง้ฉบบั (Alpha = 0.985) 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.1 สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเ บน

มาตรฐาน 
3.2 สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ Independent Samples T-Test และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื  

1. ดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 52.6 อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 27-33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 ประกอบอาชพี พนักงานบรษิทั/พนักงานขบัรถ คดิ
เป็นร้อยละ 31.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.1 ระดับ
การศกึษา ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 65.1  

 

2. จากตาราง ความพงึพอใจในการบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัรถบรรทุกในจงัหวดัตรงั
เฉลีย่จ าแนกรายดา้น 



 
จากการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก 

ในจงัหวดัตรงัในภาพรวม พบว่า ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนกังาน และ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (�̅� = 4.29,4.24 และ S.D. = 0.70,0.69) ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจ
มาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น

การสง่เสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นกระบวนการ (�̅� = 4.15, 3.98, 4.15, 4.18, 4.16 และ S.D. 
= 0.38, 0.88, 0.74, 0.78, 0.73) เป็นตน้ 

3. จากผลการวเิคราะหส์มมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในการ
บรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั ทีไ่มแ่ตกต่างกนั  
 
 

การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจในบริการหลังการขายของผู้มาใช้บริการบริษัทประกันภัย
รถบรรทุก ในจงัหวดัตรงั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
1. จากการศกึษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารหลงัการ

ขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ อายุระหว่าง 27-33 ปี 
อาชพี พนักงานบรษิทั/พนักงานขบัรถ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท ระดบัการศกึษา 
ปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเนื่องจากการบรกิารหลงัการขาย หรอืการเคลมประกนั สว่นใหญ่คนทีจ่ะมาตดิตอ่
กบัประกนัจะเป็นผูท้ีม่คีวามช านาญเกีย่วกบัรถ สว่นใหญ่เป็นผูด้แูลรถ หรอื พนกังานขบัรถเนื่องจาก
เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการเคลม และเป็นคนที่ติดต่อกบัประกนัในการแจ้งเคลมและ

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์( Product ) 4.15 0.38 มาก

ปัจจยัดา้นราคา (Price) 3.98 0.88 มาก

ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.15 0.74 มาก

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 4.18 0.78 มาก

ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 4.16 0.73 มาก

ปัจจยัดา้นพนกังาน (People) 4.29 0.70 มากทีสุ่ด

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.24 0.69 มากทีสุ่ด

คา่เฉลีย่รวม 4.16 0.70 มาก

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การบริการหลงัการขาย
S.D. ระดบัความพึงพอใจ�̅�



ด าเนินการในขัน้ต่อๆไป จงึท าใหส้่วนใหญ่ผูม้าใชบ้รกิารหลงัการขายเป็น เพศชายมากกว่าเพศหญงิ 
เนื่องจากธุรกิจรถบรรทุกหลายคนอาจจะมองว่าเป็นงานของผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขบัรถ 
พนกังานดแูลรถ หรอืแมแ้ต่ชา่งซ่อมรถกต็าม  
2. จากการศึกษาถึงปัญหาในการใช้การบริการหลังการขายของบริษัทประกันภัย พบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั ในจงัหวดัตรงั มคีวามพงึพอใจในด้านผลติภณัฑ์และ
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นล าดบัทา้ย อนัเนื่องมาจากในส่วนของเบีย้ประกนัภยัทีไ่ม่
เหมาะสมกบัราคา อย่างประกนัภยัชัน้1 ทีม่รีาคาแพงในทุกบรษิทั และบางครัง้ผูม้าใชบ้รกิารอาจเหน็
ถึงความไม่คุ้มค่าของเบี้ยประกนัที่แพง เนื่องจากในบางครัง้ที่เกิดอุบตัิเหตุโดยไม่มีคู่กรณี หรือ
เรยีกว่าเคลมแหง้ ลูกคา้ต้องจ่ายค่าเสยีหายส่วนแรกแบบภาคบงัคบั โดยลูกคา้จะต้องเสยีส่วนต่างนี้
เมื่อเปิดเคลมและซ่อมรถ อกีทัง้ในส่วนของการเคลมประกนัแต่ละครัง้เมื่อลูกคา้เป็นฝ่ายผดิ ค่าเบี้ย
ประกนัในปีถดัไปจะเพิม่ขึน้ และจะไม่ลดลงกลบั แต่จะลดลงกลบัโดยการทีร่ถคนันี้จะตอ้งมปีระวตัดิี
เป็นเวลา 2 ปี หรอืมากกว่านัน้ ท าใหลู้กคา้เหน็ว่าไม่คุม้ค่า อกีทัง้ในส่วนของความหลากหลายของ
กรมธรรม ์มใีหเ้ลอืกน้อยท าใหอ้ยากต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อและในยุคการแพร่ระบาดของโรคระบาด
โควดิ-19 ท าให้ลูกค้าเล็งเหน็ถงึความหลากหลาย และเหมาะสมกบัความคุณค่าของตวัผลติภณัฑ์ 
ในขณะที่วงการโลจิสติกส์ หรือภาคการขนส่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและพิษทาง
เศรษฐกจิ จงึท าใหลู้กคา้หลายรายตอ้งจ ากดัตน้ทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปุญญาภา นาคสนิธุ ์
(2559) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทมีคีวามส าคญัต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั(มหาชน) สาขาท่าเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 392 ชุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มสีถานภาพโสด มอีาชพี รบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 
บาท และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีโดยมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารจากการแนะน าจากเพือ่นหรอืคน
รูจ้กัแนะน า และในด้านการบรกิารคอื อยู่ใกล้บ้านหรอืที่ท างาน บรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ/ฝากเชค็ 
เฉลีย่ในการเป็นลกูคา้กบัธนาคาร 5-9 ปี มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิาร 5-9 ครัง้ ชว่งเวลาทีม่าใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 06.00-09.00 น. ระยะเวลาในการใช้บรกิาร 11-20 นาที โดยค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทาง
การตลาดของผูม้าใช่บรกิารจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ บุคคล ราคา ภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ การส่งเสรมิการตลาด การจดัจ าหน่าย และผลติภณัฑ์ จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
รายได้ที่แตกต่างกนัมคีวามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านบุคลากรที่แตกต่างกนั โดยผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ให้
ความส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดน้อยกวา่ผูม้รีายได ้10,001-20,000 บาท เป็นตน้ 



3. จากการศึกษาศึกษาความพงึพอใจของเจ้าของรถบรรทุกต่อการบรกิารหลงัการขายของ
บรษิทัประกนั จากปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในการบรกิารหลงัการขายของ
บรษิทัประกนัภยั ที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้อาจมาจากปัจจัยส่วนบุคคล
ไม่ไดม้ผีลต่อการใชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยัรถบรรทุก และการใหบ้รกิารหลงัการขาย
ของบรษิทัประกนัภยัโดยรวมกอ็ยู่ในระดบัสงูสุด และไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย อายุมากหรอืน้อย 
อาชพีต่าง ระดบัการศกึษา หรอืแมก้ระทัง่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจะมากหรือจะน้อย กจ็ะตอ้งไดร้บัการ
บรกิารทีด่ทีีสุ่ดจากบรษิทัประกนัภยัอย่างเท่าเทยีมกนั เพราะสิง่ส าคญัของบรษิทัประกนัภยั คอื การ
มอบการบรกิารทีด่ทีี่สุดใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนัภยั และเมื่อลูกคา้เกดิความ
ประทบัใจในการบรกิารของประกนัภยัก็จะมกีารแนะน า หรอืบอกต่อ ให้กบัผู้ใช้บรกิารรถบรรทุก
ดว้ยกนั อกีทัง้ยงัไดร้บัการต่อประกนัภยัจากลกูคา้อกีดว้ย  
 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์เป็นสิง่ทีส่นองความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารจากการวจิยัใน

ครัง้นี้นัน่กค็อื กรมธรรม์ และการบรกิาร จะเหน็ได้ว่าความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของ
บรษิทัประกนั ในสว่นอยากจะเสนอเพิม่เตมิ คอืในสว่นของการเคลมผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต โดย
ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะไม่ค่อยรู้จ ักหรือไม่ทราบว่ามีบริการนี้อยู่  ทางประกันจึงควรมีการ
ประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึในสว่นนี้  

2.  ปัจจยัดา้นราคา เมื่อราคาเป็นตวัเปรยีบเทยีบระหว่างความคุม้ค่ากบัการบรกิาร ใน
การตดัสนิใจซือ้ จะเหน็ไดว้า่ความพงึพอใจในบรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนั แต่เมือ่เทยีบ
กบัดา้นอื่นๆกลบัมคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ในส่วนของความเหมาะสมของค่าขาดประโยชน์จาก
การใชร้ถ จงึอยากใหป้ระกนัมกีารปรบัขึน้ราคาค่าขาดประโยชน์ 

3. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จะส่งผลต่อประโยชน์ในการบรกิาร สะดวก มี
หลายสาขา มชีอ่งทางเขา้ถงึไดง้า่ยและหลากหลาย อยากใหม้กีารจดัช่องทางทีส่ามารถตดิต่อกบั
ทางประกนัไดห้ลายชอ่งทางเพิม่มากขึน้ 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการตดิต่อสื่อสารอยากให้
ทางประกันมีระบบประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากบางครัง้



ผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถตดิต่อประกนัไดเ้มื่อเกดิอุบตัเิหตุ และเมื่อคน้ขอ้มูลในอนิเตอร์เน็ตขอ้มูล
ขา่วสารของประกนัไม่ไดม้กีารอพัเดท เชน่ เบอรโ์ทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นการปฏิบัติงานในด้านการบริการเพื่อมอบให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งรวดเรว็และเกดิความประทบัใจ โดยจากรถบรรทุกเป็นรถทีใ่ชง้านทุกวนัจงึอยาก
ใหท้างประกนัใหบ้รกิารรถทีเ่กดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากการชนเพยีงเลก็น้อย ใหท้ าการจดัซ่อมเลย
โดยไม่ตอ้งรอการคุมราคาจากประกนัก่อนจดัซ่อม ในส่วนของดา้นเอกสารอยากใหเ้พิม่ช่องทาง
ในการสง่เอกสารในวนัหยุดเสาร ์อาทติย ์เป็นตน้ 

6. ปัจจยัดา้นพนกังาน หวัใจของธุรกจิบรกิารคอืพนกังาน จะเหน็ไดว้่าความพงึพอใจใน
บรกิารหลงัการขายของบรษิทัประกนั ควรมกีารท าเคลมออนไลน์ เนื่องจากบางครัง้พนักงาน
เคลมมไีม่เพยีงพอ 

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นการน าเสนอใหลู้กคา้เหน็ความเป็นรูปธรรม ที่
สื่อถงึภาพลกัษณ์การบรกิารที่ดใีหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร อยากใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกใหลู้กคา้
ระหวา่งรอรบับรกิาร 

 

ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. จากการศกึษาในครัง้นี้ จงึอยากใหน้ าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารกบับรษิทัประกนัภยัในแต่ละบรษิทั 

2. จากการศกึษาในครัง้นี้ ควรศกึษาธุรกจิเครอืขายของบรษิทัประกนั ไม่วา่จะเป็น ซพัพลาย
(บรษิทัจดัหาอะไหล่) บรกิารรถยก อู่ซ่อมรถ และตวัแทนขาย และควรมกีารประชมุให้
ความรูใ้นการบรกิาร เพือ่ทีจ่ะสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัตวัประกนัเองและตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดส้งูสุด 

3. จากการศกึษาในครัง้นี้ ควรศกึษาสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัต่อการเลอืกซือ้กรมธรรม์
ประกนัภยั เพือ่เป็นการวางแผน พฒันาและปรบัปรุงความหลากหลายของกรมธรรมใ์ห้
เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิถดถอย 
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