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ในปี ๒๕๖3 สำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้าง บริษัท อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์  คอนซัลแตนท์ 

จำกัด ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 
12,487 ราย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ใช้บริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน 
คปภ. ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 2,340 ราย และ ๒) กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 10,147 ราย ซ่ึง
ทำการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยรวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อสำนักงาน คปภ.  โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) 
โดยกลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับผู้ใช้บริการ และคัดเลือก
โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้วิธีประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมทางสถ ิต ิ  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for windows) ซ ึ ่ งสามารถสรุป 
ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ประจำปี ๒๕๖3 ได้ดังนี ้

๑. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับสำนักงาน คปภ.    
๑.๑ ความพึงพอใจโดยรวมต่อสำนักงาน คปภ. 
สำรวจจากผู้รับบริการด้านการประกันภัยของ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาค จำนวน 2,340 ราย โดยผลการสำรวจรอบ 12 เดือนของปี ๒๕๖3 มีระดับความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ที่
ระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ อยูท่ีร่้อยละ ๙๒.20 หรือทีร่ะดับคะแนน ๔.๖1 (คะแนนเต็ม ๕)  

 

 
 

สำหรับประเด็นวัดความพึงพอใจโดยรวม ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๓ ด้าน คือ ด้านความเป็น
ธรรม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการเข้าถึงการให้บริการ จากการสำรวจรอบ 12 เดือนของปี 2563 
ได้ผล ดังนี้  
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม 
ปี ๒๕๕9 - ๒๕๖3
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• ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ที่ร้อยละ 92.40 (ระดับคะแนน 
4.62) กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การได้รับบริการตรงตามความต้องการ ครบถ้วนและถูกต้อง, เจ้าหน้าที่
บุคลิกภาพด ีและการแตง่กายเหมาะสม, สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ  

• ด้านการเข้าถึงบริการ อยูท่ี่ระดับพึงพอใจมาก ทีร่้อยละ ๙๐.6๐(ระดับคะแนน ๔.๕3) 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ได้รับความสะดวกในการตดิต่อรับบริการ และมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

• ด้านความเป็นธรรม อยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก ที่ร้อยละ 92.80 (ระดับคะแนน 4.64) 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ โดย
เจ้าหน้าทีร่ับฟังปัญหา และเร่งแก้ไขปัญหาทันที         
 
 

 

 
๑.๒ ความพึงพอใจโดยรวมต่องานที่รับบริการ  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงาน คปภ. โดยรวม จำแนกตามประเภทของงานที่

รับบริการพบว่า ผู้รับบริการในกระบวนงานออก/ต่อใบอนุญาตบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล งานจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

การประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านเทียบกับช่วงปี ๒๕๖2 
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จากผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้น พบว่า ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของกลุ ่ม

ผู้ใช้บริการในกระบวนงานต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ในปี ๒๕๖3 ส่วนใหญ่ในแต่ละกระบวนงานจะมีคะแนน
ใกล้เคียงและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖2 ซึ่งอาจเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่องานในกระบวนการต่างๆ 

๒. ผลสำรวจความรู้ ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 
   ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จำนวน 10,147 ราย ใน 3 ประเด็น ได้แก่  

๒.๑  การรู ้จ ักสำนักงาน คปภ. จากการสำรวจ รอบ 12 เดือนของปี ๒๕๖3 พบว่ามี
ประชาชนทัว่ไปรู้จักสำนักงาน คปภ. ร้อยละ 74.80 โดยรู้จักสำนักงาน คปภ. ผ่านช่องทางหลักประกอบด้วย ร้อยละ 
45.69 ร ู ้จ ักสำนักงาน คปภ. ผ่านส ื ่อโทรทัศน์ รองลงมาร ้อยละ 44.80 ร ู ้จากบร ิษ ัทประกันภ ัย และ 
ร้อยละ 42.85 รับรู้ผ่านเพ่ือน/ญาติ/บุคคลที่รู้จักแนะนำ  
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ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. มีการประชาสัมพันธ์องค์กร และให้ความรู้
ด้านการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการสำรวจการรับรู้ชื่อสำนักงาน 
คปภ. ผ่านสื่อหรือแหล่งข้อมูล ๓ ลำดับแรกคือ โทรทัศน์ บริษัทประกันภัย และคนรู้จักตามลำดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นมา ได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์โดยเน้นสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มากขึ้น ตามสภาพ
สังคมที่ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้น 

๒.๒ ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงการประกันภัย  
• จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รู้จักการประกันภัยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
• การถือครองกรมธรรม์ประกันภัย รอบ 12 เดือนของปี ๒๕๖3 กลุ ่มตัวอย่างมี 

การถือครองกรมธรรม์ อยู่ที่ร้อยละ 76.68 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนการถือครองที่ร้อยละ 60.00 และ
จากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า เหตุผลที่ประชาชนไม่ซื้อประกันภัย 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ไม่มีเงิน/ไม่มี
รายได้ที่แน่นอน ร้อยละ 10.95  (2) ไม่สนใจ/ไม่เห็นประโยชน์ของการประกันภัย ร้อยละ 10.19 และ  
(3) ไม่ซื้อประกันภัยเพราะสามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้ เช่น ประกันสังคม, สิทธิข้าราชการ ฯลฯ ร้อยละ 4.23 

• ประเภทการประกันภัยที่กลุ่มตัวอย่างรู้จัก 3 อันดับแรก ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันภัย
รถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันสุขภาพ ตามลำดับ 

• ช่องทางการซื้อกรมธรรม์ที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ การซื้อกรมธรรม์ผ่านตัวแทน/
นายหน้ามากที่สุด รองลงมาคือ ผ่านบริษัทประกันภัย และผ่านธนาคาร ตามลำดับ 

  

 
๒.๓ การประกันภัยรถภาคบังคับ จากการสำรวจ รอบ 12 เดือนของปี ๒๕๖3 พบว่า

ประชาชนร้อยละ ๙7.45 รู้จักการประกันภัยรถภาคบังคับและการรับรู้สิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถ 
ภาคบังคับ โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่รู้จักการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.93  
มีความเห็นว่าการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีความสำคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 42.53 
เห็นว่ามีความสำคัญในระดับมาก และร้อยละ 8.79 เห็นว่ามีความสำคัญในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 
0.18 เท่านั้นที่เห็นว่ามีความสำคัญในระดับน้อยที่สุด  
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