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บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจในบริการหลังการขายของผู้มาใช้บริการบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก ใน
จังหวัดตรัง การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั
ประกันภัย และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกั นภัย จาแนก
ตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ 350 คน คือผูม้ าใช้บริการ
หลังการขายของบริษทั ประกันภัย ในจังหวัดตรัง สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาใช้รอ้ ยละ, ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 27-33 ปี ประกอบ
อาชีพ พนักงานบริษทั /พนักงานขับรถ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญา
ตรี ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในบริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย ในจังหวัดตรัง พบว่าอยู่ใน
ระดับ สูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจในระดับสูงสุด คือด้านพนักงาน และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับสูง คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขาย ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการ,ส่วนประสมทางการตลาด,บริษทั ประกันภัย
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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
Keywords : customer Satisfaction, Marketing Mix, Insurance

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ช่วงวิกฤตโควิด-19 ทีผ่ ่านมานัน้ ผูป้ ระกอบการแต่ละรายได้ประคบประคอง
ธุรกิจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้จนถึงปั จจุบนั โดยจากแนวโน้มขนส่งไทยในปี 2565 จะ
เติบโตกว่า 10.5% และแม้ว่าธุรกิจจะมีแนวโน้วดีขน้ึ แต่ผปู้ ระกอบการก็ยงั คงต้องรับมือกับโครงสร้างต้นทุน
ทางด้านขนส่ง ทีป่ ระเทศไทยยังคงเน้นขนส่งทางถนน จากต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เช่นราคาน้ ามัน ส่งผลกระทบ

ต่ อต้นทุนในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกัน แต่ ใ นขณะที่ผู้ประกอบเจอสถานการณ์ หรือเศรษฐกิจที่ ตกต่ าก็ไม่ได้
หมายความว่าผูป้ ระกอบการจะหยุดพัฒนาหรือขยายธุรกิจเพือ่ ความเติบโตและประคับประคองให้ธุรกิจ นัน่
หมายถึงการทีผ่ ปู้ ระกอบการบางคนเปลีย่ นวิกฤตให้เป็ นโอกาส จากการทีเ่ ศรษฐกิจตกต่าทาให้รถบรรทุก
ขายออกยาก ทางบริษทั ขายรถส่วนใหญ่จงึ ออกมาหันราคาอย่
่
างมากเพื่อสร้างยอดขายให้กบั ทางบริษทั เมือ่
พูด ถึง การออกรถใหม่ สิ่ง ส าคัญ ส่ว นใหญ่ ท่ีจ ับ คู่ม ากับ รถทุ ก ประเภทคือ การประกัน ภัย รถยนต์ภ าค
บัง คับ (พรบ.คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ) นอกจากนี้ยงั มีการทาประกันภัยรถก็สาคัญเช่นกัน จะเห็นได้
ว่าในปั จจุบนั เราต้องเผชิญกับความเสีย่ งต่างๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นภัยอันตรายรอบด้านทัง้ ภัยธรรมชาติ
ภัยจากการกระทาของผูอ้ ่นื ทัง้ ทีอ่ าจปกป้ องหรือหลีกเลีย่ งได้และไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้โดยเราไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยจากการใช้งานรถบรรทุก ทาให้ประกันภัยเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สาหรับรถบรรทุกเชิง
พาณิชย์ทุกประเภท เพราะการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ ถ้ารถคันไหนไม่มปี ระกันภัยจะทาให้เจ้าของรถต้อง
รับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านของตัวรถของเรา หรือรถของคู่กรณีกต็ าม เมื่อถึงเวลานัน้
หากเราไม่ ไ ด้ เ ตรีย มการไว้ล่ ว งหน้ า เมื่อ ไม่ มีเ งิน ทุ น ส ารอง อาจจะส่ ง ผลให้เ กิด ค วามเดือ ดร้อ นได้
เพราะฉะนัน้ การทาประกันรถบรรทุกจะไม่ใช่การเพิม่ ภาระค่าใช้จ่ายให้กบั เจ้าของรถบรรทุกแต่เป็ นการ
กระจายความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั เจ้าของรถบรรทุกมากกว่า และยิง่ เป็ นรถทีอ่ อกใหม่
ส่วนใหญ่จะนิยมทาประกันภัยชัน้ 1 เพราะให้ความคุม้ ครองค่อนข้างครอบคลุม
ในปั จจุบนั พบว่ามีบริษทั ประกันภัยภัยรถบรรทุกให้เลือกเป็ นจานวนมาก ทาให้การเลือกใช้ประกันภัย
เป็ นสิ่งที่ยากในการตัดสินใจ เนื่องจากเจ้าของรถส่ว นใหญ่ อยากได้ค่าเบี้ยประกันที่ถูก บ้างก็ไม่เข้าใจ
ความสาคัญของการทาประกันภัยรถบรรทุก อีกทัง้ อาจคิดว่าประกันแบบไหนก็เหมือนกัน แต่สงิ่ ทีเ่ จ้าของรถ
ประสบปั ญหาหลังซื้อรถบรรทุกพร้อมกรมธรรม์แล้วมักจะเป็ นการบริการหลังการขายของแต่ละบริษัท
ประกันภัย ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาความพึงพอใจด้านการบริการหลังการขายบริษทั ประกันภัยในจังหวัด
ตรัง เพือ่ เป็ นแนวทางในการศึกษาความต้องการบริการหลังการขายของลูกค้า และสามารถนาผลการวิจยั ใน
ครัง้ ไปให้ความรูก้ บั ผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยให้ตระหนักถึงความสาคัญในการเลือก
ซือ้ ประกันภัย และเป็ นประโยชน์ให้กบั บริษทั ประกันภัยในการเสนอความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุกใน
จังหวัดตรัง
2. เพือ่ ศึกษาถึงปั ญหาในการใช้การบริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการต่อการบริการหลังการขายของบริษทั ประกัน

สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่1 เพศที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขาย ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่2 อายุท่แี ตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขายด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่3 อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขายด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที4่ รายได้ทแ่ี ตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขายด้านส่วนประสม
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในบริการหลังการขายด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความความพึงพอใจในบริการหลังการขายของผู้มาใช้บริการ
บริษัทประกันภัยรถบรรทุก ในจังหวัดตรังโดยมีการกาหนดขอบเขตในการศึกษาด้านต่างๆ โดย
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ประมาณ 5 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือน มีนาคม 2565 ถึงเดือน สิงหาคม
2565 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล จานวน 350 ชุด ดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย โดยครอบคลุม 2 ด้าน
คือ ศึกษาข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั
ประกันภัย เพื่อนาผลของการ ศึกษามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการหลัง
การขายของบริษทั ประกันภัย ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ขอบเขตประชากร กลุ่มผูใ้ ช้บริ การหลังการขาย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูม้ าใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก
ในจังหวัดตรัง

นิ ยามคาศัพท์เฉพาะ
การประกันภัย หมายถึง เป็ นการตกลงระหว่างคน 2 กลุ่ม คือฝ่ ายบริษทั ประกันภัย (ผูร้ บั
ประกันภัย) และผูซ้ ้อื ประกันภัย (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยมี 2 รูปแบบคือ ประกันชีวติ และประกันวินาศ
ภัย โดยบริษทั ประกันจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ค่า Excess หมายถึง ค่าเสียหายส่วนแรกแบบ ภาคบังคับ ซึง่ จะมีระบุไว้ในเงือ่ นไข โดยจะมี
ข้อกาหนดว่า เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ ผูใ้ ช้รถจะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษทั ประกันภัยเป็ นค่าเสียหายส่วน
แรก 1,000 บาท (แม้จะมีประกันชัน้ 1 ก็ตอ้ งจ่าย) โดยขึน้ อยูก่ บั กรณีดงั นี้
1. อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่ได้เกิดจากการชน หรือรถพลิกคว่า
2. อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่สามารถระบุคกู่ รณีได้
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ปั จจัยทีก่ ารบริการหลังการขายมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูม้ าใช้บริการหลังการขาย แบ่งได้เป็ น 7 ด้าน ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุ คลากร และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
ความพึงพอใจในการบริ การหลังการขาย หมายถึง ความรู้สึก พอใจ หรือ ทัศ นคติท่ีดี
หลังจากการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ซึ่งถ้าสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหวังไว้ จะทาให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจ แต่ถา้ สินต้าไม่ได้ประสิทธิภาพตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้ ลูกค้าจะเกิดความไม่พงึ พอใจได้

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในบริการหลังการขายของผูม้ าใช้บริการบริษทั
ประกันภัยรถบรรทุกในจังหวัดตรัง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้
ฉัตรชัย (2535) ความพึงพอใจ เกิดจากความต้องการ ความรูส้ กึ กับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดย
ความพอใจจะเกิดเมือ่ ได้รบั การตอบสนองทีบ่ รรลุเป้ าหมาย หรือความคาดหวังทีต่ งั ้ เอาไว้ โดยจะได้รบั
ความพึงพอใจมากหรือน้อย ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ทอ่ี ยากได้ ถ้าบรรลุวตั ถุประสงค์
ก็จะได้รบั ความพึงพอใจมาก แต่ในทางกลับกันถ้าไม่บรรลุความต้องการ ก็ได้มคี วามพึงพอใจน้อย

ศาสตราจารย์ ฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) บิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ ได้กล่าวว่า
ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) พบว่าการบริการจะเป็ นการ
กระทาทีต่ อบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยไม่ได้มกี ารเน้นไปในส่วนของผลิตภัณฑ์ แต่การ
บริการจะเน้นไปในส่วนของพนักงาน กระบวนการ และสภาพแวดล้อมภายนอก จึงต้องมีการตลาด
สาหรับธุรกิจบริการเพือ่ นาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป (ซีวรรณ เจริญสุข, 2557)
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจในบริการหลังการขายด้านส่วนประสมทางการตลาด

ปั จจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ (Sex)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (Income)
ระดับการศึกษา (Education)

1. ด้านสินค้า (Product) : คุณภาพการให้บริการของบริการหลังการขาย
ของบริษทั ประกัน
2. ด้านราคา (Price) : ความเหมาะสมของราคากับการบริการหลังการขาย
3. ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) : ความเหมาะสมในการเข้าถึงประกัน
ได้อย่างรวดเร็ว และความสะดวกสบายของบริการหลังการขาย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) : ความเหมาะสมของกิจกรรม
ส่งเสริมการขายทีป่ ระกันจัดให้
5. ด้านกระบวนการ (Process) : ความรวดเร็วและความแม่นยาในการ
ให้บริการ
6. ด้านบุคลากร (People) : ความรวดเร็ว ความสุภาพและการเอาใจใส่ของ
พนักงานทีใ่ ห้บริการ
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Process)

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ผมู้ าใช้บริการหลังการขาย
ของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุกในจังหวัดตรัง ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่ นอน โดยใช้วธิ กี าร

คานวณจากสูตรของ W.G.Cochran จานวน 350 คน ทาการเลือกสุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการวิจยั และได้แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็ น 3 ส่วน จานวน 41 ข้อ เพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้ ส่วนที่1ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5
คาถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการ
บริการหลังการขายของบริษทั ประกันซึง่ จะประกอบด้วย 35 คาถาม ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
จากนัน้ นาไปตรวจสอบความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
จานวน 35 ตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริการ
หลัง การขายของบริ ษั ท ประกัน ภั ย ที่ อ ยู่ ติ ด กับ จัง หวัด ตรัง เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มัน่
(Reliability) ได้คา่ ความเชือ่ มันแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ (Alpha = 0.985)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 สถิติเ ชิง พรรณนา แจกแจงความถี่ และค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเ บน
มาตรฐาน
3.2 สถิติเ ชิง อนุ ม าน การวิเ คราะห์ Independent Samples T-Test และการวิเ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
1. ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูม้ าใช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.6 อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 27-33 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.7 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทั /พนักงานขับรถ คิด
เป็ นร้อ ยละ 31.1 มีร ายได้ เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น 15,001-30,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 57.1 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.1
2. จากตาราง ความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของบริษทั ประกันรถบรรทุกในจังหวัดตรัง
เฉลีย่ จาแนกรายด้าน

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การบริ การหลังการขาย
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( Product )

𝑥̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.15

0.38

มาก

ปั จจัยด้านราคา (Price)

3.98

0.88

มาก

ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)

4.15

0.74

มาก

ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

4.18

0.78

มาก

ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process)

4.16

0.73

มาก

ปั จจัยด้านพนักงาน (People)

4.29

0.70

มากทีส่ ุด

ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

4.24

0.69

มากทีส่ ุด

4.16

0.70

มาก

ค่าเฉลีย่ รวม

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก
ในจังหวัดตรังในภาพรวม พบว่า ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ ปั จจัยด้านพนักงาน และ
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (𝑥̅ = 4.29,4.24 และ S.D. = 0.70,0.69) ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจ
มาก ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด และปั จจัยด้านกระบวนการ (𝑥̅ = 4.15, 3.98, 4.15, 4.18, 4.16 และ S.D.
= 0.38, 0.88, 0.74, 0.78, 0.73) เป็ นต้น
3. จากผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการ
บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย ทีไ่ ม่แตกต่างกัน

การอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาความพึง พอใจในบริก ารหลัง การขายของผู้ม าใช้บ ริก ารบริษัท ประกัน ภัย
รถบรรทุก ในจังหวัดตรัง สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริการหลังการ
ขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 27-33 ปี
อาชีพ พนักงานบริษทั /พนักงานขับรถ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการบริการหลังการขาย หรือการเคลมประกัน ส่วนใหญ่คนทีจ่ ะมาติดต่อ
กับประกันจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามชานาญเกีย่ วกับรถ ส่วนใหญ่เป็ นผูด้ แู ลรถ หรือ พนักงานขับรถเนื่องจาก
เป็ นคนอยู่ในเหตุการณ์ ท่ที าให้เ กิดการเคลม และเป็ นคนที่ติดต่อกับประกันในการแจ้งเคลมและ

ดาเนินการในขัน้ ต่อๆไป จึงทาให้ส่วนใหญ่ผมู้ าใช้บริการหลังการขายเป็ น เพศชายมากกว่าเพศหญิง
เนื่ อ งจากธุ ร กิจ รถบรรทุ ก หลายคนอาจจะมองว่า เป็ นงานของผู้ช าย ไม่ ว่า จะเป็ น พนัก งานขับรถ
พนักงานดูแลรถ หรือแม้แต่ชา่ งซ่อมรถก็ตาม
2. จากการศึก ษาถึง ปั ญ หาในการใช้ก ารบริก ารหลัง การขายของบริษัท ประกัน ภัย พบว่ า
ผูใ้ ช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย ในจังหวัดตรัง มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นลาดับท้าย อันเนื่องมาจากในส่วนของเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ม่
เหมาะสมกับราคา อย่างประกันภัยชัน้ 1 ทีม่ รี าคาแพงในทุกบริษทั และบางครัง้ ผูม้ าใช้บริการอาจเห็น
ถึงความไม่คุ้มค่าของเบี้ยประกันที่แพง เนื่องจากในบางครัง้ ที่เกิดอุบ ตั ิเหตุ โดยไม่มีคู่กรณี หรือ
เรียกว่าเคลมแห้ง ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกแบบภาคบังคับ โดยลูกค้าจะต้องเสียส่วนต่างนี้
เมื่อเปิ ดเคลมและซ่อมรถ อีกทัง้ ในส่วนของการเคลมประกันแต่ละครัง้ เมื่อลูกค้าเป็ นฝ่ ายผิด ค่าเบี้ย
ประกันในปี ถดั ไปจะเพิม่ ขึน้ และจะไม่ลดลงกลับ แต่จะลดลงกลับโดยการทีร่ ถคันนี้จ ะต้องมีประวัตดิ ี
เป็ นเวลา 2 ปี หรือมากกว่านัน้ ทาให้ลูกค้าเห็นว่าไม่คุม้ ค่า อีกทัง้ ในส่วนของความหลากหลายของ
กรมธรรม์ มีให้เลือกน้อยทาให้อยากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อและในยุคการแพร่ระบาดของโรคระบาด
โควิด-19 ทาให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงความหลากหลาย และเหมาะสมกับความคุณ ค่าของตัวผลิตภัณฑ์
ในขณะที่ว งการโลจิส ติก ส์ หรือ ภาคการขนส่ง ได้ร ับ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดและพิษ ทาง
เศรษฐกิจ จึงทาให้ลูกค้าหลายรายต้องจากัดต้นทุน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุญญาภา นาคสินธุ์
(2559) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทีมคี วามสาคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย
จากัด(มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 392 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพ รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลีย่ 10,001-20,000
บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยมีพฤติกรรมการใช้บริการจากการแนะนาจากเพือ่ นหรือคน
รูจ้ กั แนะนา และในด้านการบริการคือ อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทางาน บริการฝาก/ถอน/โอนเงิน/ฝากเช็ค
เฉลีย่ ในการเป็ นลูกค้ากับธนาคาร 5-9 ปี มีความถีใ่ นการใช้บริการ 5-9 ครัง้ ช่วงเวลาทีม่ าใช้บริการอยู่
ในช่วง 06.00-09.00 น. ระยะเวลาในการใช้บริการ 11-20 นาที โดยค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทาง
การตลาดของผูม้ าใช่บริการจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ บุคคล ราคา ภาพลักษณ์ทาง
กายภาพ การส่งเสริมการตลาด การจัดจาหน่ าย และผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
รายได้ท่แี ตกต่างกันมีความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านบุคลากรที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการที่มรี ายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ให้
ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดน้อยกว่าผูม้ รี ายได้ 10,001-20,000 บาท เป็ นต้น

3. จากการศึกษาศึกษาความพึงพอใจของเจ้าของรถบรรทุกต่อการบริการหลังการขายของ
บริษทั ประกัน จากปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของ
บริษทั ประกันภัย ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ อาจมาจากปั จจั ยส่วนบุคคล
ไม่ได้มผี ลต่อการใช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัยรถบรรทุก และการให้บริการหลังการขาย
ของบริษทั ประกันภัยโดยรวมก็อยู่ในระดับสูงสุด และไม่ว่าจะเป็ นผูห้ ญิงหรือผูช้ าย อายุมากหรือน้อย
อาชีพต่าง ระดับการศึกษา หรือแม้กระทังรายได้
่
เฉลีย่ ต่อเดือนจะมากหรื อจะน้อย ก็จะต้องได้รบั การ
บริการทีด่ ที ส่ี ุดจากบริษทั ประกันภัยอย่างเท่าเทียมกัน เพราะสิง่ สาคัญของบริษทั ประกันภัย คือ การ
มอบการบริการทีด่ ที ่สี ุดให้กบั ผูใ้ ช้บริการหลังการขายของบริษทั ประกันภัย และเมื่อลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในการบริการของประกันภัยก็จะมีการแนะนา หรือบอกต่อ ให้กบั ผู้ใช้บริการรถบรรทุก
ด้วยกัน อีกทัง้ ยังได้รบั การต่อประกันภัยจากลูกค้าอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิง่ ทีส่ นองความต้องการของผูม้ าใช้บริการจากการวิจยั ใน
ครัง้ นี้นัน่ ก็คอื กรมธรรม์ และการบริการ จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในบริการหลังการขายของ
บริษทั ประกัน ในส่วนอยากจะเสนอเพิม่ เติม คือในส่วนของการเคลมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย
ส่ ว นใหญ่ ลู ก ค้ า มัก จะไม่ ค่ อ ยรู้ จ ัก หรือ ไม่ ท ราบว่ า มีบ ริก ารนี้ อ ยู่ ทางประกัน จึง ควรมีก าร
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงในส่วนนี้
2.
ปั จจัยด้านราคา เมื่อราคาเป็ นตัวเปรียบเทียบระหว่างความคุม้ ค่ากับการบริการ ใน
การตัดสินใจซือ้ จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจในบริการหลังการขายของบริษทั ประกัน แต่เมือ่ เทียบ
กับด้านอื่นๆกลับมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด ในส่วนของความเหมาะสมของค่าขาดประโยชน์จาก
การใช้รถ จึงอยากให้ประกันมีการปรับขึน้ ราคาค่าขาดประโยชน์
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย จะส่งผลต่อประโยชน์ ในการบริการ สะดวก มี
หลายสาขา มีชอ่ งทางเข้าถึงได้งา่ ยและหลากหลาย อยากให้มกี ารจัดช่องทางทีส่ ามารถติดต่อกับ
ทางประกันได้หลายช่องทางเพิม่ มากขึน้
4. ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการติดต่อสื่อสารอยากให้
ทางประกัน มีร ะบบประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูล ข่า วสารที่ส ามารถเข้า ถึง ได้ง่า ย เนื่ อ งจากบางครัง้

ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถติดต่อประกันได้เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ และเมื่อค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตข้อมูล
ข่าวสารของประกันไม่ได้มกี ารอัพเดท เช่น เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
5. ปั จ จัย ด้ า นกระบวนการ เป็ นการปฏิบ ัติง านในด้ า นการบริก ารเพื่อ มอบให้ ก ับ
ผูใ้ ช้บริการอย่างรวดเร็วและเกิดความประทับใจ โดยจากรถบรรทุกเป็ นรถทีใ่ ช้งานทุกวันจึงอยาก
ให้ทางประกันให้บริการรถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากการชนเพียงเล็กน้อย ให้ทาการจัดซ่อมเลย
โดยไม่ตอ้ งรอการคุมราคาจากประกันก่อนจัดซ่อม ในส่วนของด้านเอกสารอยากให้เพิม่ ช่องทาง
ในการส่งเอกสารในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็ นต้น
6. ปั จจัยด้านพนักงาน หัวใจของธุรกิจบริการคือพนักงาน จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจใน
บริการหลังการขายของบริษทั ประกัน ควรมีการทาเคลมออนไลน์ เนื่องจากบางครัง้ พนักงาน
เคลมมีไม่เพียงพอ
7. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นการนาเสนอให้ลูกค้าเห็นความเป็ นรูปธรรม ที่
สื่อถึงภาพลักษณ์การบริการที่ดใี ห้กบั ผูม้ าใช้บริการ อยากให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกให้ลูกค้า
ระหว่างรอรับบริการ
ข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. จากการศึกษาในครัง้ นี้ จึงอยากให้นาผลการวิจยั ในครัง้ นี้ไปศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษทั ประกันภัยในแต่ละบริษทั
2. จากการศึกษาในครัง้ นี้ ควรศึกษาธุรกิจเครือขายของบริษทั ประกัน ไม่วา่ จะเป็ น ซัพพลาย
(บริษทั จัดหาอะไหล่) บริการรถยก อู่ซ่อมรถ และตัวแทนขาย และควรมีการประชุมให้
ความรูใ้ นการบริการ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ตัวประกันเองและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้สงู สุด
3. จากการศึกษาในครัง้ นี้ ควรศึกษาสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ต่อการเลือกซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัย เพือ่ เป็ นการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงความหลากหลายของกรมธรรม์ให้
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เอกสารอ้างอิ ง
ฉัตรชัย คงสุข. (2535). ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการของแผนกคลังพัสดุ ฝ่ ายภัตตาคาร และโภชนาการใน
ประเทศ บริษทั การบินไทย จากัด(มหาชน). สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซีวรรณ เจริญสุข. (2557). แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด. ค้นเมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2565, จาก
https://maymayny.wordpress.com/2014/12/07/บทที-่ 1-แนวคิดทฤษฎีทางการตลาด/
ปุญญาภา นาคสินธุ์. (2559). ปั จจัยองค์ประกอบทางการตลาด 7Ps ทีมคี วามสาคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ,งานนิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ,วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

