
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงาน คปภ. 
รอบ 6 เดือน ของปี 2564 (มกราคม - มิถนุายน) 
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บริษัท ไอดีเสิร์ช จำกัด ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ.  
ทั ้งส ่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้แบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ ่ม รวมทั ้งส ิ ้น 8,500 ราย ได้แก่  
๑) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1,000 ราย 
และ ๒) กลุ ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 ราย ซึ ่งทำการสำรวจความรู ้ ความเข้าใจและการเข้าถึง 
การประกันภัยรวมถึงความคิดเห็นที ่มีต่อสำนักงาน คปภ. และ 3) ผู ้ที ่ม ีประสบการณ์ใช้บริการด้าน 
การประกันภัย อย่างน้อย 2,500 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview)  
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) โดยกลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) สำหรับผู้ใช้บริการ และคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage Random Sampling) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้วิธีประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for windows) ซึ่งสามารถสรุปผลสำรวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖4 (เอกสารแนบ) ได้ดังนี้ 

๑. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ.    
๑.๑ ความพึงพอใจโดยรวมต่อสำนักงาน คปภ. 
สำรวจจากผู้รับบริการด้านการประกันภัยของ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและ     

ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,000 ราย โดยผลการสำรวจรอบ ๖ เดือนของปี ๒๕๖4 มีระดับความพึงพอใจ 
ภาพรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ อยู่ท่ีร้อยละ ๙3.40 หรือที่ระดับคะแนน ๔.67 (คะแนนเต็ม ๕)  

 

 
สำหรับประเด็นวัดความพึงพอใจโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๓ ด้าน คือ ด้าน  

ความเป็นธรรม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการเข้าถึงการให้บริการ จากการสำรวจรอบ ๖ เดือนของปี 
2564 ได้ผล ดังนี้  

• ด ้านค ุณภาพการให ้บร ิการ  อยู ่ท ี ่ระด ับพึงพอใจมาก ท ี ่ร ้อยละ 93.80           
(ระดับคะแนน 4.69) บริการที่พึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที ่ให้บริการ 
รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความ สะดวก 

• ด ้ านการ เข ้ าถ ึ งบร ิการ  อย ู ่ ท ี ่ ร ะด ับพ ึ งพอใจมาก ท ี ่ ร ้ อยละ 92.2๐                     
(ระดับคะแนน ๔.61)  บริการทุกเรื่องได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวก/ไม่ยุ่งยาก
ในการติดต่อขอรับบริการ และช่องทางการให้บริการมีหลายช่องทาง/ เพียงพอ 
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• ด้านความเป็นธรรม อยู่ที ่ระดับพึงพอใจมาก ที่ร้อยละ 94.00 (ระดับคะแนน 
4.70) บริการที่พึงพอใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ การให้บริการด้วยความ  เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และไม่เลือกปฏิบัติ รองลงมา ได้แก่ การรับฟังปัญหาของทุกฝ่าย และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม 

 

 
 

๑.๒ ความพึงพอใจโดยรวมต่องานที่รับบริการ  
       ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงาน คปภ. โดยรวม จำแนกตามประเภทของ

งานที่รับบริการ พบว่า งานจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น, งานบริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-
นายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา), งานบริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย  
(นิติบุคคล), และงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ส่วนงานระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย โดยผู้ชำนาญการ (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) และงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ  
มีความพึงพอใจมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

จากผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้น พบว่า ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของ        
กลุ่มผู้ใช้บริการในกระบวนงานต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ใน ๖ เดือนของปี ๒๕๖4 ส่วนใหญ่ในแต่ละ
กระบวนงานจะมีคะแนนใกล้เคียงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี ๒๕๖3 
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ยกเว้นงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ ่งอาจเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ผู ้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประกอบกับเป็นงานที่มีขั ้นตอนและ 
ความซับซ้อนมากกว่ากระบวนการอ่ืน 

๒. ผลสำรวจความรู้ ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 
   ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 ราย ใน 4 ประเด็น ได้แก่  

2.1 การรับรู้บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. จากการสำรวจ รอบ ๖ เดือนของปี 
๒๕๖4 พบว่า ประชาชนทั่วไปโดยรวมที่รู้จักชื่อสำนักงาน คปภ. รับรู้บทบาทหน้าที่เรื่องการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การกำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้มี
ความเข้มแข็งมั่นคง, การกำกับดูแลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย , 
การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่รับรู้น้อยที่สุดคือ การจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น  

 

 
 

2.2 แหล่ง/สื่อที่รับรู้ชื่อสำนักงาน คปภ. 
ประชาชนทั่วไปโดยรวมที่รับรู้ชื่อสำนักงาน คปภ. รับรู้จากบริษัทประกันภัยมากที่สุด ร้อย

ละ 49.29 รองลงมารับรู้จากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 37.54 ใกล้เคียงกับรับรู้จากเพื่อน/ญาติ/บุคคลที่รู้จักแนะนำ  
ร้อยละ 37.39 เป็นต้น  
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๒.3 ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัย  
• การถือครองกรมธรรม์ประกันภัย รอบ ๖ เดือนของปี ๒๕๖4 กลุ ่มตัวอย่างมี 

การถือครองกรมธรรม์ อยู่ที่ร้อยละ 57.38 ลดลงจากช่วง 6 เดือนแรกของปีก่อน ที่มีสัดส่วนการถือครองที่
ร้อยละ 77.48 และจากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า เหตุผลที่ไม่ซื้อประกันภัย (1) เนื่องจากใช้สิทธิอื่นๆ  
โดยไม่ต้อง ทำประกันภัยได้ เช่น ประกันสังคม, สิทธิข้าราชการ ฯลฯ ร้อยละ 73.90 (2) รายได้ไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 38.97 และ (3) ไม่เห็นประโยชน์ของการทำประกันภัย ร้อยละ 9.56 

• ประเภทการประกันภัยที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนโดยรวมรู้จัก 3 อันดับแรก คือ  
(1) ประกันชีวิต (2) ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ (3) ประกันภัยอุบัติเหต ุ(PA)  

 

 
 
• ช่องทางการซื้อกรมธรรม์ กลุ่มตัวอย่างประชาชนโดยรวมซื้อกรมธรรม์ผ่านตัวแทน/

นายหน้ามากที่สุด รองลงมาคือผ่านบริษัทประกันภัย และผ่านธนาคาร ตามลำดับ 
๒.4 การประกันภัยรถภาคบังคับ จากการสำรวจ รอบ ๖ เดือนของปี ๒๕๖4 พบว่า

ประชาชนร้อยละ 72.27 รู้จักการประกันภัยรถภาคบังคับ และร้อยละ 88.56 รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของ
การประกันภัยรถภาคบังคับ  

 
 


