กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของ
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ปาณิสรา บุญมาก

การค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จ

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อผู้ศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา

กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์ ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย
จากัด (มหาชน)
นางสาวปาณิสรา บุญมาก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การตลาด
อาจารย์อัญชลี เทพรัตน์
2554

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ นคว้า ด้ว ยตนเอง เรื่ อ ง“กลยุ ทธ์ ธุ ร กิจ กลยุท ธ์ ก ารตลาดและปั จจั ยส่ ว น
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปัญหา/สาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัท
ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) 2.) เพื่อศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและ
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ ของบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน) ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการศึ ก ษา โดยมี ก ารวางระเบีย บวิธี ก ารศึก ษาเป็ นเชิง คุ ณภาพและเชิง ปริม าณ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ บริหารฝ่ ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 2 ท่าน และผู้ถื อ
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ ที่ใช้บริการที่สานักงานใหญ่ จานวน 300 ท่าน โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
1) บริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้างความรู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และการเลือกใช้สื่อโฆษณา เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ส่วนสาเหตุของปัญหาการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
เนื่ อ งจากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอกในทุ ก ด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น

จ

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในด้านตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก จนส่งผลต่อการเกิดของมหันภัยต่าง จึงเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อการกาหนด กลยุทธ์ธุรกิ จ กลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ตามที่ตั้งไว้
กลยุทธ์ การตลาด ในปัจจุบันบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาด 5 ด้าน ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ บริษัทได้มีการสารวจและประเมิลผลการให้บริการอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีพัฒนาการปรับปรุงกรมธรรม์เดิมอย่างต่อเนื่อง ด้านช่องทาง
การจั ด จ าหน่ า ย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดร่ ว มกั บ ธนาคาร รวมทั้ ง จ าหน่ า ยทาง
Telemarketing ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้า
รายบุคคล (personal Line) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายย่อยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails & Line) กระจายผ่านช่องทางการ
จ าหน่ า ยต่ า งๆ ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร บริ ษั ท ฯ มี น โยบายปรั บ ปรุ ง นโยบายการรั บ
ประกันภัย ขั้นตอนการรับประกันภัย และเพิ่มพูนความรู้ด้านการรับประกันภัยแก่บุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันภัยให้มากขึ้น ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้มีการ
อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งด้าน
หลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่าง ๆ ต่อเนื่องหลังการขาย
2) ผู้ ถื อ กรมธรรม์ส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศชาย มี อ ายุร ะหว่ า ง 41 – 50 ปี มี ส ถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่
25,001 บาทขึ้ น ไป มี ร ะยะเวลาในการเป็ น ลู ก ค้ า ระหว่ า ง 5 – 10 ปี 3)ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
การตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คล ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับมาก

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นอย่า งยิ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณ
อาจารย์อัญชลี เทพรัตน์ ที่ได้ก รุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และได้ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจตรา แก้ไข และ
ติดตามความคืบหน้า ตลอดจนมอบความกรุณาดูแลเอาใจใส่ในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจนสาเร็จลุล่วง
นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
และอาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีร ะพันธุ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไขค้นคว้า ด้วยต้นเองฉบับนี้ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้กับ ศิษย์ด้วยดีตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบันแห่งนี้
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน ที่มอบความรัก ความ
ห่วงใย และให้กาลังใจด้วยดีเสมอมา ตลอดจนให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ที่ได้ทาการศึกษา จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์
การธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดและปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย
ประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
ชื่อองค์กร
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด
ภารกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และ
จริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และ
สร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ภาพรวมขององค์กรและประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ถือกาเนิดขึ้นจากพระราชดาริ ของ สมเด็จพระ
พันวัสอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้ง
บริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คน
ไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิด
ดาเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดาเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็น
บริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536
ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award
จาก SET Award 2003 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลัง
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สวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 8 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี
ขอนแก่นนครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม และ เชียงราย ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน 290,000,000.00 บาท และมีจานวนพนักงาน 270 คน
โครงสร้างบริษัทไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท อยู่ภายใต้โครงสร้างการ
บริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย บริษัทฯ รับประกันที่อยู่อาศัย ตัวอาคาร โรงงาน เฟอร์นิเจอร์
สต็อกสินค้า ฯลฯ โดยให้ ความคุ้มครองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด และยังสามารถขยาย
ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่ น ภัยลมพายุ น้าท่วม แผ่นดินไหว และภัยเนื่องจากไฟฟ้า
ฯลฯ
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
เสียหายของสินค้าต่างๆ ทั้งที่นาเข้า ในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจาก
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ภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ และยังให้ ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม จลาจล นัดหยุดงาน เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับ ประกัน
การขนส่งสินค้าภายในประเทศอีกด้วย
3. การประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายของ
ตัวรถ อุปกรณ์ประจารถ ถูกลักขโมย ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โ ดยสาร
ในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ภายนอก รวมถึงความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ
เช่น การประกันตัวคนขับในคดีอาญา โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและ ภาคบังคับ
หมายเหตุ : เลือกประเภทการประกันภัยรถยนต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้)
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ รับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ประกั นภั ย 3 ประเภทข้ างต้น อาทิ เช่น ประกั นอุ บัติ เ หตุส่ ว นบุค คล อุ บัติ เ หตุก ารเดิ นทาง
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ประกันการโจรกรรม ประกันการติดตั้งเครื่องจักร
ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน ประกันเงิน ประกันภั ยงานระหว่างก่อสร้าง ประกันกระจก
ประกั น ป้ า ยโฆษณา ประกั น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ประกั น ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption) ประกันผู้เล่นกอล์ฟและ อุปกรณ์กอล์ฟ และ ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นต้น
(หน่วย :พันบาท)

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงเบี้ยประกันภัยรับ ปี 2553
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กลุ่มลูกค้าหลัก
ของบริษัทฯ คือ กลุ่มลูกค้ารายบุคคล (Personal Line) และกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจ
(Commercial Line) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจรายย่อย และธุรกิจขนาดกลาง (Retails
& SME) กระจายผ่านช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ที่มีต้นทุนในการขายที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการทากาไร ลดแรง กดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา และ
สามารถรับเสี่ยงภัยไว้เองได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าการสร้างภาพ ลักษณ์องค์กรและสร้าง
Brand Awareness ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยสนับสนุนการทาตลาดในกลุ่ มฐานลูกค้าใหม่
และสร้าง Brand Loyalty เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างดี โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ และจัดกิจกรรม ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กร
สาหรับผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2551 – 2553) บริษัทไทยประกันภัย จากัด มี
เบี้ยประกันชีวิตรับรวมจากทุกประเภทการรับประกัน โดยในปี 2553 มีรายได้จากเบี้ยประกันภัย
รับ จานวน 1,098,964 พันบาท มีกาไรสุทธิจานวน 46.3 ล้านบาท เพื่อขึ้นจากปีก่อน 163%
(ข้อมูลจากรายงานประจาปี 2553) และมีส่วนแบ่งทางการตลาด จากสถิติประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 พบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรับเบี้ยประกันโดยรวม คิดเป็นร้อย
ละ 0.86 ของธุรกิจประกันภัยทั้งหมด จึงทาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ
ประกันภัยน้อยมาก
ตารางที่ 1.1 แสดงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทไทยประกันชีวิต และบริษัทคู่แข่งจากเบี้ย
ประกันรับโดยตรงรวมทุกประเภทสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553(ที่มา : สานักงาน คปภ.)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท
วิริยะประกันภัย
ทิพยประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
แอล เอ็ม จีประกันภัย
ธนชาตประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
เทเวศประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง
20,205,564
10,051,244
9,633,826
6,023,291
4,576,148
4,488,358
4,129,221
3,946,391
3,886,975
3,260,020

(หน่วย :พันบาท)
ส่วนแบ่งการตลาด
16.15
8.04
7.70
4.82
3.66
3.59
3.30
3.15
3.11
2.61
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

มิตชุย สุมโิ ตโม อินชัวรันซ์
ไทยพาณิชย์สามัคคี
เอช ไอเอ็มเอ โอเวอร์ซีส์
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
อาคเนย์ประกันภัย
นิวแฮมพ์เซอร์อินชัวรันท์
ไอโอกิ กรุงเทพ ประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
ศรีอยุธยาประกันภัย
นวกิจประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย
แอกซ่าประกันภัย
ไทยศรีประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
กรุงเทพพานิชประกันภัย
บูพา ประกันสุขภาพ
สินทรัพย์ประกันภัย
นาสินประกันภัย
เอเชียประกันภัย 1950
ไทยประกันภัย

3,041,749
2,919,624
2,727,228
2,674,124
2,552,481
2,454,672
2,404,764
2,010,577
1,910.259
1,907,507
1,890,042
1,860,082
1,779,124
1,746,993
1,682,643
1,606,365
1,315,342
1,152,816
1,126,092
1,078,950
1,070,090

2.43
2.33
2.18
2.14
2.04
1.96
1.92
1.61
1.53
1.52
1.51
1.49
1.42
1.40
1.35
1.28
1.05
0.92
0.90
0.86
0.86

ตารางที่ 1.2 แสดงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทไทยประกันชีวิต และบริษัทคู่แข่งจากเบี้ย
ประกันรับโดยตรงประเภทประกันภัยรถตั้งแต่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 (ที่มา:สานักงาน คปภ.)
(หน่วย :พันบาท)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท
วิริยะประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
แอล เอ็ม จีประกันภัย
ธนชาตประกันภัย
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งการตลาด
โดยตรง
18,597.228
24.92
5,435,212
7.28
3,883,239
5.20
3,876,901
5.20
3,744,397
5.02
3,306,166
4.43
2,674,124
3.58
2,125,366
2.85
1,934,559
2.59
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อาคเนย์ประกันภัย
ไอโอกิ กรุงเทพ ประกันภัย
ทิพยประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
เทเวศประกันภัย
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
นวกิจประกันภัย
ไทยศรีประกันภัย
มิตชุย สุมโิ ตโม อินชัวรันช์
สินทรัพย์ประกันภัย
ไทยพาณิชย์สามัคคี
แอกซ่าประกันภัย
นาสินประกันภัย
เอเชียประกันภัย 1950
อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย
ส่งเสริมประกันภัย
กมลประกันภัย
ศรีอยุธยาประกันภัย
ไทยประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย

1,727,359
1,720,149
1,672,516
1,606,554
1,508,624
1,374,455
1,271,606
1,235,820
1,169,910
1,143,406
1,079,779
1,062,084
1,052,643
1,001,789
966,438
909,037
863,129
740,847
621,923
606,567
574,228

2.32
2.31
2.24
2.15
2.02
1.84
1.70
1.66
1.57
1.53
1.45
1.42
1.41
1.34
1.30
1.22
1.16
0.99
0.83
0.81
0.77

สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักขององค์กร
สภาพการแข่ งขันของธุ รกิ จประกันภัย ในปัจ จุบันมี การแข่งขันด้ านช่อ งทางการจั ด
จาหน่ายมากขึ้น โดยการนาเสนอขายประกันภัยหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งการขายผ่าน
ตัว แทน การขายผ่ านสถาบั นการเงิน ธนาคารต่างๆ การแข่ งขั น การพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในปั จ จุ บั น มี ม ากขึ้ น สภาพการแข่ ง ขั น จึ ง มี ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาเบี้ยประกัน และทางด้านสร้างแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจดจาได้
ง่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โต้ ตอบกันระหว่างคู่แข่ง และการสร้างโฆษณาและโปรโมชั่นที่
ดึงดูดความใจของลูกค้า โดยธุรกิจแต่ละรายได้จัดโปรโมชั่นและช่องทางการในการชาระเบี้ยเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าดังนี้
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1.2 ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย รถยนต์ ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน)” ประเภท
ประกันภัยที่ทาให้ธุรกิจมีรายได้และก่อให้เกิดผลกาไรจากการดาเนินงานมากที่สุด คือ ประเภท
ประกั น ภัยรถ โดยมี แ นวโน้ มการขยายตั ว เพิ่ม ขึ้นจากปี 2552 คิ ด เป็นร้อ ยละ 0.88 ซึ่งเป็ น
แนวโน้มการขยายตัวที่ไม่คงที่ และลดลงจากปี 2551 ถึงร้อยละ 6.06
ตารางที่ 1.3 โครงสร้างรายได้ ที่มา: รายงานประจาปี 2553
(หน่วย :พันบาท)
ประเภทการ
รับประกัน
อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
รถยนต์
รวมทั้งสิ้น

เบี้ยประกันรับ
2553
%
2552
230,451 20.97% 230,413
20,238 1.84%
21,077
241,707 21.99% 238,912
606,567 55.19% 582,982
1,098,964 100.00% 1,073,387

%
2551
21.47% 242,595
1.96%
21,077
22.26% 238,317
54.31% 798,448
100.00 1,303,690

%
18.61%
1.87%
18.28%
61.25%
100.00

จากสถิติโครงสร้างรายได้จากผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจและแต่ละประเภทค่อย
ข้างต่ามาก มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ค่อยข้างน้อยจากธุรกิจประกันภัยโดยรวม จึงส่งผลต่อ
ภาพรวมขององค์ในด้านต่าง ๆ โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้
1. ปัญหาไม่ติดอันดับต้นๆ ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เบี้ยประกันภัยรวมรับ
โดยตรง คิดเป็นร้อยละ 0.95 หรือยู่ในอันดับ 30 ของธุรกิจประกันภัย จึงทาให้บริษัทประกันภัย
จากัด (มหาชน)มีคู่แข่งขันของธุรกิจจานวนมาก
2. ปัญหายอดตลาดรวมสูงขึ้นแต่บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีรายได้ลดลง
จากปัญหาข้างต้นทาให้บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาด
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่ติดอันดับต้นๆ ซึ่งทาให้บริษัทไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและไม่มี
ชื่อเสียงในธุรกิจประกันภัย จึงส่งผลให้รายได้รับของบริษัทฯลดลง เป็นจานวนมาก บริษัท ไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงมีการขับเคลื่อนของธุรกิจที่ช้าลงและมีอัตราการขยายตัวน้อยลง
และลูกค้าส่วนใหญ่หันไปนิยมธุรกิจประกันภัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า ดังตารางที่ 4 แสดงถึงยอด
ตลาดรวมในปี 2551 ปี2552 และ ปี 2553 ดังนี้
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ตารางที่ 1.4 ยอดตลาดรวม ปี 2551 – 2553 (ที่มา:สานักงาน คปภ.)
หน่วย :พันบาท)
ประเภทการ
รับประกัน
อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
รถยนต์
รวมทั้งสิ้น

เบี้ยประกันรับ
2553
%
2552
%
2551
%
7,867,146
6.29 7,749,677 7.04 7,502,319 7.06
4,326,080
3.46 3,633,838 3.30 4,195,816 3.95
38,279,127
30.60 33,191,437 30.17 30,408,060 28.62
74,614,209
59.65 65,429,527 59.48 64,132,354 60.37
125,086,562 100.00% 110,004,479 100.00 106,238,549 100.00

1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา/สาเหตุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดและปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด
ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.4 นิยามศัพท์
กลยุทธ์ระดับองค์กร หมายถึง กลยุทธ์ที่พิจารณาถึงภาพรวมขององค์กรตลอดจน
แนวโน้มการดาเนินงานในอนาคตว่าจะดาเนินธุรกิจเดียว หรือหลายธุรกิจ จะอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียว หรือหลายอุตสาหกรรม และกาหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตว่าต้องการขยายตัว
คงที่ หรือหดตัว หากต้องการจะขยายตัวจะขยายเข้าไปในธุรกิจเดิม หรือขยายตัวไปสู่ธุรกิจใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม หรือขยายตัวไปยังธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่องค์กรต้องการ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หมายถึง เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุง
ฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่ง
ปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้
ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์
ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่มกาไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต
(Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive
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Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost Leadership)
การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ การจากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวม
ศูนย์ (Focus Strategy)
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ หมายถึง เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการ
แข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากล
ยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการ
ผลิต แผนการตลาด แผนการดาเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็น
ต้น
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง แนวความคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งทางการตลาดของ
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ในการบริหารการตลาดของประกันภัยประเภทรถยนต์
เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย (target
market) ที่ได้เลือกสรรไว้ ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้านราคา (Price) 3. ด้าน
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) 4. ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) 5. ด้ า น
บุคคล (People) 6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) 7. ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยภัยประเภทรถยนต์ของ
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง มี
เงื่อนไขความครองของกรมธรรม์ จานวนทุนประกัน มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีอู่ใน
เครือบริษัทที่มีมาตรฐาน
ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาของประกันภัยประเภทรถยนต์ มีอัตราค่าเบี้ยประกัน
ที่เ หมาะสมเปรียบเทียบกั บเงื่อ นไขความคุ้ มครอง ส่ว นลดอัตราค่ าเบี้ยประกันเมื่อ ชาระตรง
กาหนด สามารถชาระด้วยบัตรเครดิต และการนาอัตราการใช้งานของรถมาคานวณอัตราเบี้ย
ประกัน
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง ช่ อ งทางในการช าระเบี้ ย ที่
หลากหลาย เช่น เงินสด เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค /ดร๊าฟ และอื่น ๆ ที่ตั้งสาขาและสานักใหญ่มี
สะดวกในการเดิน ทาง สาขาและส านั กงานใหญ่ มี ส ถานที่ จ อดรถเพี ย งพอต่ อ จ านวนลู ก ค้ า
สามารถซื้อประกันโดยตรงกับบริษัท
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง พนักงานแนะนาเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์
ประกันภัยประเภทรถ การจัดรายการลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าใหม่ มีการแจกของสมนาคม
ให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ มีบริการหลังการขายประกันภัยแก่ลูกค้า มีการโฆษราผ่านสื่อ
รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อ เนื่อง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท มีการแจ้งข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
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ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ
ด้ า นบุ ค คล (People) หมายถึ ง พนั กงานมี ค วามรู้ค วามเข้ าเกี่ย วกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยของบริษัท การแต่งกายของพนักงานบริการสะอาดเรียบร้อยในแบบฟอร์มของบริ ษัท
การบริการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง การบริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มเจ่มใส
บริการที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) หมายถึง ภายในสานักงานใหญ่และสาขามีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกจัดไว้บริการ เช่น โทรศัพท์ น้าดื่ม กาแฟ วารสาร หนังสือพิมพ์ ห้องน้าที่สะอาด มี
อากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ ห้องรับรองลูกค้าและห้องน้าเพียงพอต่อการบริการลูกค้า
ภายในบริเวณสานักงานสะอาด บรรยากาศร่มรื่น
ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีเวลา
เปิด-ปิดสะดวกต่อการเลือกให้บริการ มีความรวดเร็วในทุกขั้นตอนในการรับบริการ มีการรับเงิน
ตรงตามใบเสร็ จ ที่ อ อกให้ กั บ ลู ก ค้ า บริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ เ สี ย เวลาในการรอรั บ บริ ก าร
พนักงานทางานเป็นระบบ ออกบิลตรงตามเบี้ยและประเภทประกันภัยรถยนต์
การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัยจากัด (มหาชน)
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อให้ได้ทราบปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน)
2. เพื่ อ ทราบการก าหนดกลยุทธ์ ธุ รกิจ กลยุทธ์ การตลาดและปัจจั ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)ประกันภัยประเภทรถยนต์
3. นาข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษาวิจัยไปเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสู งเพื่อ วางแผนนแก้ไข
ปัญหาของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)ว่าควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยของบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) แนวคิดและทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล และ
แนวความคิดมาใช้ศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกับการจัดการเชิงยุทธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงยุทธ์
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีสภาพการแข่งขันสูง ผู้บริหารต้องมีความสามารถที่จะบริหาร
จัดการองค์ กรให้ สามารถแข่งขันในสภาพแวดล้ อมปัจจุบันที่เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาได้ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้นักบริหารกาหนดทิศ ทางธุ รกิจ กาหนดกลยุทธ์ ที่
เหมาะสมกับองค์กร เพื่อนากลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบาย ปฏิบัติงานในองค์กรได้องค์ประกอบ
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพื้นฐาน คือ
1. การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)ประกอบไปด้วยการกาหนด วิสัยทัศน์ (Vision)
และ พันธกิจ (Mission)
2. การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment Analysis)SWOT Analysis, TOWS Matrix
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวตามข้อมูลที่
ได้จากการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่
ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์ที่พิจารณาถึงภาพรวมขององค์กรตลอดจนแนวโน้มการ
ดาเนินงานในอนาคตว่าจะดาเนินธุรกิจเดียว หรือหลายธุรกิจ จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว หรือ
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หลายอุตสาหกรรม และกาหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตว่าต้องการขยายตัว คงที่
หรือหดตัว หากต้องการจะขยายตัวจะขยายเข้าไปในธุรกิจเดิม หรือขยายตัวไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม หรือขยายตัว ไปยังธุรกิจใหม่ที่ไม่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่องค์กรต้องการ กลยุทธ์ระดับองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
ลักษณะของกลยุทธ์การเจริญเติบโตมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1. กลยุทธ์การเติบโตแบบหนาแน่นหรือเข้มข้น (Intensive Growth Strategy)
ประกอบด้วย
1) การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยเพิ่มส่วนของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ หรือ
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
3) การพัฒนาตลาด (Market Development) เป็นการขยายพื้นที่ไปยังตลาดใหม่ หรือ
กลุ่มลูกค้าใหม่
1.2. กลยุทธ์การเติบโตแบบรวมตัว หรือประสมประสาน (Integrative Growth
Strategy)
1) กลยุทธ์การเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)
2) กลยุทธ์การเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
1.3. กลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy)
จาแนกออกเป็น 2 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1) การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification)
2) การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification)
3) การขยายตัวที่แตกต่างตามแนวนอน (Horizontal Diversification)
กลยุทธ์การเจริญเติบโต สามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร ดังนี้
1. กลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายใน (Internal Growth)
2. กลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายนอก (External Growth) ได้แก่
- การควบรวมบริษัท (Mergers)
- การซื้อบริษัท (Acquisition)
- การขยายโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances)
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- การร่วมลงทุน หรือร่วมค้า (Joint Venture)
- การเป็นตัวแทนจาหน่าย (Selling Agent)
- การให้สัมปทาน (Licensing)
- การให้สิทธิทางการค้า (Franchising)
2. กลยุทธ์การคงตัว (Stability Strategy)
กลยุทธ์นี้เหมาะสมที่สุดกับองค์กรที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลาง และสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
2.1) กลยุทธ์การยับยั้ง หรือการดาเนินการด้วยความระมัดระวัง (Pause or Proceed
with Caution Strategy)
2.2) กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เป็นการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์เดิม เนื่องจากกลยุทธ์เดิมที่วางแผนไว้ประสบความสาเร็จด้วยดี และสภาพแวดล้อมของ
องค์กรไม่เปลี่ยนแปลง
2.3) กลยุทธ์การทากาไร (Profit Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรจะพยายามลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทาวิจัย และพัฒนา
3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy)
กลยุทธ์นี้เป็นทางออกของการแก้ปัญหาขององค์กรที่ไม่ประสบผลสาเร็จ หรือสาหรับธุรกิจ
ที่เข้าสู่ช่วงตกต่าของวงจรชีวิต กลยุทธ์การตัดทอนจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์กร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
3.1) กลยุทธ์การฟื้นฟู (Turnaround Strategy)
3.2) กลยุทธ์บริษัทเชลย (Captive Company Strategy)
3.3) กลยุทธ์การขายทิ้ง/ การถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy)
3.4) กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การ
กับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่ม
กาไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกล
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ยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์
คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
และ การจากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
(Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พั ฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการ
ดาเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
การดาเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บ ริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่
แผนการดาเนินงาน กาหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการ
ดาเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อ าจจะเกี่ยวข้อ งกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม
โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation & Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล
ยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการ
ปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดาเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละ
องค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การดาเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกาหนด
มาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเท
ให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหาร
ในฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการดาเนินกลยุทธ์นั้น จาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย
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แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
Kotler Philip, (2003) ให้ความหมายของ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง
ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้เป็นเครื่องมือ ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. ผลิตภัณฑ์ (Production)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้พึง
พอใจ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ความคิด ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่สาคัญที่มี
องค์ประกอบต่ างๆ อย่างไรก็ต ามผลิตภัณ ฑ์ยัง มีความหมายนอกเหนือ จากรู ปร่างลักษณะที่
มองเห็น ได้ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าใดๆเขากาลังมองหาประโยชน์จากสินค้า หรือ บริการนั้น
ดังที่ บริษัทแห่งหนึ่งทาการโฆษณาว่า ในโรงงานเราผลิตเครื่องสาอาง แต่ในร้านเราจาหน่าย
ความหวัง ของลูกค้าที่จะสวยขึ้น แม้ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าซึ่งเป็นสิ่งมองเห็นจับต้องได้ แต่ลูกค้าซื้อ
สินค้าโดย คาดหวังถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สินค้านั้นๆ ประเภทของสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปเราแบ่งลักษณะของสินค้าได้ ตามลักษณะตลาดนั่นคือ
1. สินค้าบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปสาหรับ ผู้บริโภคใช้
ในครัวเรือนขั้นสุดท้าย
2. สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ไปใน การผลิต
สินค้าอื่น หรือ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ (Resale)
ในการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะสินค้าบริโภคเพียง เท่านั้น ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) คือ สินค้าซึ่งผู้บริโภคแสวงหาที่ จะซื้อ
บ่อยครั้ง ทันทีทันใด และ ใช้ความพยายามในการซื้อค่อนข้างน้อย (ไม่ต้องคิดตัดสินใจนาน)
สินค้าในร้านสะดวกซื้อต่างๆ เช่น บุหรี่ ขนมปัง นม ขนมขบเคี้ยวในร้าน 7 eleven เครื่องดื่ม
ในตู้ ขายสินค้า และ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ บนแผงหนังสือ ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้า
สะดวกซื้อ ทั้งสิ้น
2. สินค้าเลือกซื้อ (Shopping Goods) คือ สินค้าที่ผู้ซื้อต้องใช้เวลาทาการ เปรียบเทียบ
ก่อนการซื้อ โดยอาจเปรียบเทียบจาก ร้านที่จาหน่าย ราคา ปริมาณ คุณภาพ รูปแบบ สีสัน เป็น
ต้น
3. สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) คือ สินค้าที่ผู้ซื้อมีความต้องการ เฉพาะเจาะจง
ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีความต้องการสินค้านั้นจริงๆ โดยไม่สนใจจะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น กล่าวอีกนัย
หนึ่งมีความภักดีในตราสินค้าสูง โดยผู้ซื้อมีความคุ้นเคยกับสินค้า และ เต็มใจที่จะใช้ ความ
พยายามอย่างมากในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียง เครื่องประดับ
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ราคาแพง รถยนต์คันใหม่ อาหารเสริม เป็นต้น
4. สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) คือ สินค้า หรือ บริการที่มีลักษณะ เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่มีความต้องการ
หรือ ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ เช่น โทรศัพท์ที่สามารถรับภาพได้ การประกันชีวิต หรือ
ประกันภัย ต่างๆ เครื่องดับเพลิงใช้ในรถยนต์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ใน
ด้านประโยชน์พื้นฐานที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าโดยตรง ประโยชน์พื้นฐานมี 2 ลักษณะ
คือ
ก) ประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ (Functional Benefits) เช่น รถยนต์มี
ประโยชน์พื้นฐานในการเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกสบาย เป็นต้น
ข) ประโยชน์พื้นฐานทางด้านอารมณ์ (Emotional Benefits) เป็น ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้ หรือ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น การดื่มสุรามียี่ห้อราคาแพง ผู้ดื่มอาจมี ความรู้สึก
ว่าตนเองมีระดับ หรือ มีสถานภาพสูง เป็นต้น
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Formal Product หรือ Tangible Product) ลักษณะทาง
กายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ ซึ่งได้แก่ คุณภาพ รูปร่างลักษณะ (Feature)
รูปแบบ (Style) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) ตราสินค้า (Brand) เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือ บริการที่ผู้ซื้อจะ
ได้รับควบคู่ไปกับการซื้อสินค้า ประกอบด้วย บริการต่างๆ ทั้งก่อน และ หลังการขาย ซึ่งได้แก่
การติดตั้ง (Installation) การขนส่ง (Transportation) การประกัน (Insurance) การให้สินเชื่อ
(Credit) และ การให้บริการอื่นๆ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ผลิตภัณฑ์ก็มีวงจรชีวิตเช่นเดียวกับ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย คือ เกิดเติบโตเติบโตเต็มที่ แก่ และ ตายในที่สุด ในการพิจารณาถึงวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ในระยะใดๆ หมายถึง ระยะของผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่แสดงในรูปของยอดขาย และ
กาไร วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มี 4 ระยะด้วยกัน คือ
1. ขั้นแนะนา (Introduction) เป็นระยะที่สินค้าเข้าสู่ตลาดในระยะแรก มี เพียงหนึ่ง หรือ
สองยี่ห้อช่วงนี้บริษัทพยายามสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า เพราะ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ยัง ไม่เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย ระยะนี้บริษัทมียอดขาย และ กาไรต่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพที่
ทาจากหัวบุก เช่น คอนยักกี้ กิฟเฟอร์รีน เป็นต้น
2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth) เป็นระยะที่มียี่ห้อหลากหลาย มีการแข่งขัน ระหว่างยี่ห้อ
ต่างๆ ผู้ผลิตพยายามความภักดีในตราสินค้า และ สร้างส่วนครองตลาด (Market Share) เริ่มมี
การแข่งขันมากขึ้น ในระยะนี้สินค้าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ มีกาไรสูงขึ้น เช่น
อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องออกกาลังกาย เป็นต้น
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3. ขั้นโตเต็มที่ (Maturity) เป็นระยะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุด คือ มี ยอดขายที่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง และ เริ่มมีกาไรลดต่าลง ในระยะนี้สินค้ามีคู่แข่งจานวนมาก และ มีการ
แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ผลิตพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นใน
สายตาของผู้บริโภค และ พยายามรักษาส่วนครองการตลาดของตนไว้ เช่น กาแฟกระป๋อง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
4. ขั้นตกต่า (Decline) เป็นระยะที่มียอดขาย และ กาไรลดลง การแข่งขัน เริ่มเบาบาง
เพราะ มีคู่แข่งขันบางรายเริ่มออกจากตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ลดลง มีการโฆษณาลด น้อยลง
เพื่อประหยัดต้นทุน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังจากบริษัทกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ของ
บริษัทแล้ว บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 ขั้นตอน
1. การสร้างความคิด (Idea Generation) เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เป็น
การค้นหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่มองเห็นลู่ทางที่จะขาย ผลิตภัณฑ์
นั้น ในขั้นนี้จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้นหาแหล่งความคิด และ วิธีการในการค้นหา ความคิด
2. การกลั่นกรอง และ การประเมินความคิด (Screening and Evaluation of Idea) เป็น
การพิจาณาว่าความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากขั้นที่หนึ่งแล้วนามากลั่นกรอง และ
ประเมินว่าความคิดใดที่จะนามาวิเคราะห์ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป
3. วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาว่าความคิ ด ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่คัดเลือกใน ขั้นที่ 2 จะมีความเป็นไปได้เพียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นนี้ ประกอบด้วย
ก) กาหนดลักษณะผลิตภัณฑ์
ข) คาดคะเนความต้องการซื้อของตลาด ต้นทุน และ กาไรที่จะเกิดจาก ผลิตภัณฑ์
ค) กาหนดโปรแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ โปรแกรมการตลาด
ง) กาหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้สาหรับ ผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 1, 2, 3 ที่กล่าวมานั้นจะต้องนาไปทาการทดสอบความคิด (Concept Testing)
หมายถึง การนาความคิดไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อดูความรู้สึกนึกคิด และ การ ยอมรับ
ความคิ ดเกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ถ้ าความคิ ดนั้น มีค วามเป็ นไปได้ ก็จ ะนาไปสู่ ขั้ นการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการเปลี่ยนความคิดที่ ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปร่าง (Physical Product) ขึ้นมาประกอบด้วย การพัฒนา
ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) และ การพัฒนาหน้าที่การทางานของผลิตภัณฑ์
5. การทดสอบตลาด (Test Marketing) เป็นการนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาดจริงตาม
แผนการตลาดที่กาหนดไว้ ขั้นนี้จึงถือว่าเป็นขั้นแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduction Stage) ซึ่ง
เป็นขั้นแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
6. การดาเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด จริงตาม
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แผนการตลาดที่กาหนดไว้ ขั้นนี้จึงถือว่าเป็นขั้นแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduction Stage) ซึ่ง
เป็นขั้นแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price)
คือ สิ่งที่บุคคลจ่ายสาหรับสิ่งที่ได้มา ซึ่งแสดงเป็นมูลค่า (Value) ในรูปของ เงินตรา
ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ ราคาเป็นมูลค่าของสินค้า และ บริการ ราคาเป็นจานวนเงิน และ
สิ่งอื่นที่จาเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ และ บริการ กล่าวคือ ราคาเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจึง หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่ง
หน่วยในรูปของตัวเงิน เช่น ดินสอราคา 3 บาท ก็จะสื่อความหมายว่า ราคาแท่งละ 3 บาท คาที่
มี ความหมายเกี่ยวข้องกับราคาก็คือ คาว่า มูลค่า และ อรรถประโยชน์
มูลค่า (Value) คือ การวัดในเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจ ผลิตภัณฑ์เกิด
การแลกเปลี่ยน นักการตลาดต้องพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่ลูกค้ายอมรับ และ
พยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สาหรับผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น น้าอัดลมบรรจุกระป๋องจะ
มีมูลค่าสูงกว่าน้าอัดลมธรรมดา
ข้อแตกต่างระหว่างราคา และ มูลค่าก็คือ ราคาจะแสดงมูลค่าของสินค้าต่อ หนึ่งหน่วย
เสมอ แต่มูลค่าจะแสดงมูลค่าของสินค้าในรูปหนึ่งหน่วย หรือ มากกว่าก็ได้
อรรถประโยชน์ (Utility) คือ คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถสนอง ความต้องการ
ของมนุษย์ให้พอใจ ความสามารถในการสนองความต้องการให้เกิดความพอใจก็ คือ มูลค่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ส ามารถวัดออกมาในรูปราคา ดังนั้ นในการตั้งราคาจาเป็นต้ อ งพิ จารณาถึ ง
อรรถประโยชน์ของสินค้านั้น กล่าวคือ พิจารณาถึงคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าโดยพยายามสร้าง
มูลค่า (Value Added) ให้สูงขึ้นในสายตาของผู้ซื้อ จากรูปข้างล่างแสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง
อรรถประโยชน์ มูลค่า และ ราคา คือ จุดเริ่มต้นของการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตาม ต้อง
วิเคราะห์ ถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Utility) ซึ่งก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นที่
สามารถสนอง ความพอใจของมนุษย์ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติเหล่านั้นว่าจะสร้างมูลค่า
(Value) เท่าใดในสายตา ของลูกค้า แล้ววัดเป็นมูลค่าออกมาในรูปของสินค้าต่อหน่วย (Price)
ความสาคัญของราคาจะแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ ความสาคัญของราคา ที่มีต่อธุรกิจ
และ ความสาคัญของราคาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
1. ความสาคัญของราคาต่อธุรกิจ ราคาเป็นปัจจัยหลักในการกาหนดความ ต้องการซื้อ
ของมนุษย์ ดังนั้น ราคาทาให้เกิดรายได้จากการขาย โดยนาเอาราคามาคูณกับปริมาณ การขาย
สินค้านั้น และ เมื่อนารายได้จากการขายสินค้าลบด้วยต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว ผลลัพธ์
ก็คือกาไร ราคาจึงมีความสาคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องมือที่ ใช้
ในการแข่งขัน และ การได้มาซึ่งส่วนครองตลาดของธุรกิจด้วย
2. ความสาคัญของราคาต่อระบบเศรษฐกิจ ราคาในระบบเศรษฐกิจจะเป็น ราคาตลาด
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ราคาตลาด (Market Price) ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง กาหนดโดยผู้ซื้อทั้งสิ้น และ ผู้ขาย ทั้งสิ้น
ของสินค้านั้น ราคาจึงเป็นตัวกาหนดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรร ปัจจัย
การผลิต และ ทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน ที่ดิน ทุน ผู้ประกอบการ ซึ่งราคาของปัจจัยการ
ผลิตเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้ผลิตในการตัดสินใจซื้อ และ ลงทุนในการผลิตสินค้าใดๆ ดังนั้น
ราคา จึงเป็นกลไกในการกาหนดทิศทางการลงทุนของระบบเศรษฐกิจ และ การเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิต
วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา งานการตลาดทุกอย่างรวมทั้งการตั้งราคา จาเป็นต้องมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการเอาไว้ ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ในการตั้ง
ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution)
หลังจากได้ศึกษาความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ เมื่อฝ่ายการ ผลิตได้
ผลิตสินค้า (Product) อยากให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นแล้ว ธุรกิจต้องตั้งราคาสินค้า
(Price) นั้นให้เหมาะสม และ จาเป็นต้องนาสินค้านั้นออกสู่ตลาดเป้าหมาย เรียกว่า การจัด
จาหน่าย (Distribution or Place) ซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย
ประกอบด้วย 2 หน้าที่ คือ งานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจาหน่าย และ การกระจายตัว
สินค้า
การจัดจาหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง (สถาบัน และ กิจกรรม)
ที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า และ บริการจากองค์การไปยังตลาด จากความหมายจะเห็นว่า
ลักษณะการจัดจาหน่ายมีดังนี้
1. เป็นกิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย
2. โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบันการตลาด (Marketing Institution)
หรือ (Marketing Intermediaries) ประกอบด้วย คนกลาง ธุรกิจการกระจายสินค้า ธุรกิจ
ให้บริการทางการตลาด รวมทั้งสถาบันทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) ตัวกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) เป็นธุรกิจที่ช่วย ส่งเสริม
ช่วยขาย และ จาหน่ายสินค้า หรือ บริการไปยังผู้ซื้อขั้นสุดท้ายประกอบด้วย คนกลาง ธุรกิจ
การกระจายตัวสินค้า ธุรกิจให้บริการทางการตลาด และ ธุรกิจการเงิน
1. คนกลาง (Middleman) หมายถึง อิสระที่ดาเนินงานเป็นตัวเชื่อม ระหว่าง
ผู้ผลิต และ ผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม คนกลางสามารถจาแนกออกได้ เป็น
2 ประเภท คือ
2. พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen) หมายถึง คนกลางที่มี กรรมสิทธิ์ใน
สินค้าที่เขาดาเนินการ เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และ พ่อค้าผู้ขายต่อ เป็นต้น
3. ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen) หมายถึง คนกลางที่ไม่มี กรรมสิทธิ์ใน
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สินค้าที่เขาดาเนินการ เช่น ตัวแทนผู้ผลิต นายหน้า เป็นต้น
4. ธุรกิจที่ทาหน้าที่กระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Firm) เป็นธุรกิจที่
ช่วยเก็บรักษาสินค้า และ เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง ดังนั้นจึง
ประกอบด้วยธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลังสินค้า และ การบริหารสินค้าคงเหลือ
5. ธุรกิจให้บริการทางการตลาด (Marketing Services Agencies) เป็นธุรกิจที่
ช่วยในการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่เหมาะสม ได้แก่ ธุรกิจ
การวิจัยตลาด บริษัทตัวแทนโฆษณา ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ ธุรกิจให้คาปรึกษาทางการตลาด ฯลฯ
6. สถาบันการเงิน (Financial Institution) คือ บริษัทต่างๆ ที่ช่วย จัดหาเงิน และ
ประกันคุณความเสี่ยงที่เกี่ยงข้องกับการขายสินค้า ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
ประกันภัย ฯลฯ
ข) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) จากลักษณะของการจัดจาหน่ายซึ่ง เป็นการนา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ซึ่งต้องผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย จึงต้องศึกษาลักษณะ ของ
ช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทาง
ที่ ผลิตภัณฑ์ และ กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ายอาจ
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลางที่เกี่ยวข้องในช่องทางการจัดจาหน่าย และ ผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้
ทาง อุตสาหกรรม (Consumer or Industrial Users) การศึกษาช่องทางการจัดจาหน่ายจะมี
ประเด็นสาคัญ ที่ต้องพิจารณาดังนี้
1. จานวนระดับของช่องทาง
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์บริโภค และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดจานวนระดับของช่องทาง
4. ความหนาแน่นของคนกลางในช่องทาง
5. การค้าปลีก และ ประเภทของการค้าปลีก
6. การค้าส่ง และ ประเภทของการค้าส่ง
ค) จานวนระดับของช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง จานวนระดับ คนกลาง
ภายในเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และ กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปตลาด ใน การ
ขายอาจไม่ต้องผ่านคนกลางถ้าไม่ผ่านคนกลาง เรียกว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรง หรือ
ช่องทางศูนย์ระดับ ถ้าต้องผ่านคนกลาง เรียกว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม ช่องทางอ้อม
ประกอบด้วยหลายวิธี เช่น ถ้าผ่านเฉพาะพ่อค้าปลีก เรียกว่า ผ่านคนกลางหนึ่งระดับ ถ้าผ่าน
ผู้ค้าส่ง และ ผู้ค้าปลีกด้วย เราเรียกว่าผ่านคนกลางสองระดับ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรง (Direct Channel) หรือ การขาย ทางตรง
(Direct Selling) หรือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ การจัดจาหน่ายทางตรง
(Direct Distribution) ซึ่งหมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง ช่องทางนี้ผู้ผลิตต้องทาหน้าที่การตลาดเองถือว่าเป็นช่องทางที่
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สั้น ที่สุด นิยมใช้สาหรับสินค้าอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามมีการนาไปใช้สาหรับสินค้าบริโภค
ที่ย้าย ยาก ช่องทางนี้จะมุ่งความสาคัญที่การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
กล่าวคือ ใช้
พนักงานขายติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ช่องทางนี้จะรวมถึงการขายทางไปรษณีย์
(Direct Mail Selling) และ การขายตามบ้าน (House to House Selling)
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางที่
สินค้าที่เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังลูกค้า ซึ่งคนกลางช่วยทาหน้าที่ ขาย
และ หน้าที่การตลาดอื่นๆ ทาให้ขายสิ้นค้าได้จานวนมากขึ้น และ ช่วยขยายตลาดได้กว้างขวาง
จากความหมายคนกลาง และ ช่องทางการจัดจาหน่ายจะเห็นว่าคนกลางเป็น สถาบันใน
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่ช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์ และ กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้าย หรือ
เปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ถ้าผ่านระดับผู้ค้าปลีก เรียกว่า ช่องทางการ จัดจาหน่าย
หนึ่งระดับ ถ้าผ่านผู้ค้าส่ง และ ผู้ค้าปลีกเรียกว่าช่องทางการจัดจาหน่ายสองระดับ และ ถ้าผ่าน
ตัวแทน ผู้ค้าส่ง และ ผู้ค้าปลีกเรียกว่าช่องทางการจัดจาหน่ายสามระดับ
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผ่านน้อยระดับเรียกว่าช่องทางการจัดจาหน่าย ค่อนข้างสั้น ถ้าผ่าน
หลายระดับเรียกว่าช่องทางการจัดจาหน่ายยาว และ ถ้าไม่ผ่านคนกลางเลย เรียกว่าช่องทาง
การจัดจาหน่ายทางตรง หรือ ช่องทางการจัดจาหน่ายที่สั้น
ง) การกระจายตัวสินค้า มีผู้ให้ความหมายของการกระจายตัวสินค้า และ คาที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสินค้าไว้ดังนี้
การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม หรือ อาจ หมายถึง
การขนส่ง และ การเก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และ ระบบช่องทางการ จัด
จาหน่ายของธุรกิจนั้น จากความหมายนี้จะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัว
การบริหารการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนา
และ ดาเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ เคลื่อนย้ายสินค้า
จึงประกอบด้วย
ก) การเคลื่อนย้ายสินค้าสาเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย
ข) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และ ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายัง แหล่งการผลิต
องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 ระบบย่อย ดังรูปที่ 2.6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทาเลที่ตั้งคลังสินค้า และ การคลังสินค้า (Inventory Location and Warehousing) ทาเลที่ตั้ง
คลังสินค้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าว่าควรจะ เก็บสินค้าไว้ที่ไหน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการ
1) ทาเลที่ตั้งคลังสินค้า และ การคลังสินค้า (Inventory Location and Warehousing)
2) จัดการวัสดุ (Material Handling)
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3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control)
4) การดาเนินงานเกี่ยวกับคาสั่งซื้อ (Order Processing)
5) การขนส่ง (Transportation)
กระจายตัวสินค้าที่ประกอบด้วยการเก็บรักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยก และ การ
เตรียม ผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ธุรกิจมีทางเลือกที่จะดาเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง
(Private Warehouse) หรือ ไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse)
การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่เหมาะสมใน
การจัดการวัตถุดิบ และ ปัจจัยการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถทาให้ เกิดการ
สูญเสียที่เกิดจากการแตกหัก เน่าเสียและขโมยน้อยที่สุด อุปกรณ์เครื่องมือมีประสิทธิภาพ
สามารถทาให้ลดต้นทุน และ เวลาที่ต้องใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องมือในการ
จัดการ วัสดุ ได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้เก็บสินค้า (Container) เป็นต้น
การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมใน การเก็บรักษา
สินค้าคงเหลือให้มีขนาด และ ประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม สินค้า คงเหลือสาหรับ
หลายบริษัทจะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้า คงเหลือ คือ การ
ควบคุมการลงทุน และ การขึ้นลงของสิ้นค้าให้เกิดน้อยที่สุดโดยสามารถรับคา สั่งซื้อของลูกค้า
ได้ทันที และ ถูกต้อง
การดาเนินงานเกี่ยวกับคาสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนใน การจัดการตาม
ใบสั่งซื้อของลูกค้า ประกอบด้วยการจัดทาเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การ จัดเตรียมในการ
เก็บสินค้า การเก็บหนี้ที่ต้องชาระ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตัวหนึ่งขององค์การที่ใช้เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร และ จูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ บริการของ องค์การ หรือ อาจหมายถึง ข้อมูล
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขาย และ ผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ และ พฤติกรรมการซื้อ คาที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า การส่งเสริมการตลาด คือ คาว่าการขาย (Selling) ซึ่งหมายถึง
การแจ้งข่าวสาร และ การจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ คนจานวน มากมักจะเข้าใจ
ว่าการขายเป็นกิจกรรมการเปลี่ยนมือโดยพนักงานขายเท่านั้น แต่ความหมายของ การขาย
อย่างสมบรูณ์นั้น ประกอบด้วย
1) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
2) การขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (No personal Selling)
ดังนั้น การขายโดยใช้พนักงานขายจึงเป็นเพียงเครื่ องมือหนึ่งของการ ส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
ในการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสาร และ จูง ใจตลาดโดยอาศัย
เครื่องมือที่ใช้มาก 2 ประการ คือ
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1. การโฆษณา
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย
ส่วนรูปแบบอื่นที่มีการใช้ประกอบ คือ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion
Mix) หมายถึง เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ สร้าง ทัศนคติ
และ พฤติกรรมการซื้อของตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย 4 ประการ คือ
1. การโฆษณา (Adverting) เป็นรูปแบบการเสนอขายความคิด สินค้า หรือ บริการ โดย
ไม่ใช้พนักงานขาย ซึ่งต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมีลักษณะ คือ เป็น
การเสนอขายสินค้าบริการ หรือ ความคิดโดยการใช้สื่อ และ ต้องการจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้
อุปถัมภ์รายการ
2. การขายโดยใช้พนักงานขายการขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขาย และ ลูกค้าที่คาดหวัง การขายโดยใช้
พนักงานขายถือเป็นการติดสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถ
กระตุ้น ความสนใจ การทดลองใช้ หรือ การซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้าย หรือ บุคคลอื่นในช่องทาง
หรือ อาจ หมายถึง กิจกรรมซึ่งใช้ช่วย และ เสริมการขายโดยใช้พนักงาน และ การโฆษณา การ
ส่งเสริมการ ขายต้องใช้ร่วมกับการโฆษณา หรือ การขายโดยพนักงานขาย
4. การให้ข่าว และ การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การ ให้ข่าว
เป็นการส่ งเสริมการขายโดยไม่ใ ช้บุค คลที่ไม่มีการจ่ายเงินจากองค์การที่ได้รับผลประโยชน์
ทั่วไป แรงงาน ผู้ถือหุ้น และ หน่วยราชการ หรือ อาจหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน
โดย องค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็น
กิจกรรม หนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดแต่
ละประเภท ได้ดียิ่งขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ (Service Mix)ของPhilip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะ
ได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ได้เพิ่มส่วนประกอบประสมการตลาด
ขึ้นมาอีก 3 P(3 P’s) ได้แก่ ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) รวมเป็น 7 พี
(7 P’s) มีรายละเอียดดังนี้
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักทางการตลาด คือ กาไรจากความพึงพอใจของ ลูกค้า แต่
อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดอาจจะแยกเป็นวัตถุประสงค์ด้านต่างๆดังนี้
1. วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ (Business Objectives) ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ด้าน
ยอดขาย กาไร ส่วนครองตลาด หรือ การแข่งขัน

24

2. วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objectives) กาหนดแยกตาม ส่วนประสม
การตลาด เช่น วัตถุประสงค์ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการ โฆษณา
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
3. วัตถุประสงค์ด้านสังคม (Social Objectives) เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมาย ด้านการ
สร้างภาพลักษณ์ของบริษัท (Company Image) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) แต่
เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยอดขายโดยตรง
ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งเป็นตัวแปรทางการตลาด ที่สามารถควบคุมได้ 7 ประการ
ซึ่งธุรกิจจะต้องนามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย คือ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความจาเป็น และ ความต้องการ
ของมนุษย์ได้ทาให้ผู้ประกอบการต้องมีการกาหนดการออกแบบ และ พัฒนาอยู่ ตลอดเวลา
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ ลูกค้าแต่ละบุคคลอย่างพึงพอใจ
ก) สินค้าให้เลือก (Product Variety)
ข) คุณภาพสินค้า (Quality)
ค) ลักษณะ (Feature)
ง) การออกแบบ (Design)
จ) ตราสินค้า (Brand Name)
ฉ) การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
ช) ขนาด (Size)
2) ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือ บริการในรูปแบบ
ของเงินตรา ในการกาหนดมูลค่านั้นต้องมีการกาหนดราคาให้ถูกต้อง และ เหมาะสม เพราะ
ราคาเป็นกลไกที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้ การกาหนด ราคาต้องมีการ
พิจารณาทั้งลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย และ ปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคาที่ แตกต่าง
กัน
ก) ราคาสินค้าในรายการ (List Price)
ข) ส่วนลด (Discount)
ค) ส่วนยอมให้ (Allowances)
ง) ระยะเวลาการชาระเงิน (Payment Period)
จ) ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Terms)
3) การจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการออก สู่ตลาด
เป้าหมายในด้านสถานที่ จึงต้องมีการพิจารณาถึงสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ออกไปนั้นเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ในที่นี้อาจหมายถึง สถานที่
อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถ หรือ ระยะทางที่จะไปถึงสถานที่จาหน่าย หรือ สถานี
บริการ หรือ แม้แต่เวลาที่ลูกค้าจะต้องเสียไปในการมาใช้บริการ
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ก) ช่องทาง (Channels)
1. ความครอบคลุม (Coverage)
2. ทาเลที่ตั้ง (Location)
ข) การสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด (Market Logistics)
1. สินค้าคงเหลือ (Inventory)
2. การขนส่ง (Transportation)
3. คลังสินค้า (Warehousing)
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ ข้อมูล ระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ และ พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขาย โดย
ใช้บุคคล และ การขายโดยไม่ใช่บุคคล ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และ การประชาสัมพันธ์
ก) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร เกี่ยวกับองค์กร
ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ ความคิด ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เช่น การ โฆษณาสินค้า
หรือ บริการผ่าน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ข) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการ แจ้งข่าวสาร และ
จูงใจโดยใช้บุคคลซึ่งเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ขายกับลูกค้า ทาให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยง่าย
ค) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ แตกต่างจาก
การโฆษณา และ ขายโดยบุคคล เป็นการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้น ความ
สนใจ การทดลองใช้ การลดแลกแจกแถม การให้ส่วนลด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นคน กลาง
พนักงานขาย เช่น ตั้งยอดการขายเพื่อให้รางวัล
5) บุคคล (People) เป็นส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค ดังนั้นต้อง อาศัยการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ แตกต่างจาก
คู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารที่ชัดเจน มีใจรัก การ
บริการ และ สามารถแก้ปัญหา และ สร้างค่านิยมให้กับบริษัทได้
6) การสร้าง และ นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้
และ มีความเชื่อมั่น และ ไว้ใจในองค์กร เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management : TQM)
7) กระบวนการ (Process) เป็นการดาเนินการในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ เพื่อส่ง
มอบคุณ ภาพในการให้บริก ารกั บลู กค้ าได้รวดเร็ว และ ประทับใจลู กค้ า (Customer
Satisfaction) ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความสะดวก การบริการนอกสถานที่ และ การบริการ
ด้วย ความเสมอภาค
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้น
พื้นฐานที่ทาให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซื้ออย่างไร ซึ่งนักการตลาดนั้น
ควรที่จะพยายามเข้าใจในพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่เสมอไปที่ลูกค้า
จะต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ขั้นตอน แต่อาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ไป หรืออาจจะย้อนกลับมาที่ขั้นตอนใดซ้าก็ได้ ก่อนที่จะซื้อสินค้านั้น ซึ่งกระบวนการตัดสินใจใน
การซื้อนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) กระบวนการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ โดยความต้องการนั้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้น 2 สิ่งได้แก่ สิ่งกระตุ้น
จากภายในตัวของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ ความหิว ความ
กระหายหรือความต้องการทางปัจจัย 4 เป็นต้น แต่ในส่วนของสิ่งกระตุ้นภายนอกนั้นจะเกิดขึ้น
จากการได้รับการกระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัว ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่
นอกเหนือจากปัจจัยขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น การเห็น การดูโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นต้น ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้อ งพยายามที่จะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เพื่อที่จะปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างเพื่อที่จะกระตุ้นความต้องการภายนอกของกลุ่มลูกค้า
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการของลูกค้าถูกกระตุ้นจาก
นักการตลาดในระดับที่มากพอ ก็จะทาให้เกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้น
เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้น เรียกความต้องการในระดับนี้ว่า “ความตั้งใจที่
จะค้นหา (Heightened Attention)” โดยผู้ถูกกระตุ้นจะยอมรับหรือพยายามรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวสินค้าหรือบริการนั้นมากขึ้น และในระดับที่สูงขึ้นไปเรียกว่า “การกระทาการค้นหาข้อมูล
(Active Information search)” เป็นขั้นที่ผู้ถูกกระตุ้นพยายามค้นคว้าหาข้อมูลโดยวิธีต่างๆ เช่น
อ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือพยายามสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ แหล่งข้อมูลนั้นสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
2.1 ตัวบุคคล (Personal) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก
2.2 การค้า (Commercial) ได้แก่ โฆษณา เว็บไซด์ พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์ ชั้นวางสินค้า
2.3 สาธารณะ (Public) ได้แก่ สื่อสารมวลชนต่างๆ
2.4 ประสบการณ์ (Experiential) ได้แก่ การใช้สินค้านั้นหรือการทดลองใช้สินค้าแต่
อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลที่มีบทบาทสาคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด คือ ตัวบุคคลและสาธารณะ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ามาพอสมควรแก่การตัดสินใจแล้ว ผู้บริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือก
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โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นแรกผู้บริโภคจะพยายามที่จะสนองความต้องการ ขั้นที่สองผู้บริโภค
จะมองหาประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ ขั้นสุดท้ายผู้บริโภคพิจาณาสินค้าหรือ
บริการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแล้วเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงการสนองตอบความต้องการที่
มีอยู่ได้ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้
นักการตลาดจึงควรคานึงถึงการสนองตอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเชื่อและทัศนคติของลูกค้าแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ภายหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินคุณค่าของ
สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะทาการเลือกสินค้าพร้อมบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่
สุดแต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตัดสินใจซื้ออันประกอบด้วย
ตราสินค้า (Brand)ผู้ขาย (Dealer) ปริมาณ (Quantity) ช่วงเวลา (Timing) และระบบการชาระ
ค่าสินค้า (Payment Method)
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อ
สินค้าพร้อมบริการไปและได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านั้นแล้ว นักการตลาดต้อง
ทราบให้ได้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เนื่องจากหากผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการก็จะตัดสินใจซื้อซ้าอีก
ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ.
2550:46)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ( Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่าง
กัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)
จุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดม
คติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง
(Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่าง
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ระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้
1.1 สิ่งของที่ใช้อยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเริ่มหมดลง จึงเกิด
ความต้องการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผู้บริโภคจึงจาเป็นต้องการหาสิ่งใหม่
มาทดแทน
1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตนาไปสู่ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่สามารถหา
สายพานเดิมได้ จึงต้องใช้สายพานอื่นทดแทนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้รถยนต์เกิดเสียงดัง จึง
ต้องไปหาสเปรย์มาฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน
1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทั้งด้านวุฒิภาวะและ
คุณวุฒิหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแม้กระทั่งสภาพทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการใหม่ๆ
1.4 การเปลี่ ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ครอบครัว เช่น การแต่งงาน การมีบุตร ทาให้มีความต้องการสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น
1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะทางการเงินทั้งทางด้านบวกหรือด้านลบ ย่อมส่งผลให้การดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง
1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวัย แต่ละช่วงชีวิต
และแต่ละกลุ่มสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค
1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือ
การตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึ้นได้
เมื่อผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ก็ได้ หาก
ปัญหาไม่มีความสาคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่หายไป
ไม่ลดลงหรือกลับเพิ่มขึ้นแล้ว ปัญหานั้นก็จะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลักดันให้
พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแก้ไขปัญหาโดยการเสาะหาข้อมูลก่อน
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
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2.1 แหล่งบุคคล (Personal Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่เป็นบุคคล เช่น ครอบครัว
มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว
2.2 แหล่งธุรกิจ (Commercial Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้ ณ.จุดขายสินค้า
บริษัทหรือร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย หรือจากพนักงานขาย
2.3 แหล่งข่าวทั่วไป (Public Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.4 จากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง (Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสาร
ที่ได้รับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใช้
ผู้บริโภคบางคนก็ ใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่เขามีอยู่เดิม ความ
รุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือก
ทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลาย
ตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค้านั้นๆ หรือ
อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึง
ทางเลือกที่มีอยู่ด้วย ทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชน์ของสินค้าที่ได้รับ (Benefit) คือ การพิจารณา
ถึ งผลประโยชน์ที่จ ะได้รับ และคุ ณสมบัติของสิ น ค้ าว่า สามารถทาอะไรได้ บ้างหรือ มี
ความสามารถแค่ ไ หนผู้ แ ต่ ล ะรายจะมองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า เป็ น มวลรวมของลั ก ษณะต่ า งๆของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะมองลักษณะแตกต่างของลักษณะเหล่านี้ว่าเกี่ยวข้องกับตนเองเพียงใด
และเขาจะให้ความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของเขา
3.2 ระดับความสาคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสาคัญ
ของคุณสมบัติ (Attribute Impotence) ของสินค้าเป็นหลักมากกว่าพิจารณาถึงความโดดเด่นของ
สินค้า (Salient Attributes) ที่เราได้พบเห็น ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับลักษณะต่างๆของ
ผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่างกันตามความสอดคล้องกับความต้องการของเขา
3.3 ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือต่ อ
ยี่ห้อของสินค้าหรือภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ที่ผู้บริโภคได้เคยพบเห็น รับรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต ผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อในตรายี่ห้อขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแต่ละ
อย่างของตรายี่ห้อ ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับตรายี่ห้อมีอิทธิพลต่อการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค
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3.4 ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพอใจต่อสินค้าแต่ละ
ยี่ห้อแค่ไหน ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตรา โดยผู้บริโภคจะกาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่
เขาต้องการแล้วผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับคุณสมบัติของ
ตราต่างๆ
3.5 กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นาเอา
ปัจจัยสาหรับการตัดสินใจหลายตัว เช่น ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่ห้อ คุณสมบัติของสินค้า
มาพิจารณาเปรียบเทียบให้คะแนน แล้วหาผลสรุปว่ายี่ห้อใดได้รับคะแนนจากการประเมินมาก
ที่สุด ก่อนตัดสินใจซื้อต่อไป
โมเดลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางเลือกของผู้บริโภค คือ
1. โดมิแนนซ์ โมเดล (Dominance Model) ผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
หลายๆอย่างแล้วผู้บริโภคจะค่อยๆตัดผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติด้อยกว่าออกไปจนเหลือผลิตภัณฑ์
ที่ผู้บริโภคคิดว่าดีที่สุด
2. คอนจังซ์ทีฟ โมเดล (Conjunctive Decision Model) เป็นการตัดสินใจแบบไม่
ทดแทนกัน ผู้บริโภคจะกาหนดจุดต่าสุดที่ยอมรับได้ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้วประเมิน
คุณสมบัติของตราสินค้าต่างๆตราสินค้าที่ต่ากว่าจุดต่าสุดที่ยอมรับได้จะถูกตัดออกไป
3. ดัสจังซ์ทีฟโมเดล (Disjunctive Model) เป็นกฎการตัดสินใจแบบไม่ทดแทนกันซึ่ง
ผู้บริโภคกาหนดจุดต่าสุดของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ แล้วเปรียบเทียบกับ
ตราสินค้าต่างๆ ตราสินค้าใดที่มีคุณสมบัติเลยจุดที่ยอมรับได้ก็จะเป็นตราที่ยอมรับได้
4. เล็กซิโคกราฟฟิก โมเดล (Lexicographic Model) เป็นการตัดสินใจในแบบไม่
ทดแทนกัน ซึ่งผู้บริโภคจัดลาดับความสาคัญของคุณสมบัติก่อนแล้วเปรียบเทียบตราสินค้ากับ
คุณสมบัติที่ส าคัญสูงสุดก่ อนถ้าตราสินค้าใดมีค ะแนนสูงพอราคาสินค้ านั้นก็จะได้รับเลือกถ้ า
คะแนนไม่เพียงพอก็จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สาคัญประการที่สอง และใช้วิธีการเช่นนี้
ต่อไปจนกว่าจะเหลือทางเลือกที่มีความสามารถสูงสุดทางเดียว
5. โมเดลการคาดคะเนมูลค่า (Expectancy-Value Model) เป็นโมเดลที่ใช้หลักทฤษฎี
ความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยเพื่อคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างว่ามีมูลค่าเท่าใด ผลิตภัณฑ์ใดที่
มีการคาดคะเนว่ามีมูลค่าสูงสุดก็จะเลือกผลิตภัณฑ์นั้น
6. โมเดลผลิตภัณฑ์ในอุดมคติ (Ideal Product Model Or Ideal Point Model) เป็น
โมเดลที่ผู้บริโภคกาหนดรูปแบบภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ผู้บริโภคต้องการ เป็น
การกาหนดผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของผู้บริโภค จากโมเดลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงว่าผู้บริโภคแต่
ละคนจะมีวิธีการประเมินผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาให้ทราบว่าผู้บริโภคใช้กล
ยุทธ์ใดในการประเมินทางเลือกในการซื้อ เพื่อจะได้เลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสม
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4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการข้อมูลหรือระยะเวลาในการ
ตัดสินใจนานนัก
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 53-55) ได้อธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามระดับของความพยายามในการแก้ปัญหา คือ
4.1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving : ESP)
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการตัดสินในการซื้อครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง และ
การซื้อ เกิ ดขึ้นไม่บ่อ ย นานๆถึ งจะซื้อ สั กครั้งหนึ่ง มักเป็นผลิต ภัณฑ์ที่ผู้ บริโภคยังไม่มี
ความคุ้นเคย จึงต้องการศึกษารายละเอียดของข้อมูลมากและใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยแล้ว
4.2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจากัด (Limited Problem Solving : LPS) เป็น
ลักษณะของการตัดสินใจที่ทางเลือกที่มีไม่ได้แตกต่างกันมากนัก มีเวลาในการตัดสินใจไม่มาก
หรืออาจไม่คิดว่ามีความสาคัญมาก จึงไม่ใส่ความพยายามในการหาข้อมูลและตัดสินใจอย่าง
จริงจัง
4.3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน เป็นลักษณะของการซื้อซ้าที่เกิดมา
จากความเชื่อมั่นในการตัดสินใจจากการแก้ไขในครั้งก่อนๆ จึงทาการแก้ปัญหาเหมือนเดิมที่
สามารถสร้างความพึ งพอใจได้ จนทาให้เกิดการซื้อผลิ ตภัณฑ์เดิมๆเกิดเป็นความเคยชิน
กลายเป็นพฤติกรรมของความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyally) หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจมา
จากการเกิด ความเฉื่อย (Inertia) ของผู้บริโภค ที่จะต้องเริ่มศึกษาหรือแก้ปัญหาใหม่ทุกครั้ง จึง
ใช้วิธีการใช้ความเคยชิน แต่ถึงกระนั้น หากผู้บริโภคถูกกระตุ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้ทาการตัดสินใจใหม่ได้
4.4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันที เป็นลักษณะของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เกิดกะทันหันหรือจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทางการตลาดให้ตัดสินใจในทันที
รวมถึงถ้าผลลัพธ์ที่ตามมามีความเสี่ยงต่าหรือมีประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้นอยู่แล้ว ทาให้
เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันทีได้
4.5 พฤติกรรมที่ไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย เป็นลักษณะของการ
ตัดสินใจที่ผู้บริโภคจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภค
ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงทดลองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ
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5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับ
ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้าทาให้เกิดการ
ซื้อซ้าได้หรืออาจมีการแนะนาให้ เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้า
นั้นๆในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไป
ด้วย
การรับรู้
ปัญหา

การ
ค้นหา
ข้อมูล

การ
ประเมิน
ทางเลือก

การ
ตัดสินใ
จซื้อ

พฤติกร
รม
หลังจาก
ซื้อ

ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อปกติ
(Stage of the buying decision process)
ที่มา : Kotler (2003) Marketing Management : 275
สรุป จากทฤษฎีที่กล่าวมา อธิบายได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 ในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Stage of the buying decision process) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับ
ความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดารงชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ
(Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทั้งภายในและภายนอกต่างกัน ปัจจัย
ดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ
การตัดสินใจของผู้ซื้อ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจย่อย 9 ประการ คือ
1. ระดับความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคต้องรู้ว่า ตนเองต้องการอะไร
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
3. ชนิดของผลิตภัณฑ์ ต้องคานึงถึงรายได้ อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม
4. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับราคา ความชอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
5. ตราผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า ความมีชื่อเสียงของ
สินค้าและการให้บริการ
6. ผู้ขาย ถ้ามีผู้ขายหรือตัวแทนจาหน่ายหลายราย ผู้บริโภคจะเลือกรายใดขึ้นอยู่กับ
บริการที่ผู้ขายเสนอหรือความรู้จักคุ้นเคย
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7. ปริมาณที่จะซื้อ ผู้บริโภคต้องตัดสินใจว่า จะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจานวนเท่าใด การ
ตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับปริมาณ ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและอัตราการใช้
8. เวลา เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อจานวนเท่าไร ก็มาตัดสินใจเรื่องเวลาที่จะซื้อ
โอกาสในการซื้อขึ้นอยู่กับฤดูกาลและภาวะทางเศรษฐกิจ
9. วิธีการชาระเงิน วิธีการชาระเงินของผู้บริโภคว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการดาเนินชีวิตที่สังคม
เชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อให้สังคมดาเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี
บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
วัฒนธรรมเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กาหนดความต้องการ
พื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้เรื่องค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู้
และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น จะต้องผ่านกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และ
สถาบันต่างๆในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน การ
กาหนดกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปสาหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการดาเนิน
ชีวิตที่สามารถเรียนรู้และถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งพื้นฐานในการกาหนดความต้องการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล
1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวัฒนธรรม
ซึ่งมีรากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรม
กลุ่มย่อยจะมีข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันไปจากกลุ่มอื่น ทาให้มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ ความต้องการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันและในกลุ่ม
เดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยวัฒนธรรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1.2.1 กลุ่มเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ไทย จีน
อเมริกัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น แต่ละเชื้อชาติมีการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน
1.2.2 กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ได้แก่ พุทธ คริสต์
อิสลามและกลุ่มศาสนามีประเพณีและข้อห้ามที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
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1.2.3 กลุ่มสีผิว (Racial groups) กลุ่มสีผิวต่างๆ ได้แก่ ผิวดา ผิวขาว ผิวเหลือง
แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน
1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือท้องถิ่น (Region) พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดลักษณะการดารงชีวิตที่แตกต่างกันและทาให้มีอิทธิพลต่อการบริโภคที่
แตกต่างกันด้วย
1.2.5 กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่ม
พนักงาน นักธุรกิจและเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ ครู นักกฎหมาย
1.2.6 กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ วัยทางานและ
ผู้สูงอายุ
1.2.7 กลุ่มย่อยด้านเพศ (Sex) ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง
1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เป็นการจัดลาดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไป
ระดับต่า โดยใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติกาเนิด
ตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย
ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์และการจัดส่วนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ 6
กลุ่มย่อย โดยชั้นทางสังคมของบุค คลสามารถเลื่ อนขั้นได้ทั้งขึ้นและลง เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรายได้ อาชีพ ตาแหน่งหน้าที่การงาน เช่น เมื่อบุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น ย่อม
แสวงหาการบริโภคที่ดีขึ้น
1.3.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
1.3.1.1 ระดับสูงอย่างสูง (Upper-upper class) ได้แก่ ผู้ดีเก่าที่ได้รับ
มรดกจานวนมาก กลุ่มนี้มีกาลังซื้อเพียงพอ สินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เพชร บ้านและรถยนต์ราคาแพง
1.3.1.2 ระดับสูงอย่างต่า (Lower-upper class) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงหรือ กลุ่มเศรษฐี สินค้าเป้าหมายของกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกับระดับสูงอย่างสูง แต่กลุ่มนี้
จะมีความต้องการด้านการยกย่องมากกว่า
1.3.2 ชนชั้นกลาง (Middle class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
1.3.2.1 ชนชั้นกลางอย่างสูง (Upper-middle class) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับ
ความสาเร็จทางอาชีพ สินค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บ้าน เสื้อผ้า รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์และ
ของใช้ในครัวเรือน
1.3.2.2 ชนชั้นกลางอย่างต่า (Lower- middle class) ได้แก่ พนักงาน
ระดับปฏิบัติงานและข้าราชการ สินค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าราคาปานกลาง เช่น
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
1.3.3 ชนชั้นล่าง (Lower class) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
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1.3.3.1 ชนชั้นล่างอย่างสูง (Upper-lower class) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้
แรงงานและมีทักษะพอสมควร สินค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ
และราคาประหยัด
1.3.3.2 ชนชั้นล่างอย่างต่า (Lower-lower class) ได้แก่ กรรมกรที่มี
รายได้ต่า สินค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าราคาประหยัดทุกชนิด
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพล
ต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านพฤติกรรมและการดาเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของ
บุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม จึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความ
คิดเห็นจากกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ
2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ได้แก่ บุคคลภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อน
สนิท บุคคลใกล้ชิด
2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม
เพื่อนร่วมอาชีพ ร่วมสถาบัน บุคคลต่างๆในสังคม
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ของครอบครัว การ
เสนอขายสินค้าจึงต้องคานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดาเนินชีวิตของครอบครัวด้วย
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กรและสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
ฉะนั้นในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าของตนเอง และผู้อื่นด้วย ผู้บริโภคแต่ละคน มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ผู้ริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลผู้ริเริ่มคิดถึงการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3.2 ผู้ที่มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผู้ที่มีความคิดเห็นอันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ
2.3.3 ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลผู้มีอานาจและหน้าที่ในการตัดสินใจ
ซื้อว่าจะ ซื้อสินค้าอะไร ซื้อที่ไหนและซื้ออย่างไร
2.3.4 ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้าที่ในการซื้อสินค้า
2.3.5 ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลผู้ที่ทาหน้าที่บริโภคหรือใช้สินค้าและบริการ
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่างๆ ดังนี้
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3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น กลุ่ม
วัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น และรายการพักผ่อนหย่อนใจ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่ อความ
ต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการ
ซื้อที่แตกต่างกัน Kotler. (2003 : 260) ได้กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอนแต่
ละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็นโสดและอยู่ในวัยหนุ่มสาว ไม่พักอาศัยที่บ้าน มีภาระทางด้านการเงินน้อย
เป็นผู้นาแฟชั่น ชอบสันทนาการและมักจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนตัว เครื่องใช้ในครัว
เฟอร์นิเจอร์ สนใจด้านการพักผ่อน บันเทิง อุปกรณ์ในการเล่นเกม เสื้อผ้าและเครื่องสาอาง
ขั้นที่ 2 คู่สมรสใหม่ วัยหนุ่มสาวและยังไม่มีบุตร มีสถานะด้านการเงินดีกว่า มีอัตราการ
ซื้อสูงสุดและมักจะซื้อสินค้าที่มีความถาวรคงทน เช่น รถยนต์ ตู้เย็น เตาไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่
มีความคงทนและสวยงาม
ขั้นที่ 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กต่ากว่า 6 มีเงินสดน้อยกว่าขั้นที่ 2
มักจะซื้อสินค้าจาเป็นที่ใช้ในบ้าน เช่น รถยนต์สาหรับครอบครัว เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น และ
ยังซื้อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยา วิตามินและของเด็กเล่น รวมทั้งสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นพิเศษ
ขั้นที่ 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุเท่ากับ 6 ขวบหรือมากกว่า 6
ขวบ มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ภรรยาอาจทางานด้วย เพราะบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว กลุ่มนี้ไม่ค่อย
ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณา สินค้าที่ซื้อมักมีขนาดใหญ่หรือซื้อเป็นจานวนมาก เช่น อาหาร
จานวนมาก จักรยานภูเขา รถยนต์คันที่ 2 และให้บุตรเรียนดนตรี เรียนเปียโน
ขั้นที่ 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 3 : คู่แต่งงานสูงวัยและมีบุตรที่โตแล้วอาศัยอยู่ด้วย
มีฐานะการเงินดีสามารถซื้อสินค้าถาวรและเฟอร์นิเจอร์มาแทนของเก่า ผลิตภัณฑ์ที่บริโภค
อาจจะเป็นบริการของทันตแพทย์ การพักผ่อนและการท่องเที่ยวหรูหรา บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม
ขั้นที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 1 : บิดามารดามีอายุมาก มีบุตรที่แยก
ครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวยังทางาน มีฐานะการเงินดี ชอบการเดินทางเพื่อพักผ่อน
บริจาคทรัพย์สินบารุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม
ขั้นที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวขั้นที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดาอายุมาก บุตร
แยกครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเกษียณแล้วกลุ่มนี้จะมีรายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
ค่ารักษาพยาบาลและผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ
ขั้นที่ 8 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจากกันและยังทางาน
อยู่กลุ่มนี้รายได้ยังคงมีอยู่ และพอใจในการท่องเที่ยว
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ขั้นที่ 9 คนที่อยู่คนเดียว เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งตายหรือหย่าขาดจากกันและออกจาก
งานแล้วกลุ่มนี้รายได้น้อยและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance)
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้
ประกอบด้วย รายได้ การออมสินทรัพย์ อานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน สิ่ง
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งสิ้น
3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่า (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หมายถึงอัตราผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อตราสินค้า รูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง
รูปแบบของการดาเนินชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interest) ความคิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541 : 130-135)
ตารางที่ 2.1 กาหนดกลุ่มประชากร
กิจกรรม
ความสนใจ
(Activities)
(Interest)
- การทางาน (Work)
- งานอดิเรก (Hobbies)
- กิจกรรมสังคม
(Social event)
- การใช้เวลาว่าง
(Vacation)

- ครอบครัว (Family)
- บ้าน (Home)
- งาน (Job)
- การร่วมกิจกรรมชุมชน
(Community)
- การพักผ่อน
(Recreation)
- ความนิยม (Fashion)
- สมาชิกคลับ
(Club membership) - อาหาร (Food)
- การร่วมกิจกรรมชุมชน - สื่อ (Media)
- ความสาเร็จ
(Community)
(Achievement)
- การเลือกซื้อ
(Shopping)
- กีฬา (Sport)

ความคิดเห็น
(Opinions)

ประชากรศาสตร์
(Demographics)

- ต่อตัวเอง
(Themselves)
- ปัญหาสังคม
(Social Issues)
- การเมือง (Politics)
- ธุรกิจ (Business)

- อายุ (Age)
- การศึกษา (Education)
- รายได้ (Income)
- อาชีพ (Occupation)
- ขนาดครอบครัว
(Family)

- เศรษฐกิจ
(Economics)
- การศึกษา (Education)
- ผลิตภัณฑ์ (Product)
- อนาคต (Future)
- วัฒนธรรม (Culture)

- ที่อยู่อาศัย (Dwelling)
- ภูมิศาสตร์
(Geography)
- ขนาดของจังหวัด
(City size)
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของ
ครอบครัว (Stage in
family life cycle)
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สิ่งกระตุ้นภายนอก
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ๆผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหนาาย
การสางเสริมการตลาด

สิ่งกระตุ้นอื่น
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

การตอบสนองของผู้ซื้อ

กลาองดาหรือ
ความรู้สึกนึก
คิดของผู้ซื้อ

การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผู้ขาย
เวลาในการซื้อ

ลักษณะของผู้ซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านสังคม
ปัจจัยสาวนบุคคล
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

การรับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพที่ 2.2 แสดงรูปพฤติกรรมผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior]
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
(Factors influencing consumer’ s buying behavior)
ที่มา : Kotler (2000). Marketing Management : 161
จากรูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อหรือผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคนั้น ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆหลากหลายปัจ จัย และในท้ายที่สุดก็จะแสดง
ออกมาในรูปของพฤติกรรมการตอบสนองที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดต้อง
ให้ความใส่ใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครวมถึงปัจจัยหรือสาเหตุต่างๆ อันจะทาให้
สามารถค้นหาความต้องการของผู้ซื้อและสามารถตอบสนองได้อย่างสูงสุด
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยในประเทศ
กนกวรรณ กันคา (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาจากเจ้าของ
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไปใช้บริการที่ศูนย์การค้าและตลาดสดเทศบาลในจังหวัดเชียงราย จานวน
382 ตัวอย่างจากแบบสอบถาม ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40ปีมากที่สุด มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 39.8% ระดับการศึกษาปริญญาตรี
54.2% และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
57.1% และใช้รถกระบะ 42.9 % และส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับบทกาหนดโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ทา พ.ร.บ. โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาประกันภัยภาคสมัครใจส่วนใหญ่
ทาประกันภัยรถยนต์ประเภทกรมธรรม์ภาคสมัครใจประเภทที่ 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมากที่สุดคือ บริษัท วิริยะประกันภัยจากัด และบริษัทประกันภัยรถยนต์
ที่มีการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ บริษัท มิตรแท้ประกันภัยจากัด ปัจจัยทางการตลาดทุก
ปัจจัยส่งผลต่อการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การ
เปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ในอาเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย ระหว่างกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงในภาพรวมพบว่า มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกบริษัท
ประกันภัยรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในแต่ละระดับอายุ ในภาพรวมพบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าทุกๆ ปัจจัยทางการตลาดมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์
ผลงานวิจัยต่างประเทศ
Chen (2005 : Abstract) ศึกษาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์และกลยุทธ์การตลาด
พบว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดทางด้านราคาจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าหากผู้บริโภคไม่ได้รับรู้
เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในระดับที่เท่าเทียมกัน โดยควรใช้กลยุทธ์การโฆษณาให้เน้นหนัก
ถึงตราสินค้าที่มีชื่อเสียงจะดีกว่า ซึ่งจะต้องมีการศึกษาถึงความถี่และช่วงจังหวะเวลาของการใช้
กลยุทธ์การโฆษณาให้สอดคล้องกัน

บทที่ 3
ระเบียบการศึกษา และผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน) 2.) เพื่ อ ก าหนดกลยุท ธ์ ธุ ร กิจ กลยุ ทธ์ ก ารตลาดและปัจ จัย ส่ ว นประสมการตลาด
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) จากนั้นดาเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดเนื้อหาดังนี้
3.1 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการออกแบบการวิจัยเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative)โดยวิธีแบบ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
3.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
แบบเชิงปริมาณเชิงประมาณ (Quantitative)โดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถือกรมธรรม์เป็น แบบสอบถามแบบให้เลือกตอบ
(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีคาถามหลายคาตอบให้เลือก จานวน 7
ข้อ ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อ ประกันภัย ประเภทรถยนต์ ของ
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ด้าน
ราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5) ด้านบุค คล (People) 6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) 7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจ
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กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยของบริษัท ไทย
ประกั นภัย จากัด (มหาชน) และแจกแบบสอบถามแก่ผู้ ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภท
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 3 ที่มาชาระค่าบริการค่าเบี้ยประกันและ
ติดต่อซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
จานวน 300 ราย
3.3 การศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกล
ยุทธ์การตลาด ได้แก่ นางสาวพณิตา ตู้จินดา ตาแหน่งกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ และนาย
ฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์ ตาแหน่ง กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งหมดจานวน 2
ท่าน
3.4 การศึกษาข้อทุติยภูมิ
ได้แก่ รายงานประจาปี 2553 ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจประกันภัย โครงสร้างรายได้และผลกาไรของบริษัท ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3.5 สรุปประมวลผล
3.5.1 วิ เ คราะห์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์
เพศ ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 และ
เพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67
อายุ ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
32.67 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31 อายุระหว่าง 51 –
60 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 14.67 และอายุตั้งแต่
61 ปีขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67
สถานภาพสมรส ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และ หม้าย/หย่าร้าง
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12
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ระดับการศึกษา ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 39.67 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 28
คนคิดเป็นร้อยละ 9.33 และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 8.33
อาชีพ ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.33 รองลงมาคือพนักงานบริษัท จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67 อาชีพ
รับจ้าง จานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 13.33 และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 21,001 – 25,000 บาท
จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จานวน 63 คนคิด
เป็นร้อยละ 21 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67
และ มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.33 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ผู้ถือกรมธรรมส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้ าระหว่าง
5 – 10 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ต่ากว่า 1 ปี จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และ 10 ปีขึ้นไป จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตั ดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ
ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากั บ 3.69 ด้านราคา อยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และด้านส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกั นภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อได้รับจานวนทุนประกันภัยที่เต็มวงเงิน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ มีประเภท
ประกั น ภัย ที่ ห ลากหลายสามารถเลื อ กได้ ต ามความต้ อ งการของลู กค้ า อยู่ ใ นระดับ มาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ข้อความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.99 ข้อ มีเงื่อ นไขความคุ้ มครองของกรมธรรม์ที่ชัดเจน อยู่ ใ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ข้อมีอู่ในเครือบริษัทฯที่มีมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
และข้อมีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.64
2. ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้ อประกันภัยประเภท
รถยนต์ข องบริษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ด้า นราคา โดยรวม อยู่ ใ นระดั บมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีส่วนลดอัตราค่าเบี้ยประกันเมื่อชาระ
ตรงกาหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือข้อสามารถนาอัตรา
การใช้งานของรถมาคานวณอัตราค่าเบี้ยประกันได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ข้อ
มีการชาระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ข้ออัตราค่า
เบี้ยประกันที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขความคุ้มครอง อยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 และข้อสามารถผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัยได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.61
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกั นภัย ประเภทรถยนต์ข องบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้ านช่ อ งทางการจั ด
จาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
สาขาและสานักงานใหญ่มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อจานวนลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด เท่ากับ 3.61 รองลงมาคือข้อ มีช่องทางในการชาระเบี้ยที่หลากหลาย เช่น เงินสด
เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค /ดร๊าฟ และอื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ข้อสามารถซื้อ
ประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
ข้อที่ตั้งสาขาสานักใหญ่มีความสะอาดในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
และข้อจานวนสาขาในการให้บริการครอบคลุมการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.56
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ 3.45 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้ อ การแจ้งข้ อ มูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการประกันภัยที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือข้อการแจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ข้อการบริการหลังการขายประกันภัยแก่ลูกค้า อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ข้อพนักงานแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์
อยู่ในระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ข้อการจัดรายการลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าใหม่ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ข้อการโฆษราผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และข้อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
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รูปแบบต่าง เช่น ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ดเท่ากับ
3.28 ตามลาดับ
5. ด้านบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ ข องบริ ษั ทไทยประกั นภั ย จากั ด (มหาชน) ด้ า นบุ ค คล โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
3.93 รองลงมาคือข้อพนักงานบริการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ 3.87 ข้อ พนัก งานบริการบริก ารลู กค้ ารวดเร็ ว ต่อ เนื่อ ง และเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ข้อ พนักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และข้อการแต่งกายของพนักงานบริการ
สะอาดเรียบร้อยในแบบฟอร์มของบริษัทฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.36
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อ
พิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ มีห้องรับรองลูกค้าและห้องน้าเพียงพอต่อการบริการลูกค้า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.70 ข้อสานักงานใหญ่และสาขามีสิ่งอานวยความสะดวก
จัดไว้ให้บริการ เช่น โทรศัพท์ น้าดื่ม กาแฟ วาร หนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.69 ข้อสานักงานใหญ่และสาขามีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 และข้อสานักงานใหญ่และสาขามีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ และข้อสานักงาน
ใหญ่ แ ละสาขาบริก ารมีค วามสะอาด บรรยากาศร่มรื่น อยู่ใ นระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ยน้อ ยที่สุ ด
เท่ากับ 3.59
7. ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านกระบวนการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อรับเงินตรง
ตามใบเสร็จที่ออกให้ลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือข้อ
พนักงานทางานอย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จตามเบี้ยประกันภัยประเภทรถยนต์ทุกครั้ง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ข้อบริษัทฯมีเวลาเปิด -ปิดที่แน่นอน สะดวกต่อการเลือกใช้
บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ข้อ กระบวนการทางานมีความรวดเร็วในทุก
ขั้นตอนในการรับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และข้อพนักงานบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาในการรอรับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.53
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2. บทสรุปผู้บริหาร
ทางบริษัทไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)เป็นที่รู้จักและยอมรับเนื่องจากเปิดมานานกว่า
74 ปี และมีความมั่นคงของผู้ถือหุ้น อันมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งลูกค้ามีความ
หลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตความชื่อชอบของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงพัฒนา
กรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่ และเพิ่มบริการเสริมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งมาจากการสารวจความต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนากรมธรรม์
ของบริษัทเอง รวมทั้งกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ที่เป็นนโยบายของทางการนอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังทาการประเมินผลถึงความสาเร็จของกรมธรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายบริษัท ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายรับประกันแบบ
อื่น ๆ ในลักษณะ Cross Selling ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมอีกด้วย โดยนาเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ปรั บ ปรุ ง การขายผ่ า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ย
Telemarketing อย่างต่อ เนื่อ ง ให้ความสาคัญ กับช่อ งทางการจาหน่ายผ่านธนาคาร (Banc
assurance) เพื่อเป็นการขยายฐานไปสู่ลูกค้ารายย่อย และบริษัทฯได้นานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทา
ให้ ผลิ ตมีค วามหลากหลายและมีคุ ณภาพ และได้นาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยบริษัทฯ
ตระหนักความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
จึงได้ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้ Internet (E-Claims
System) ในการติดต่ออู่ซ่อมรถในเครือและร้านอะไหล่ให้มากขึ้น การพัฒนารายงานสาหรับ
ผู้ บริห าร การสร้างคลั งข้อ มูล เพื่ อ เป็น ประโยชน์ต่อ การปรับ กลยุทธ์ ก ารแข่ง ขัน และการน า
เครื่องมือใหม่ ๆ ทางด้านสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เป็นต้น โดยใช้กล
ยุทธ์ก ารสื่ อ สารการตลาด โดยใช้วิธี การโฆษณา สร้างความรู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และการเลือกใช้สื่อโฆษณา
เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
จุดแข็ง (Strengths)
1. บริษัทฯ ได้นา Internet (E-Claims System) มาใช้ในการติดต่ออู่ซ่อมรถในเครือและ
ร้านอะไหล่ให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2. บริษัทได้ปรับปรุงการทางานโดยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านระบบเทคโนโลยีสารมน
เทศในสานักงาน
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3. บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้า งความรู้จัก
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และ
การเลือกใช้สื่อโฆษณา เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
4. บริษัทฯ ดาเนินกิจการมาเป็นเวลานานทาให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของลูกค้า
ในเฉพาะบางกลุ่ม
5. บริษัทฯ มีความมั่นคงน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้น อันมีสานักงานส่วนพระมหากษัตริย์เป็น
ผู้ถือหุ้น
6. ผู้บริหารมีประสบการณ์และมีความรู้ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มาเป็นอย่างดี
7. บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร ปรั บ ปรุ ง การท างาน มี ก ารประสานงานระหว่ า ง
สานักงานใหญ่และสาขา อีกทั้งยังขยายงานไปยังกลุ่มธุรกิจธนาคารและตัวแทนเพิ่มขึ้น
8. บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย มีการจัดกิจกรรมทางการร่วมกับธนาคาร รวมทั้ง
จาหน่ายทาง Telemarketing และยังคงศึกษาช่องทางการจาหน่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
9. บริษัทได้พัฒนากรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ โดยมีการสารวจและประเมิลผล
การให้บริการอย่างสม่าเสมอ
10. ด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย บริ ษั ท ได้ น าสถิ ติ ก ารประกั น ภั ย จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบในการเลื อ กภั ย และการพิ จ ารณารั บ ประกั น มากขึ้ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างฝ่ายรับประกั นเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและบริหารความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย
ทั้งหมด
11. ประเภทประกันภัยรถยนต์ ที่มีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับความ
ต้องการลูกค้าได้เอง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
2. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ยังขาดการ
ประสานงาน
3. การผิดชาระเบี้ยประกันภัยของลูกค้า
4. การส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม
โอกาส (Opportunity)
1. ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุเป็นจานวนมาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อประกันภัยที่มีความ
คุ้มครองที่ครอบคลุมทุกกรณีมากยิ่งขึ้น
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2. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัยได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าง่ายมากขึ้น
3. ความหลากหลายของประเภทประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ ทาให้ลูกค้ามีทางเลือก
มากยิ่งขึ้น
4. บริษัทฯ มีนโยบายเอาประกันภัยต่อประกันภัยที่มีความมั่นคง พิจารณารูปแบบการ
ประกันภัยใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5.บริษัทฯมีนโยบายการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค์ (Threat)
1. ในปัจจุบันมีก ารแข่งขันสูง ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์มากยิ่งขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทาให้การวางแผนทางการตลาดไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
การวิเคราะห์ Five Force Model ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ปัจจัยที่ 1 ภัยคุกคามจากของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrants or
Potential Competitors)
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกาไรในระยะยาวต่อเนื่องจากยังมีการเติบอีกมาก
และประชาชนเริ่มมองเห็นความสาคัญของการประกันภัยมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะทาให้มีผู้สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาในธุ รกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อ จากัดของการเข้าตลาดของผู้
แข่งขันรายใหม่พิจารณาได้จากปัจจัยเหล่านี้
1. บริษัทประกันภัยที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยที่ลงทุนในการให้บริการตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์หรือบริการพิเศษเพิ่มเติมจากเงื่อนไขกรมธรรม์ เนื่องจากจานวนลูกค้าที่มีจานวนมาก
ขึ้นจะทาให้ต้นทุนในการดาเนินงานลดลง ดังนั้นคู่แข่งรายใหม่จะเสียเปรียบเพราะข้อจากัดเรื่อง
ความสามารถในการให้บริการที่มีอย่างจากัด
2. บริ ษั ท ฯจ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งความแตกต่ า งในรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ผู้บริโภคเกิ ดการรับรู้และแยกความแตกต่าง รวมถึงสามารถจดจาได้ จึงต้องใช้เ งินลงทุนใน
เครื่องมือด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของบริษัทฯ ทาให้เป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งใหม่
ที่จะต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่า
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3. จากที่คู่แข่งรายใหม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากอยู่แล้ว ประกอบกับธุรกิจที่มี
การขายผ่านตัวแทนขาย จะต้องมีต้นทุนในการว่าจ้างแรงงานนักขายมืออาชีพ ซึ่งจะเสียเปรียบ
บริษัทที่อยู่ในตลาดเพราะต้นทุนสูงกว่า
4. ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียโอกาสที่ลูกค้าจะต้องเสียไปเมื่อทาการเปลี่ยนการใช้บริการจาก
บริษัทเดิมไปยังบริษัทรายใหม่ ดังนั้นลูกค้าจะไม่เปลี่ยนการใช้บริการที่มีอยู่แล้ว นอกจากบริษัท
รายใหม่จะมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ย่อมจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก รวมถึง
การอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการประกันภัยที่มีข้อจากัดด้านเบี้ยประกันภัย และการจัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
5. ช่ อ งทางในการให้ บริก ารของลู ก ค้ าถื อ เป็ นปัจ จัยส าคั ญ ของบริษัท คู่ แข่ งรายใหม่
จาเป็นต้ อ งลงทุน ในการพั ฒนาระบบต่าง ๆ และความพยามยามในการสรรหาตัว แทนขาย
เพื่อให้เขาถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด
6. ต้นทุนที่เกิดจากการไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เช่น บริษัทที่อยู่ในตลาดมาก่อนจะมี
ความได้เปรียบในด้านต้นทุนการดาเนินงานที่ต่ากว่า ประสบการณ์ในการอยู่ในอุตสาหกรรม
เป็นต้น
ปัจจัยที่ 2 ภัยคุกคามจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Intensity of rivalry
Among Existing Competitors)
1. จานวนคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2553 ตลาดประกันภัยมี
จานวนทั้งหมด 69 บริษัท จากจานวนคู่แข่งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
สภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจประกันภัย
2. การเติบโตของอุตสาหกรรม อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสูงขึ้นเนื่องจา
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกั บในปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2553มีสัดส่วนของผู้ที่ทา
ประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ ถึ ง 59.65 และรั ฐ บาลมี ข้ อ กฎหมายบั ง คั บ ในการท าประกั น ภั ย
ประเภทรถจึงทาให้ผู้บริโภคจาเป็นต้องทาประกันภัยมากยิ่งขึ้น ทาให้มีโอกาสที่จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นอีกเป็นจานวนมาก
3. ข้อจากัดในการออกจากอุตสาหกรรม เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีข้อจากัดในการออก
จากธุรกิ จสู ง การออกจากธุรกิจนั้นทาได้ยาก เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีข้อภาระผูกพันกับ
ผู้ใช้บริการ (ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์)
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ปัจจัยที่ 3 อานาจต่อรองจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Bargaining Power
of Suppliers)
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจที่ขายบริการที่มีสัญญาการทาประกันในรูปแบบ
ของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ โดยมีแบบประกันและเบี้ยประกันเป็นสินค้าหลัก ดังนั้น
ผู้ขาย วัตถุดิบหลักก็คือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่จะเป็นผู้คิดและสร้างสรรค์แบบประกันภัย
หรือสินค้าใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีการผลิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้นไม่
มากเท่ากับจานวนบริษัทประกันภัยที่เพิ่มขึ้น อานาจการต่อรองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จึงยังมีค่อนข้างสูง
ปัจจัยที่ 4 อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
ธุรกิจประกันภัยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมประกันภัยภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย มีกฎข้อบังคับในการเสนอบริการด้านการประกันภัย
โดยไม่ส ามารถจัดกิ จกรรมทางด้านการตลาดโดยการลด แลก แจก แถม ได้ ทาให้บริษัทผู้
ให้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถลดอั ต ราเบี้ ย ประกั น ภั ย ลงได้ ดั ง นั้ น ทุ ก บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งมี อั ต ราเบี้ ย
ประกันภัยใกล้เคียงกัน และจากต้นทุนในการเปลี่ยนการใช้บริการสูง ทาให้อานาจการต่อรอง
ของลูกค้าในธุรกิจประกันภัยต่า
ปัจจัยที่ 5 ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute of Services)
ปัจจุบันประชาชนให้ความสาคัญต่อการประกันภัยมากขึ้น ทั้งในแง่ของการบังคับด้วย
กฎหมายและด้วยความสมัครใจ หรือการกระจายความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้รัฐบาลจะมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่จะเป็นทางเลือกให้กับกลุ่ม
ลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้มีเงื่ อนไขในการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ จึงทาให้เป็นจุดอ่อนในการ
ให้บริการบางประการ ที่ไม่สามารถทัดเทียมบริษัทประกันภัยได้ ดังนั้นการทดแทนของบริการ
จึงอยู่ในระดับต่า
3.5.2 กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดประกันภัยประเภทรถยนต์ของ บริษัท
ไทยประกันภัยจากัด (มหาขน)
1. การวิเคราะห์ TOWS Matrix ประกันภัย ประเภทรถยนต์ ของบริษัท ไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
การกาหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix เป็นการนาเอาข้อมูลจากที่มีกาประเมิน
สภาพแวดล้ อ มในการวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และการเก็ บ ข้ อ มู ล การ
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สัมภาษณ์ผู้บริหาร จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ TOWS
Matrix
ตารางที่ 3.1 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

(S) จุดแข็งs

(W) จุดอ่อน

S1. บริษัทฯ ได้นา Internet (E-Claims
System) มาใช้ในการติดต่ออู่ซ่อมรถใน
เ ค รื อ แ ล ะ ร้ า น อ ะ ไ ห ล่ ใ ห้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านความสะดวกรวดเร็ว
ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
S2. บริษัทได้ปรับปรุงการทางานโดย
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ ท า งด้ า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารมนเทศในสานักงาน
S3. บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาด โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้าง
ความรู้ จั ก สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
บริ ษั ท สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ก าหนด
ตาแหน่งผลิ ต ภั ณฑ์ให้ ชัดเจน และการ
เลื อ กใช้ สื่ อ โฆษณา เช่ น โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
S4. บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น กิ จ การมาเป็ น
เวลานานทาให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักของลูกค้าในเฉพาะบางกลุ่ม
S5. บริษัทฯ มีความมั่นคงน่าเชื่อถือของ
ผู้ ถื อ หุ้ น อั น มี ส า นั ก ง า น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้น
S6. ผู้ บ ริ ห ารมี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ความรู้ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มาเป็น
อย่างดี
S7. บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ปรับปรุงการทางาน มีการประสานงาน
ระหว่างสานักงานใหญ่และสาขา อีกทั้ง
ยั ง ขยายงานไปยั ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคาร
และตัวแทนเพิ่มขึ้น
S8. บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ก าร จั ด กิ จ กร ร มทางการร่ ว มกั บ
ธ น า ค า ร ร ว ม ทั้ ง จ า ห น่ า ย ท า ง
Telemarketing และยั ง คงศึ ก ษาช่อ ง
ทางการจาหน่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อ ง
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า และ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

W1. ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
W2. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภ ายนอก ยั ง
ขาดการประสานงาน
W3. การผิ ด ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ของ
ลูกค้า
W4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคทุก
กลุ่ม
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S9. บริ ษั ท ได้ พั ฒ นากรมธรรม์ แ ละ
บริการรูปแบบใหม่ ๆ โดยมีการสารวจ
และประเมิ ล ผลการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมอ
S10. ด้านการรับประกันภัย บริษัทได้นา
สถิติการประกันภัยจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบในการเลื อกภั ย
และการพิจ ารณารั บประกั น มากขึ้ น มี
การปรับ ปรุง โครงสร้ างฝ่ ายรั บประกั น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความ
เสี่ยงด้านการรับประกันภัยทั้งหมด
S11. ประเภทประกัน ภั ยรถยนต์ ที่มี
ทางเลือกให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองที่
ตรงกับความต้องการลูกค้าได้เอง

(O) โอกาส

SO กลยุทธ์เชิงรุก

WO กลยุทธ์การปรับตัว

O1. ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุเป็นจานวน
มาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซือ้
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมากยิ่งขึ้น
O2. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารทีช่ ่วย
ให้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันภัยได้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าง่ายมากขึ้น
O3. ความหลากหลายของประเภท
ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ ทาให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
O4. บริษัทฯ มีนโยบายเอาประกันภัย
ต่อประกันภัยที่มีความมั่นคง พิจารณา
รูปแบบการประกันภัยใหม่ ๆ เพื่อ
กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
O5.บริ ษั ท ฯมี น โยบายการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้น

S1,O1 ใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth
Strategy)แบบหนาแน่นหรือเข้มข้นโดย
วิ ธี ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Development) โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของประกัน ภั ย ที่คุ้ มครองคลุ มทุกกรณี
มากยิ่งขึ้นและเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการติดต่อกับอู่ซ่อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
S2,O5 ใช้กลยุทธ์ใช้กลยุทธ์การเติบโต
(Growth Strategy)แบบมุ่งกระจายธุรกิจ
(Diversification Growth Strategy)โดย
กลยุ ทธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตจากภายนอก
(External Growth) โดยการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้น การเปิดรับตัวแทนจาหน่าย
เพิ่มมากขึ้น

W4,O4 ใช้กลยุทธ์ใช้กลยุทธ์การเติบโต
(Growth Strategy)แบบมุ่งกระจายธุรกิจ
(Diversification Growth Strategy)โดย
กลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายนอก
(External Growth) โดยการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้นในครอบคลุมพืน้ ที่การ
ให้บริการและใช้ใช้กลยุทธ์การเติบโต
(Growth Strategy)แบบหนาแน่นหรือ
เข้มข้นโดยวิธีเจาะตลาด (Market
Penetration) โดยเพิ่มส่วนของตลาดใน
รูปแบบใหม่ ๆ

(T) อุปสรรค

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT กลยุทธ์เชิงรับ

T1. ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภค
จึ ง มี ทา งเ ลื อ กใ น กา ร ตั ดสิ น ใ จซื้ อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์มากยิ่งขึ้น
T2. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ภ า ว ะ
เศร ษฐกิ จ แล ะการ เมื อ งท าให้ การ
วางแผ น ทางการต ล าดไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จเท่าที่ควร

S7,T2 ใช้กลยุ ทธ์ใช้กลยุ ทธ์การเติบโต
(Growth Strategy)แบบมุ่งกระจายธุรกิจ
(Diversification Growth Strategy)โดย
กลยุ ทธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตจากภายนอก
(External Growth) โดยการขยายเป็น
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ ธนาคาร และ
บริษัทที่ทาธุรกิจประเภทไฟแนนซ์และ
บัตรเครดิตมากขึ้น

W1,T1, ใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth
Strategy)แบบหนาแน่นหรือเข้มข้นโดย
วิ ธี พั ฒ น า ก า ร ต ล า ด (Market
Development) เป็นการขยายพื้นที่ไ ป
ยังตลาดใหม่ เพื่อ ให้คนรู้จักบริษัทเพิ่ม
มากขึ้น
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ตารางที่ 3.2 การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

(S) จุดแข็งs

(W) จุดอ่อน

S1. บริษัทฯ ได้นา Internet (E-Claims
System) มาใช้ในการติดต่ออู่ซ่อมรถใน
เ ค รื อ แ ล ะ ร้ า น อ ะ ไ ห ล่ ใ ห้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านความสะดวกรวดเร็ว
ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
S2. บริษัทได้ปรับปรุงการทางานโดย
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ ท า งด้ า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารมนเทศในสานักงาน
S3. บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาด โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้าง
ความรู้ จั ก สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
บริ ษั ท สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ก าหนด
ตาแหน่งผลิ ต ภั ณฑ์ให้ ชัดเจน และการ
เลื อ กใช้ สื่ อ โฆษณา เช่ น โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
S4. บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น กิ จ การมาเป็ น
เวลานานทาให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักของลูกค้าในเฉพาะบางกลุ่ม
S5. บริษัทฯ มีความมั่นคงน่าเชื่อถือของ
ผู้ ถื อ หุ้ น อั น มี ส า นั ก ง า น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้น
S6. ผู้ บ ริ ห ารมี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ความรู้ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มาเป็น
อย่างดี
S7. บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ปรับปรุงการทางาน มีการประสานงาน
ระหว่างสานักงานใหญ่และสาขา อีกทั้ง
ยั ง ขยายงานไปยั ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคาร
และตัวแทนเพิ่มขึ้น
S8. บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ก าร จั ด กิ จ กร ร มทางการร่ ว มกั บ
ธ น า ค า ร ร ว ม ทั้ ง จ า ห น่ า ย ท า ง
Telemarketing และยั ง คงศึ ก ษาช่อ ง
ทางการจาหน่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อ ง
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า และ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
S9. บริ ษั ท ได้ พั ฒ นากรมธรรม์ แ ละ
บริการรูปแบบใหม่ ๆ โดยมีการสารวจ
และประเมิ ล ผลการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมอ

W1. ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
W2. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภ ายนอก ยั ง
ขาดการประสานงาน
W3. การผิ ด ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ของ
ลูกค้า
W4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคทุก
กลุ่ม
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S10. ด้านการรับประกันภัย บริษัทได้นา
สถิติการประกันภัยจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบในการเลื อกภั ย
และการพิจ ารณารั บประกั น มากขึ้ น มี
การปรับ ปรุง โครงสร้ างฝ่ ายรั บประกั น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความ
เสี่ยงด้านการรับประกันภัยทั้งหมด
S11. ประเภทประกัน ภั ยรถยนต์ ที่มี
ทางเลือกให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองที่
ตรงกับความต้องการลูกค้าได้เอง

(O) โอกาส

SO กลยุทธ์เชิงรุก

WO กลยุทธ์การปรับตัว

O1. ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุเป็นจานวน
มาก ผู้ บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมากยิ่งขึ้น
O2. ปัจจุบั น มีเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ทันสมัย ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารที่ช่วย
ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าง่ายมากขึ้น
O3. ความหลากหลายของประเภท
ประกั น ภั ย รถยนต์ ข องบริ ษั ท ฯ ท าให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
O4. บริษัทฯ มีนโยบายเอาประกันภัย
ต่อประกันภัยที่มีความมั่นคง พิจารณา
รูปแบบการประกันภัยใหม่ ๆ เพื่อ
กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
O5.บริ ษั ท ฯมี น โยบายการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้น

ใช้ ก ล ยุ ท ธ์ ส ร้ า ง ค ว าม แ ต ก ต่ า ง
(Differentiation Strategy)
S1,O1 จานวนการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
ตามยอดการซื้อรถยนต์ทาให้เกิดโอกาส
เพิ่ม การประกันภัยรถยนต์โดยบริษัทได้
นา (E-Claims System) มาใช้เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการ claims ของลูกค้า
เป็นการเพิ่มเบี้ยประกันภัยของบริษัท

ใช้ ก ล ยุ ท ธ์ ส ร้ า ง ค ว าม แ ต ก ต่ า ง
(Differentiation Strategy)
W5,O2 จ้างบริษัทที่เป็นมืออาชีพเรื่อง
การทาเว็บไซ ให้มาจัดการทาเว็ บไซต์
ของบริษัทให้มีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาก
ขึ้น

(T) อุปสรรค

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT กลยุทธ์เชิงรับ

T1. ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภค
จึ ง มี ทา งเ ลื อ กใ น กา ร ตั ดสิ น ใ จซื้ อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์มากยิ่งขึ้น
T2. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ภ า ว ะ
เศร ษฐกิ จ แล ะการ เมื อ งท าให้ การ
วางแผ น ทางการต ล าดไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จเท่าที่ควร

กลยุทธ์การสร้างพลัง (Synergy
Strategy)
เพิ่มช่ องทางการเพิ่มจานวนลู กค้ าโดย
การเป็นพันธมิตรกับธนาคาร

กลยุ ท ธ์ ด้ า นการตลาด (Marketing
strategy)
W1,T1, ท าการประชาสั ม พั น ธ์ ม าก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยการท า CSR องค์ เพื่ อ ให้
องค์ ก รเป็น ที่ รู้จั กต่ อ สาธาณะชน หรื อ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งของเพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักองค์กรมากขึ้น

S2,O2 ประชาสัมพัน ธ์การให้ บริการ
ป ร ะ กั น ภั ย ป ร ะ เ ภ ท ร ถ ย น ต์ โ ด ย
เทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการใช้
สื่ออินเตอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มี ร ะบบถามตอบการติ ด ต่ อ 2ทางผ่ า น
หน้าเว็บผ่านระบบ SQL
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ตารางที่ 3.3 การกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

(S) จุดแข็งs

(W) จุดอ่อน

S1. บริษัทฯ ได้นา Internet (E-Claims
System) มาใช้ในการติดต่ออู่ซ่อมรถใน
เ ค รื อ แ ล ะ ร้ า น อ ะ ไ ห ล่ ใ ห้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านความสะดวกรวดเร็ว
ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
S2. บริษัทได้ปรับปรุงการทางานโดย
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ ท า งด้ า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารมนเทศในสานักงาน
S3. บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาด โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้าง
ความรู้ จั ก สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
บริ ษั ท สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ก าหนด
ตาแหน่งผลิ ต ภั ณฑ์ให้ ชัดเจน และการ
เลื อ กใช้ สื่ อ โฆษณา เช่ น โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
S4. บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น กิ จ การมาเป็ น
เวลานานทาให้บริษัทมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักของลูกค้าในเฉพาะบางกลุ่ม
S5. บริษัทฯ มีความมั่นคงน่าเชื่อถือของ
ผู้ ถื อ หุ้ น อั น มี ส า นั ก ง า น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้น
S6. ผู้ บ ริ ห ารมี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ความรู้ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มาเป็น
อย่างดี
S7. บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ปรับปรุงการทางาน มีการประสานงาน
ระหว่างสานักงานใหญ่และสาขา อีกทั้ง
ยั ง ขยายงานไปยั ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ธนาคาร
และตัวแทนเพิ่มขึ้น
S8. บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย
มี ก าร จั ด กิ จ กร ร มทางการร่ ว มกั บ
ธ น า ค า ร ร ว ม ทั้ ง จ า ห น่ า ย ท า ง
Telemarketing และยั ง คงศึ ก ษาช่อ ง
ทางการจาหน่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อ ง
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า และ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
S9. บริ ษั ท ได้ พั ฒ นากรมธรรม์ แ ละ
บริการรูปแบบใหม่ ๆ โดยมีการสารวจ
และประเมิ ล ผลการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมอ

W1. ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
W2. กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภ ายนอก ยั ง
ขาดการประสานงาน
W3. การผิ ด ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ของ
ลูกค้า
W4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคทุก
กลุ่ม
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S10. ด้านการรับประกันภัย บริษัทได้นา
สถิติการประกันภัยจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบในการเลื อกภั ย
และการพิจ ารณารั บประกั น มากขึ้ น มี
การปรับ ปรุง โครงสร้ างฝ่ ายรั บประกั น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความ
เสี่ยงด้านการรับประกันภัยทั้งหมด
S11. ประเภทประกัน ภั ยรถยนต์ ที่มี
ทางเลือกให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองที่
ตรงกับความต้องการลูกค้าได้เอง

(O) โอกาส

SO กลยุทธ์เชิงรุก

WO

กลยุ ท ธ์ ก ารปรับ ตั ว

O1. ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุเป็นจานวน
มาก ผู้ บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมากยิ่งขึ้น
O2. ปัจจุบั น มีเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ทันสมัย ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารที่ช่วย
ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าง่ายมากขึ้น
O3. ความหลากหลายของประเภท
ประกั น ภั ย รถยนต์ ข องบริ ษั ท ฯ ท าให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
O4. บริษัทฯ มีนโยบายเอาประกันภัย
ต่อประกันภัยที่มีความมั่นคง พิจารณา
รูปแบบการประกันภัยใหม่ ๆ เพื่อ
กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
O5.บริ ษั ท ฯมี น โยบายการขยายสาขา
เพิ่มมากขึ้น

S8,S9.O2,O3 ทางเลือกที่ 1กลยุทธ์การ
สร้างระบบกระบวนการประสานการต่อ
อายุ (Banc
assurance) เพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการชาระเบี้ยประกันชีวิตและวิธีการ
ติ ด ตามแจ้ ง เตื อ นช าระก่ อ นวั น ครบ
กาหนด เช่น การส่ ง SMS เพื่อ ให้
สอดคล้ อ งกั บความต้อ งการของลู กค้ า
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
S7,O4 ทาการสื่ อสารให้เข้าถึงระดับ
ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เพื่ อ ให้ พ นั ก งานของ
องค์ กรทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
นโยบายของบริษัทฯ

W2,O2 ทางเลือ กที่ 2 กลยุ ทธ์ในการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ การน าเสนอขาย
แบบนั ก วางแผนการออม โดยการจั ด
อบรมพนักงานภายในขององค์ กรให้ มี
ความรู้ความเข้าใจ ความชานาญเพื่อ
เป็นผู้ประสานงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
W3,O2 จัดอบรมให้ กับพนักงานของ
องค์กรเรื่องกระบวนการติดตามเบี้ยต่อ
อายุ เพื่อให้เข้าใจและสามารถแจ้งให้กับ
ลูกค้าได้ถูกต้อง

(T) อุปสรรค

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT กลยุทธ์เชิงรับ

T1. ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภค
จึ ง มี ทา งเ ลื อ กใ น กา ร ตั ดสิ น ใ จซื้ อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์มากยิ่งขึ้น
T2. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ภ า ว ะ
เศร ษฐกิ จ แล ะ การ เมื อ งท าให้ การ
วางแผ น ทางการต ล าดไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็จเท่าที่ควร

S10,T1 ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การตลาด
Special Promotion Banc assurance
ให้ พ นั ก งานเสนอแนวคิ ด การใบริ ก าร
และของสมนาคุณ เพื่อนาไปวางแผนใน
การจัดทาการตลาดที่น่าสนใจเป็น การ
ดึงดูลูกค้าให้มากขึ้น และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และศึกษาคู่แข่ง
เ พื่ อ น า ม า ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ รื่ อ ง ข อ ง
Promotion ของสมนาคุณ ที่จะมอบ
ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ส า ห รั บ ก า ร ต่ อ อ า ยุ
ประกันภัย

W2,T2, ทางเลื อ กที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก าร
ควบคุ มมาตรฐานกระบวนการท างาน
ของพนักงาน Banc assurance โดย
การควบคุ ม การท างานของพนั ก งาน
การน าเสนอประกั น ภั ย แก่ ลู ก ค้ า และ
การติดตามเอกสารการแจ้งเตือนต่ออายุ
แก่ลูกค้า โดยการลงทะเบียนทุกครั้งที่ส่ง
เอกสารให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกใน
การติดตามหรือใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายด้ว ย
การส่งเอกสารเปลี่ยนเป็นการส่ง อีเมล์
แทนเพื่อความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย
และทัน ต่อ สถานการณ์การแข่งขัน ของ
คู่แข่งในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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2. การกาหนดกลยุทธ์
2.1 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
การก าหนดกลยุทธ์ ร ะดับองค์ กร เป็นการกาหนดทิศ ทางโดยรวมขององค์ กร หรือ เป็ น
กระบวนกาหนดลักษณะโดยรวมและจุดมุ่งหมายขององค์กร เพิ่ มจะได้นาไปสู่การเจริญเติบโต
ในรูปแบบของผลกาไร ยอดขาย กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดให้เหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจนั้นสามารถกาหนดได้ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจเป็นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด เป็นการพิจารณาโอกาสในการเพิ่ม
ยอดขายให้ เ ข้ ม ข้ น ยิ่ ง กว่ า โดยการน าจุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ฯที่ ไ ด้ มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดเดิม ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มยอดขาย กาไร และผลประกอบการได้ในระยะยาวหลากหลาย โดยมีการ
ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการกลยุทธ์แบบมุ่งกระจายธุรกิจ (Diversification Growth
Strategy)โดยกลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายนอก (External Growth) โดยการขยายเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และบริษัทที่ทาธุรกิจประเภทไฟแนนซ์และบัตรเครดิตมากขึ้น
ข้อดี
1. ทาให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มโอกาสในการขยายสาขาและขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามีมากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการให้บริการของ
ธนาคาร
2. การติดต่อ สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบางครั้งประสบปัญหาไม่สามารถทาได้
อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถทาได้ทันทีทุกสถานที่
สรุปทางเลือก
ทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ ระดับองค์ กรของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ด้านประเภทประกันภัยประเภทรถยนต์นั้นบริษัทเลือกกลยุทธ์กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth
Strategy) เป็นกลยุทธ์หลักในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการเติบโตจากการเพิ่มยอดขายและส่วน
แบ่งทางการตลาด โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy )เป็น
แก่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดเดิม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความหลากหลาย โดยมีการขยาย
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ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยโดยการกลยุ ท ธ์ แ บบมุ่ ง กระจายธุ ร กิ จ (Diversification Growth
Strategy)โดยกลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายนอก (External Growth) โดยการขยายเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และบริษัทที่ทาธุรกิจประเภทไฟแนนซ์และบัตรเครดิตมากขึ้น
2.2 การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุ รกิจ เป็นกลยุทธ์ ที่กาหนดขึ้นในระดับหน่ว ยธุรกิจหรือระดับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความสาคัญที่จะปรับปรุงของการแข่งขัน (Competition Positioning) ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริหารของบริษัท เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจสามารถกาหนดได้ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นการ
นาเสนอผลิต ภัณฑ์และบริก ารของบริ ษัทที่แกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้แก่ การสร้างความ
แตกต่างในตัวประกันภัยโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้าง
ความรวดเร็วในการติดต่ออู่ซ่อมรถโดยใช้วิธีการ (E-Claims System) มาใช้เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ claims ของลูกค้าและเป็นการเพิ่มเบี้ยประกันภัยของบริษัท และประชาสัมพันธ์
การให้ บ ริ ก ารประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ โ ดยเทคโนโลยี ที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยการใช้ สื่ อ
อินเตอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีระบบถามตอบการติดต่อ 2 ทางผ่านหน้าเว็บผ่านระบบ
SQL
ข้อดี
1.เมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งจากบริ ษั ท อื่ น ๆ ท าให้ ลู ก ค้ า จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
2. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงต่อความต้องการ
ข้อเสีย
1. คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย
2. พนักงานต้องมีการปรับปรุงตัวในการเรียนรู้และและการประสานงานทาให้องค์กรเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากร
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์สร้างพลัง (Synergy Strategy) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการเพิ่ม
จานวนลูกค้าโดยการเป็นพันธมิตรกับธนาคาร โดยการตลอดจนเพิ่มช่องทางการเพิ่มจานวน
ลูกค้าโดยการเป็นพันธมิตรกับธนาคารและเข้าถึงลูกค้าทุกลุ่ม
ข้อดี
1. สามารถขยายฐานลู กค้ าเพิ่มจากเดิมและเข้าถึ งลู กค้ าได้ทุกลุ่ มตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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2. เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นมั่น ต่อสินค้าและบริการของบริษัท
ข้อเสีย
1. การกาหนดกลยุทธ์สร้างพลังต้องจาเป็นสรรหาพันธมิตรที่มีความมั่นคงและความน่า
เชื่อเหมือนกันบริษัท
สรุปทางเลือก
ทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจของบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทฯได้เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) และกลยุทธ์การสร้าง
พลั ง (Synergy Strategy) เป็น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการด าเนิน งาน เป็ น การสร้ า งความต่ า งใน
นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านสินค้าและการบริการ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่แตกต่าง
จากบริษัทฯอื่น ๆ โดยการเน้นการสร้างพันธมิตร เช่น ธนาคาร เป็นต้น
3. การกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
การกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การสร้างแตกต่างในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยการ
ปฏิบัติจากพนักงานและองค์กร โดยการกาหนดกลยุทธ์ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 กลยุ ท ธ์ การสร้างระบบกระบวนการประสานการต่ออายุ (Banc
assurance) เพิ่มช่องทางการชาระเบี้ยประกันชีวิต และวิธีการติดตามแจ้งเตือนชาระก่อนวัน
ครบกาหนด เช่นการส่ง SMS เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี และ ทาการสื่อสารให้เข้าถึงระดับปฏิบัติการจริงเพื่อให้พนักงานขององค์กรทราบและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ
ข้อดี
1. เพิ่มความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีโดยใช้
นวัตกรรมที่ทันสมัย
2. ทาให้การสื่อสารให้เข้าถึงระดับปฏิบัติการจริงเพื่อให้พนักงานขององค์กรทราบและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทฯ
ข้อเสีย
1. ลูกค้าไม่เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทางเลือก ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาบุค ลากรเพื่ อการนาเสนอขายแบบนักวาง
แผนการออม โดยการจัดอบรมพนักงานภายในขององค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ชานาญเพื่อเป็นผู้ประสานงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
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ข้อดี
1. ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้มากขึ้น
2. พนักงานสามารถมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเสนอการขายการประกันภัยและ
ทาให้กระบวนการทางานรวดเร็วและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1. บุคลากรขาดการวางแผนและการประสานงานในระหว่างองค์กร
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การตลาด Special Promotion Banc assurance ให้พนักงาน
เสนอแนวคิดการใบริการและของสมนาคุณ เพื่อนาไปวางแผนในการจัดทาการตลาดที่น่าสนใจ
เป็นการดึงดูลูกค้าให้มากขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และศึกษาคู่แข่งเพื่อนามา
ปรับเปลี่ยนเรื่องของ Promotion ของสมนาคุณ ที่จะมอบให้กับลูกค้าสาหรับการต่ออายุ
ประกันภัย
ข้อดี
1.ทาลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
2. ทาให้ลูกค้าและบริษัทมีความผูกพันกันและสามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
1. ทาให้มีคู่แข่งในการจัดโปรโมชั่นลอกเลียนแบบมากยิ่งขึ้น
ทางเลื อ กที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก ารควบคุ ม มาตรฐานกระบวนการท างานของพนัก งาน
Banc assurance โดยการควบคุมการทางานของพนักงาน การนาเสนอประกันภัยแก่ลูกค้า
และการติดตามเอกสารการแจ้งเตือนต่ออายุแก่ลูกค้า โดยการลงทะเบียนทุกครั้งที่ส่งเอกสาร
ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดตามหรือใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายด้วยการส่งเอกสารเปลี่ยนเป็น
การส่ง อีเมล์แ ทนเพื่อความสะดวกประหยัดค่ าใช้จ่ายและทันต่อสถานการณ์การแข่งขันของ
คู่แข่งในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ข้อดี
1.ทาให้ขบวนการทางานขององค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3.สร้างความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อระหว่างองค์กรและลูกค้า
ข้อเสีย
1.อาจมีเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารถึงลูกค้า และกระบวนการทางานที่ ยุ่งยากมาก
ยิ่งขึ้น
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สรุปทางเลือกทางเลือก
ในการกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ บริษัทได้ใช้ทางเลือกแบบกลยุทธ์การสร้างระบบ
กระบวนการประสานการต่ออายุ (Banc assurance) เพิ่มช่องทางการชาระเบี้ยประกันชีวิตและ
วิธีการติดตามแจ้งเตือนชาระก่อนวันครบกาหนด เช่นการส่ง SMS และกลยุทธ์ในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการนาเสนอขายแบบนักวางแผนการออม โดยการจัดอบรมพนักงานภายในของ
องค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจความชานาญเพื่อเป็นผู้ประสานงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจน
ใช้กลยุทธ์การตลาด Special Promotion Banc assurance ให้พนักงานเสนอแนวคิดการใบริ
การและของสมนาคุณ เพื่อนาไปวางแผนในการจัดทาการตลาดที่น่าสนใจเป็นการดึงดูลูกค้าให้
มากขึ้ น และก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารควบคุ ม มาตรฐานกระบวนการท างานของพนั ก งาน Banc
assurance โดยการควบคุมการทางานของพนักงาน การนาเสนอประกันภัยแก่ลูกค้า และการ
ติดตามเอกสารการแจ้งเตือนต่ออายุแก่ลูกค้า โดยการลงทะเบียนทุกครั้งที่ส่งเอกสารให้กับลูกค้า
เพื่ อความสะดวกในการติดตามหรือใช้วิธี ลดค่ าใช้จ่ายด้วยการส่งเอกสารเปลี่ยนเป็นการส่ ง
อีเมล์แทนเพื่อความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายและทันต่อสถานการณ์การแข่งขันของคู่แข่งใน
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
4. การกาหนดกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์
การกาหนดกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ของการทางานหรือปฏิบัติงานในแต่ละ
แผนกหรือ ส่ วนงานต่าง ๆในองค์ กร เนื่อ งจากด้ว ยลู กค้ามีความต้องการที่หลากมีเงื่อ นไขที่
แตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อให้บรรลุประสงค์ทางการ ตลาดในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด
เป้าหมายจึงถูกนามาใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยธุรกิจเพื่อเป็น
การสร้ างให้ เ กิ ดข้ อ ได้ เ ปรี ยบทางการแข่ง ขั น ดัง นั้ นผู้ ศึ กษาจะเลื อ กท าการกาหนดกลยุ ท ธ์
การตลาดได้ดังนี้
1. การวางตาแหน่งทางการตลาด(STP Marketing)
การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (S-Segmentation)
เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)
1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์
2. กลุ่มลูกค้าวัยทางานที่ใช้รถยนต์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3. กลุ่มลูกค้าที่มีกาลังในการซื้อ
เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behaviorist Segmentation)
1. กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญกับหลักประกันอุบัติเหตุ ใส่ใจเรื่องการวางหากเกิดความ
สูญเสียที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
2. กลุ่มลูกค้าที่คานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการคุ้มครองอุบัติเหตุ
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3. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจกรรมของธนาคารและบัตรเครดิต
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (T-Targeting)
2.1 กลุ่มลูกค้ารายบุคคล ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์
2.2 กลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ที่ประกอบธุรกิจโดยการใช้รถยนต์เป็นอุปกรณ์ห รือพาหนะ
ในการทาธุรกิจเป็นหลัก เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้า
5.กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix:7’Ps)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในด้านการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกลยุทธ์
ระดับ องค์ ก ร ระดั บ ธุ ร กิ จ สามารถน าข้ อ มู ล จากการศึ กษามาเสนอกลยุ ทธ์ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix : 7’Ps)
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
การตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของลูกค้านั้น ชื่อเสียงและคุณสมบัติของบริษัท
มีความสาคัญอย่างมากในการตัดสินใจของลูกค้า ลูกค้าจะพิจารณาจากความมั่นคงและความ
น่าเชื่อ ถื อ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทต้อ งสร้างภาพลั กษณ์ที่ดี พร้อ มกับขยายฐานลู กค้ าเพื่อ ให้
บริษัทเป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้นควบคู่ ไปกับสร้างความแตกต่างของประเภทประกันภัยประเภท
รถยนต์ คือมีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยการเน้นความคุ้ มครองที่ครอบคลุม และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ชัดเจน
ได้รับจานวนทุนประกันที่เต็มวงเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มีอู่ในเครือบริษัทที่มีมาตรฐานสามารถแจ้ง
เหตุได้ 24 ชั่วโมง
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy)
การกาหนดกลยุทธ์ด้านราคา ประกันภัยประเภทรถยนต์ ได้กาหนดอั ตราค่าเบี้ยประกันที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขความคุ้มครอง มีส่วนลดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อชาระ
เบี้ยตรงตามกาหนด สามารถผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6
เดือนได้ ตลอดจนสามารถนาอัตราการใช้งานของรถมาคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์
3.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place Strategy)
เป็นการนาผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่มือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยในปัจจุบันบริษัทไทย
ประกันภัยมีสาขาการให้บริก าร 8 สาขาการให้บริการทั่วประเทศไทย และมีนโยบายในการ
ขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการของลูกค้าและ ได้มีพันธมิตรกับธนาคารเพื่อ
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เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและรับสมัครสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าจาก
เดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ โดยการมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับธนาคาร รวมทั้ ง
จาหน่ายทาง Telemarketing บริษัทฯยังคงศึกษาช่องทางการจาหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การส่งเสริมการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์ นั้ นจะเป็นการสื่อ สาร
การตลาดแบบผสมผสาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างลูกค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาเป็นการสร้างการรับรู้และการจดจาให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นการแร่งการประชา สัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาให้ลูกค้ารับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท
รถยนต์และเงื่อนไขที่ครอบคลุมที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภค เกิดความจดจาและสนใจ เนื่องจากสามารถ
พบเห็นได้ตามสื่อทั่วไป เกิดการกระตุ้นทาให้ตัดสินใจซื้อรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4.2 เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือเป็นแหล่งการประชาสั มพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วบนโลกอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้มาเสริมสร้าง ให้เกิดการพบเห็นตราสินค้า คุณสมบัติ เพื่อให้เป็นที่รู้ จักและจดจา รวมทั้ง
เกิดการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยการจัดทา
Face book Twitter YouTube และเว็บไซต์ เพื่อตอบข้อซักถามแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างของบริษัท เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) บริษัทจะมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขายกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มลูกค้า
รายใหม่ที่ยังไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ โดยการจัดการส่งเสริมการขายดังนี้
1) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายลดราคาแก่ลูกค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเก่าที่ต่ออายุ
อย่างต่อเนื่องหลายปี
2) โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย โดยการจัดของสมนาคุณเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น วัน
เกิด วันปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ แก่ลูกค้า
3) โปรโมชั่นส่ งเสริมการขายโดยการแจกของพรีเ มี่ยมเมื่อ ซื้ อ ประกันภั ยประเภท
รถยนต์ชั้น 1
4.4 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) การส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงาน
ของบริษัทดาเนินการขายโดยตรง เพื่อเสนอขายประกันภัยประเภทรถยนต์ให้แก่ลูกค้าโดย
พนัก งานจะต้ อ งมีค วามรู้ ความเข้าใจในผลิ ต ภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์ อย่างแท้จริง
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พนักงานจะสามารถชักชวน แนะนารายละเอียดของประกันภัยประเภทรถยนต์ ตอบข้อซักถาม
ของลู ก ค้ า ได้ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งพนั ก งานและลู ก ค้ า เป็ น ส่ ว นช่ ว ย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูล
ของลูกค้าที่บริษัทมีข้อมูลอยู่แล้วเพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ให้แก่ลูกค้า เช่น การส่ง
ข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การส่งจดหมาย e-mail เป็นต้น
4.6 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ธนาคารมีการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ได้เป็นการขายโดยตรง แต่มุ่งให้
ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นการตอกย้าตาแหน่งผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์อีกด้วย
4.7 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาด
โอกาสต่าง ๆ ให้ลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ได้เข้าร่วมโดย
กาหนดกิจกรรมกระจายไปยังทั่วทุกๆ ภาคของประเทศ เพื่อการกระตุ้นยอดขายของกลุ่มบริษัท
ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมตามย่านธุรกิจ สานักงานออฟฟิศ แหล่งชุมชน งานแสดง
สินค้า เป็นต้น
5. กลยุทธ์ด้านบุคลกร (People Strategy)
การให้บริการถือเป็นหัวใจหลักของการดาเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทสามารถสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า เป็นการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานในทุกระดับ
มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
พนักงานผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่ต้องพบปะและให้บริการลูกค้าโดยตรง พนักงานจึง
มีส่ ว นส าคั ญ ต่อ การตัดสิ นใจซื้อ ของลู กค้ า ดังนั้นพนักงานทุกคนที่ได้รับอนุญ าตในการขาย
ประกันภัยประเภทรถยนต์ต้องมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนา
ทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่าง ๆ
ต่อ เนื่อ งหลั ง การขาย เพื่ อ สามารถให้ ค าปรึก ษาแนะนาและบริก ารลู กค้ าได้อ ย่างเหมาะสม
นอกจากนี้บริษัท ฯ กาหนดค่านิยมการขาย เพื่อสามารถให้คาปรึกษาแนะนาและบริการลูกค้า
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดนิยมองค์กร (Core Values) โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
Customer Satisfaction (การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลู กค้ าและเพื่อ ร่ว มงาน) และ
Achievement (การมุ่งสู่ผลสาเร็จ) Commitment (มุ่งมั่นทาตามสัญญา,Creative & Continuous
Learning (มีความคิดสร้างสรรค์และใฝ่รู้), Happiness (ทางานอย่างมีความสุข) เพื่อให้พนักงาน
ทุก คนจะได้รั บการปลู ก ฝั งค่ า นิยมและแนวทางในการทางานไปในทิศ ทางเดีย วกัน รวมถึ ง
ปลูกฝังให้พนักงานมีจริยธรรมและคุณธรรมในการทางาน ตามบริษัทฯ ได้จัดทาจรรยาบรรณ
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และข้อพึงปฏิบัติ ไว้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน ส่วนด้านอื่นๆ ยังไม่นโยบายใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบัน
6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process Strategy)
กระบวนการให้บริการของบริษัทเป็นส่ว นที่ต้อ งอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพและ
ระบบอานวยความสะดวกที่ทันสมัยในการทาให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มี
คุ ณ ภาพได้ ทุ ก ขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ การตอนรั บ ที่ ดี ข องพนั ก งานบริ ษั ท การสอบถามข้ อ มู ล
เบื้อ งต้นของลู ก ค้ า การให้ บริก ารที่ต รงตามความต้อ งการและถู กต้อ ง ขั้นตอนในการขอรับ
บริการง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการออกกรมธรรม์ที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบการชาระเงินที่สะดวก
รวดเร็วหลายช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี มีการ
ให้บริการสอบถามปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต มีการอานวยความสะดวกในทุกกรณี
เช่น เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ลูกค้า และลูกค้าเสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสาน
เชื่อ มโยงกั นอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อ มทาให้การบริการไม่เ ป็นที่
ประทับใจของลูกค้า
7. กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Strategy)
กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยการ
สร้างด้นกายภาพและด้านรูปแบบการบริการ มีการจัดแยกสัดส่วนของเคาน์เตอร์การให้บริการ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ มีป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์ อย่างชัดเจนเพื่อ
สร้างความโดดเด่นและสร้างความจดจาให้แ ก่ลูกค้า รวมทั้งมีการจัดพนักงานไว้ประจาจุดการ
ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกและแนะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถือเป็นปัจจัยสาคัญใช้เป็น
เครื่องหมายแทนคุณภาพการให้บริการ เพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
6. กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
ของบริษัท โดยการนาเอาฐานลูกค้าที่ถูกต้องและทันสมัยที่บริษัทมีอยู่ ทาการจัดสรรประเภท
และจานวนลู ก ค้ าที่แ ต่ล ะสาขามีอ ยู่ ให้เ หมาะสมกับจานวนพนักงานขาย เพื่อ ให้เ ข้าถึ งการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม เป็นการสร้างกิจกรรมอันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มการขายแบบ Cross Sale เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้นด้วย
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7.การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level)
ตารางที่ 3.4 สรุปการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level)
ระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(Corporate
Level)

ทางเลือก
กลยุ ท ธ์ก ารเจริ ญเติ บโต
(Growth Strategy)
- โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
development strategy)
- กลยุทธ์แบบมุ่งกระจาย
ธุ ร กิ จ ( Diversification
Growth Strategy)โดยกล
ยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตจาก
ภ า ย น อ ก ( External
Growth)

ข้อดี
1.ทาให้บริษัทสามารถ
เพิ่มยอดขายและรักษา
ส่ ว นแบ่งการตลาดได้
มากยิ่งขึ้น
2. เพิ่ ม โอกาสในการ
ขยายสาขาและขยาย
ฐานลู กค้ า ให้ เพิ่ มมาก
ยิ่งขึ้น
4.มีพันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่ม มากขึ้ น โอกาสใน
การขยายฐานลู กค้ า มี
มากยิ่งขึ้น
3.เพิ่ ม ความสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่
บริษัทมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย
1. บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพิ่มขึ้นในการปรับปรุง
พัฒนาผลิ ต ภั ณฑ์ และ
ระบบการให้ บ ริ ก าร
ของธนาคาร
2.การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทั น ส มั ย บ า ง ค รั้ ง
ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า ไ ม่
สามารถท าได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ไ ม่
สามารถทาได้ทันทีทุก
สถานที่

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์กลยุทธ์
การเจริญเติบโต
(Growth Strategy)
เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขาย
แ ล ะ ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง
การตลาด โดยใช้ ก ล
ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ต ภั ณฑ์ และขยาย
เ ป็ น พั น ธ มิ ต ร ท า ง
ธุรกิจกับธนาคาร

ตารางที่ 3.5 สรุปการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level )
ระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ
(Business
Level)

ทางเลือก
ข้อดี
กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความ 1.เมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
แตกต่าง (Differentiation บริการที่แ ตกต่างจาก
บริษัทอื่นๆทาให้ลูกค้า
Strategy)
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ
ผลิ ต ภั ณฑ์และบริการ
ของบริษัทฯ
2. สามารถตอบสนอง
คว า ม ต้ อ ง ก าร ข อ ง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
ตรงต่อความต้องการ
ก ล ยุ ท ธ์ ส ร้ า ง พ ลั ง 1. สามารถขยายฐาน
ลูกค้าเพิ่มจากเดิมและ
(Synergy Strategy)
เข้ าถึ งลู ก ค้ า ได้ ทุก ลุ่ ม
ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว
2. เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ
เชื่ อ มั่ น มั่ น ต่ อ สิ น ค้ า
และบริการของบริษัท

ข้อเสีย
1 . คู่ แ ข่ ง ส า ม า ร ถ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย
2. พนักงานต้องมีการ
ปรั บ ปรุ ง ตั ว ใ น ก า ร
เรี ย นรู้ แ ละและการ
ปร ะ ส า น งา น ท า ใ ห้
องค์ ก รเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพิ่มเติมในการพัฒนา
บุคลากร

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง
(Differentiation)
เป็นการสร้างความ
ต่างในนวัตกรรมใหม่ๆ
ด้ า น สิ น ค้ า แล ะ กา ร
บ ริ ก า ร น า เ ส น อ
ผลิ ต ภั ณฑ์และบริการ
ของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า ง
จากบริษัทฯอื่น ๆ โดย
1. การกาหนดกลยุทธ์ ก า ร เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
สร้ า งพลั ง ต้ อ งจ าเป็ น พันธมิตรเช่น ธนาคาร
สรรหาพั น ธมิ ต รที่ มี
ความมั่นคงและความ
น่ า เ ชื่ อ เ ห มื อ น กั น
บริษัท
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ตารางที่ 3.6 สรุปการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Level )
ระดับกลยุทธ์

ทางเลือก
กลยุทธ์การสร้าง
ระบบกระบวนการ
ประสานการต่ออายุ
(Banc assurance)

กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ
(Operation
Level)
กลยุท ธ์ในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการนาเสนอ
ขายแบบนักวางแผนการ
ออม

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด
Special Promotion Banc
assurance

กลยุ ท ธ์ ก ารควบคุ ม
มาตรฐานกระบวนการ
ท า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
Banc assurance โดย
การควบคุ ม การท างาน
ของพนักงาน

ข้อดี
1.เพิ่มความสอดคล้อง
กับความต้อ งการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี โ ด ย ใ ช้
นวัตกรรมที่ทันสมัย
2. ทาให้การสื่อสารให้
เข้าถึงระดับปฏิบัติการ
จริ ง เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ขององค์ ก รทราบและ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตาม
นโยบายของบริษัทฯ
1.ทาให้ ลู กค้ าสามารถ
เข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์
และบริการของบริษัท
ได้มากขึ้น
2. พนักงานสามารถมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าเสนอการ
ขายการประกันภัยและ
ท า ให้ กร ะ บ ว น กา ร
ท างานรวดเร็ ว และ
ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
1 . ท า ลู ก ค้ า ส น ใ จ
ผลิ ต ภั ณฑ์และบริการ
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น
2 . ท า ใ ห้ ลู ก ค้ า แ ล ะ
บริ ษั ท มี ค วามผู ก พั น
กั น และสามารถเพิ่ ม
ยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
1 . ท า ใ ห้ ข บ ว น ก า ร
ท า ง า น ข อ ง อ ง ค์ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก
ยิ่งขึ้น
2.สร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า
3.สร้ า งความสะดวก
รวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ
สื่อระหว่างองค์กรและ
ลูกค้า

ข้อเสีย
กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
1 . ลู ก ค้ า ไ ม่ เ ข้ า ถึ ง ก ล ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร
นวัตกรรมใหม่ ๆ
พัฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ
การนาเสนอขาย
แบบนักวางแผนการ
ออม
เพื่ อ การจั ด อบรม
พนั ก งานภายในของ
อ ง ค์ กร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจ ความ
ช า น า ญ เ พื่ อ เ ป็ น ผู้
ป ร ะ ส า น ง า น ที่ มี
1.บุ ค ลากรขาดการ คุณภาพมากขึ้น
วางแผนและการ
ประสานงานใน
ระหว่างองค์กร

1. ทาให้มีคู่แข่งในการ
จั ด โ ป ร โ ม ชั่ น
ลอกเลี ย นแบบมาก
ยิ่งขึ้น

1 .อาจมีเสียค่าใช้จ่าย
ในการจั ด ส่ ง เอกสาร
ถึ ง ลู ก ค้ า แ ล ะ
กระบวนการทางานที่
ยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 3.7 สรุปผลการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์
ระดับกลยุทธ์

ทางเลือก
Product Strategy

Price Strategy

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
ผลิตภัณฑ์

Place Strategy

Promotion Strategy

ข้อดี
1.เทคโนโลยี ใ หม่ๆใน
การสร้างการบริการที่
ดีสร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้า
2 . ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้ า ได้
ตรงจุด
3 . ลู ก ค้ า เ กิ ด ค ว า ม
เชื่ อ ถื อ จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์
1.อัตราค่าเบี้ยประกัน
ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ มื่ อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
เงื่อนไขความคุ้มครอง
2.มีส่วนลดอัตราคาค่า
เบี้ ย ปร ะ กั น ภั ย เมื่ อ
ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย
ตรงกาหนด
1.มี ก ารขยายสาขา
เพิ่มเพื่อให้ ครอบคลุ ม
พื้นที่การให้บริการของ
ลูกค้า
2 . มี พั น ธ มิ ต ร กั บ
ธนาคารเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจั ด จ าหน่ า ย
แล ะรั บ ส มั ค ร สมั ค ร
ตั ว แ ท น ข า ย ทั่ ว
ประเทศ เพื่ อ ขยาย
ฐานลูกค้าจากเดิมและ
เพิ่ ม ฐานลู กค้ า ใหม่ ๆ
และสามารถขยายฐาน
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
1.การสร้ า งการรั บ รู้
และการจดจ าให้ แ ก่
กลุ่มลูกค้า
2 . เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น
ยอดขายให้ เ พิ่ ม มาก
ขึ้น

ข้อเสีย
1.บริษัทเสี ยค่ าใช้จ่าย
ในการพั ฒ นาสิ น ค้ า
และบริการ
2 . คู่ แ ข่ ง ส า ม า ร ถ
พัฒนานวัตกรรมทาให้
ถู ก ลอกเลี ย นแบบได้
ง่าย

1.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าคาต่ า
อาจจะทาให้คุณค่าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสายตา
ลูกค้าลดลง

1.บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพิ่มในการพัฒนาช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย

1.เสียค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการขายสูง

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
Marketing Mix :7’Ps
และ CRM
สร้ า งจุ ด เด่ น ให้ แ ก่
ผลิ ต ภั ณฑ์และบริการ
เป็น การสร้างการรับรู้
และการจดจ าในตั ว
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการและเพิ่ ม
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการแข่งขัน
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ระดับกลยุทธ์

ทางเลือก
People Strategy

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
ผลิตภัณฑ์
Process Strategy

Physical Strategy

CRM

ข้อดี
1.การบริ ก ารที่ ดี ข อง
พนักงานสามารถสร้าง
ความพึ ง พอใจอย่ า ง
สูงสุดให้แก่ลูกค้า
2.เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ก า ร ท า ง า น แ ก่
พนักงาน
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร
1.กระบวนการ
ให้ บริ การที่ ดีส ามารถ
ส่ ง ม อ บ บ ริ ก า ร ที่ มี
คุณภาพให้แก่ลูกค้าได้
2 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ท างานท าให้ ขั้ น ตอน
สะดวกรวดเร็ว
1.การพั ฒ นาลั ก ษณะ
ทางกายภาพเป็น การ
สร้างประสบการณ์ที่ดี
แก่ลูกค้า
2.เป็ น เครื่ อ งห มาย
แทนคุ ณภาพของการ
ให้บริการที่ดี
1.สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีแก่ลูกค้าในระยะยาว
2.เพิ่ มโอกาสทางการ
ขายให้มากขึ้น

ข้อเสีย
1 . บ ริ ษั ท ต้ อ ง เ สี ย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากร

1 . พ นั ก ง า น ต้ อ ง
เสียเวลาในการเรียนรู้
กระบวนการท างาน
ใหม่

1.มี ข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ
ตกแต่ ง พื้ น ที่ ใ นบาง
สาขา
2.บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพิ่มเติม

1.ถูกคู่แข่ง
ลอกเลียนแบบได้ง่าย

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

69

Action Plan การส่งเสริมการตลาด
แผนปฏิบัติการปี 2555
ตารางที่ 3.8 Action Plan การส่งเสริมการตลาดแผนปฏิบัติการปี 2555
ระยะเวลา
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ขั้นตอน
1.นาวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
แจ้งฝ่ายบริหารเพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
การตลาดโดยการออกบูท
ประกันภัยประเภทรถยนต์
2.จัดทาโครงการออกบูทประ
ภัยประเภทรถยนต์เสนอฝ่าย
บริหาร
3.ประชุมผู้เกี่ยวกับข้องทุก
ฝ่ายในการจัดเตรียมงานเพื่อ
ออกบูทประกันภัยประเภท
รถยนต์
4.ออกบูทประกันภัยประเภท
รถยนต์ตามงานแสดงสินค้า
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในศูนย์แสดง
สินค้าเมืองทองธานี
5. ติดตามผลการออกบูท
แสดงสินค้า
6. สรุปผลการดาเนินงานของ
การออกบูทตามงานแสดง
สินค้า
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ในการออกบูทประกันภัยประเภทรถยนต์ตามงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในศูนย์แสดงสินค้า
เมืองทองธานีมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.9 แสดงจานวนผู้ไปออกบูทประกันภัยประเภทรถยนต์ งบประมาณ ระยะเวลา
พนักงาน

จานวน

พนักงานขายประเภทรายบุคคล
พนักงานขายประเภทเป็นรายธุรกิจ
รวม

งบประมาณ

เวลา

10 ท่าน เบี้ยเลี้ยงพนักงานวัน 500 บาท/คน
5 ท่าน เช่าสถานที่ วันละ 5,000 บาท/วัน
15 ท่าน
150,000 บาท

12 วัน
เสาร์-อาทิตย์
12 วัน

ตารางที่ 3.10 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ BSC มุมมองทางด้านการเงิน
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี โ อกาส
ได้ รู้ จั ก บริ ษั ท มากขึ้ น
แ ล ะ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ซื้ อ
ป ร ะ กั น ภั ย ป ร ะ เ ภ ท
รถยนต์เพิ่มมากขึ้น

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1.อั ต ราการเติ บ โตของ 1.เป้าหมาย 90% เบี้ย
เบี้ยประกันภัย
ประกั น ภั ย ที่ ต่ อ อายุ ที่
2.อัตรากาไรที่เพิ่มสูงขึ้น ต้อ งเรีย กเก็บ ในแต่ ละปี
และเบี้ยประกันต่ออายุที่
เก็บได้
2.อัตราการเติบโตสูงขึ้น
15%

แผนโครงการติดตาม
1.วางแผนการพั ฒ นา
กรมธรรม์ใ หม่ ๆเพื่อ ให้
บรรลุเป้าหมาย
2.วางแผนการติ ด ตาม
งานต่ออายุ เพื่อ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

ตารางที่ 3.11 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ BSCมุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)

วัตถุประสงค์
1.การขายประกั น ภั ย
ประ เภท รถ ยนต์ ห า ก
อัตราการต่ออายุดี แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น
และความพึ ง พอใจของ
ลู ก ค้ า ใ น บ ริ ก า ร ข อ ง
องค์กรและพนักงาน

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1.ระดับความพึงพอใจใน 1.ความพึ ง พอใจในการ
บริการของลูกค้า
บริ ก า รระ บ บ Service
Level ของทีมสนับสนุน
ฝ่ า ยขายให้ ไ ด้ ม ากกว่ า
80%

แผนโครงการติดตาม
1.ว า ง แ ผ น ด้ า น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
บริษัทให้มีความพึงพอใจ
ทั้ ง ด้ า นของผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการหลังการขาย
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ตารางที่ 3.12 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ BSC มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective)
มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนโครงการติดตาม
1.เ พื่ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร 1.ความรวดเร็วและความ 1.การทางานไม่เกิน SLA 1 . ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น
ประสานงานที่เป็นระบบ ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร ของพนักงานแต่ละคนคือ ก าหนด JD
ของ
และชัดเจน
ประสานงานและการ 3 วันนับจากวันที่รับงาน พนักงานแต่ละคน
2 . พ นั ก ง า น ทุ ก ค น สนับสนุนงาน
จะต้องสามารถให้คาตอบ 2 . ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้
และจบงานได้
หลากหลายเพื่ อ ให้ ส าร
ตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
สามารถสื่อถึงผู้รับสารได้
ตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล

ตารางที่ 3.13 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ BSC มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning
and Growth Perspective
มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนโครงการติดตาม
1.บุ ค คลกรของฝ่ า ยฯมี 1.การทดสอบความรู้ 1.ทดสอบภาคทฤษฎี 1.จั ด ท าหลั ก สู ต รการ
ความรู้ ค วามสามารถ ความสามารถ
ผ่านเกณฑ์คือ 90% และ อบรมพนั ก งานเพิ่ ม เติ ม
เพื่ อ สนั บ สนุ น งานขาย 2. การปฏิบัติงานได้จริง ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ความรู้ และทักษะในการ
ป ร ะ กั น ภั ย ป ร ะ เ ภ ท ต า ม ค ว า ม รู้ ปฏิ บั ติ ง านต้ อ งได้ ผ่ า น ทางานอยู่ เ สมอ รวมทั้ ง
รถยนต์ของบริษัทได้
ความสามารถที่มี
เกณฑ์ 80%
การสร้างแรงจูงใจในการ
2.เพื่อให้บุคลากรมีความ
ท างานให้ กั บ พนั ก งาน
มี ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความ
ความสามารถอยู่เสมอให้
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น ก า ร
พ ร้ อ ม รั บ มื อ กั บ
ทางาน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่
ตลอดเวลา

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมการตลาดใน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) มี
วัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ศึก ษาปัญ หา/สาเหตุที่เ กี่ยวข้อ งกับกลยุทธ์ ธุรกิจ กลยุทธ์ การตลาดในการ
ตัด สิ นใจซื้อ ประกั น ภัย ประเภทรถยนต์ ข องบริษั ท ไทยประกั นภั ย จากั ด (มหาชน)และเพื่ อ
ก าหนดกลยุทธ์ ธุ ร กิ จ กลยุทธ์ ก ารตลาดและปัจจัย ส่ ว นประสมการตลาดประกันภัย ประเภท
รถยนต์ข องบริษั ทไทยประกั น ภั ย จากัด (มหาชน)ผู้ ศึ กษาได้ ทาการออกแบบการวิจั ยเป็ น
การศึกษาผสมผสานระหว่างการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิจัยเชิงประมาณ
(Quantitative)โดยวิธีแบบวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)และสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์
การตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย ประเภทรถยนต์ ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน)
สาเหตุของปัญหาที่บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ติดอันดับต้นๆของธุรกิจ
ประกันภัย และปัญหาการเจริญเติบโตของธุรกิจชะลอตัว เกิดขึ้นจาก บริษัทมีเป้าหมายในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ ทางการตลาด เช่น ด้านการตลาด ด้านการรับประกันภัย ด้านการเพิ่มช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนากรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่
ด้ า นบุ ค คล แต่ ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกในทุ ก ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านตลาดและด้านบุคลากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพอากาศของโลก จนส่งผลต่อการเกิดของมหันภัยต่างๆ จึงเป็นปัจจั ยส่งผลต่อการกาหนด
กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ไม่บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯตามที่ตั้งไว้
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) การ
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ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดและปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร เลือกกลยุทธ์กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับธนาคาร
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)เป็นการสร้าง
ความต่างในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสินค้าและการบริการ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ที่แตกต่างจากบริษัทฯอื่น ๆ โดยการเน้นการสร้างพันธมิตรเช่น ธนาคาร
3.กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการนาเสนอขายแบบ
นักวางแผนการออมเพื่อการจัดอบรมพนักงานภายในขององค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ชานาญเพื่อเป็นผู้ประสานงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
4.กลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เลือกใช้กลบยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
:7’Ps และ CRM เพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการสร้างการรับรู้และการ
จดจาในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
4.2 ข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้
1. ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมในด้านการตลาดและด้านบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ในปัจจุบัน ประสบปัญหาเป็นจานวนมาก จึงทาให้การกาหนดกลยุทธ์ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ
2. ข้อจากัดด้านเวลาที่มีระยะเวลาในการศึกษาน้อย ทาให้การสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่าย
นโยบายและกลยุทธ์ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
3. ข้อมูลจากคู่ แข่ง และข้อมูล ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) หาได้ยาก
เนื่องจากข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลทางลับไม่สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ยังไม่ตัวเลขที่
แน่นอน
4.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. ด้านผลิตภัณฑ์เรื่อง เรื่องมาตรฐานของอู่ในเครือบริษัท ฯ ควรมีการปรับปรุงให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในครอบคลุมพื้นที่การให้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุง
เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุของบริษัท ให้มีพนักงานเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าตลอด 24
ชั่วโมง
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2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย บริษัทควรมีการขยายสาขาการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ครอบคลุมการให้ บริการกับลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันในประเทศไทยมีเพียง 8 สาขา
ทั่วไปเทศเท่านั้น
3. ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทควรมีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่าง เช่น ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้รู้จัก และ
ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึ ก ษาในเรื่ อ งเดิ ม แต่ ข ยายขอบเขตของการศึ ก ษาไปยั ง กลุ่ ม อื่ น ๆ
นอกจากบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทอื่นๆ
2. ควรทาการศึกษา โดยเพิ่มตัวแปรอิสระ ในเรื่องของพฤติกรรมซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของผู้บริโภค เพื่อทราบพฤติกรรมการซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
ผลการสัมภาษณ์ผู้หาร จานวน 2 ท่าน
ผลการการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-deep

Interview)

เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ

คุณพณิตา ตู้จินดา ตาแหน่งกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ บริษัทไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน)
ผู้สัมภาษณ์ : ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
อย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ทางบริษัทไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)เป็นที่รู้จักและยอมรับ
เนื่องจากเปิดมานานกว่า 74 ปี และมีความมั่นคงของผู้ถือหุ้น อันมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งลูกค้ามีความหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตความชื่อชอบของลูกค้าที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นบริษัทฯจึงพัฒนากรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่ และเพิ่มบริการเสริมด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งมาจากการสารวจความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อการพัฒนากรมธรรม์ของบริษัทเอง รวมทั้งกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ที่เป็นนโยบาย
ของทางการนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทาการประเมินผลถึงความสาเร็จของกรมธรรมประเภทต่าง
ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายบริษัท ยังคงรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและขยายรับประกันแบบอื่น ๆ ในลักษณะ Cross Selling ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมอีกด้วย
โดยนาเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ปรับปรุงการขาย
ผ่านช่องทางการจาหน่าย Telemarketing อย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับช่องทางการจาหน่าย
ผ่านธนาคาร (Banc assurance) เพื่อเป็นการขยายฐานไปสู่ลูกค้ารายย่อย และบริษัทฯได้นา
นวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ท าให้ ผ ลิ ต มี ค วามหลากหลายและมี คุ ณ ภาพ และได้ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยบริษัทฯ ตระหนักความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเสริม
ศักยภาพในการแข่งขัน จึงได้ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้
Internet (E-Claims System) ในการติดต่ออู่ซ่อมรถในเครือและร้านอะไหล่ให้มากขึ้น การ
พัฒนารายงานสาหรับผู้บริหาร การสร้างคลังข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับกลยุทธ์การ
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แข่งขัน และการนาเครื่องมือใหม่ ๆ ทางด้านสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เป็นต้น โดยใช้กลยุทธ์ ก ารสื่อ สารการตลาด โดยใช้วิธีการโฆษณา สร้างความรู้จัก สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และการ
เลือกใช้สื่อโฆษณา เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ผู้สัมภาษณ์ : ปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนสาเหตุของปัญหาที่บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ติด
อันดับต้นๆของธุ รกิ จประกั นภัย และปัญ หาการเจริญ เติบโตของธุ รกิจชะลอตัว เกิดขึ้นจาก
บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เช่ น ด้ า นการตลาด ด้ า นการรั บ
ประกันภัย ด้านการเพิ่มช่อ งทางการจัดจาหน่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
กรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่ ด้านบุคคล แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอกในทุ ก ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือง การแข่งขันในอุตสาหกรรมทั้งในด้านตลาดและด้ านบุคลากร พฤติกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก จนส่งผลต่อการเกิดของมหันภัยต่างๆ จึงเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อการกาหนด กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ไม่บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯตามที่ตั้งไว้
ผลการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-deep Interview) กลยุทธ์การตลาด คุณฑิฆัมพร
พงษ์ ส วัส ดิ์ ตาแหน่ง รองกรรมการนโยบายและกลยุ ท ธ์ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด
(มหาชน)
ผู้สัมภาษณ์ : ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในปัจจุบันทางบริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดไว้ประมาณ 5 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯได้มีการสารวจ
และประเมิลผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีพัฒนาการปรับปรุง
กรมธรรม์ เ ดิ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ติ ด ตามและประเมิ น ความส าเร็ จ ของ
กรมธรรม์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดรวมกับธนาคาร รวมทั้งจาหน่ายทาง Telemarketing บริษัทฯยังคงศึกษา
ช่องทางการจาหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและสามารถขยายฐาน
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3) ด้านส่งเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าใน
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กลุ่มลูกค้ารายบุคคล (personal Line) และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรายย่อยและธุรกิจขนากลาง (Retails & Line) กระจายผ่านช่องทางการ
จาน่ายต่าง ๆ ที่มีต้นทุนในการขายที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร ลด
แรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา และสามารถเป้าหมาย จะช่ว ยสนับสนุนการทา
ตลาดในกลุ่มฐานลูกค้าใหม่และสร้าง Brand Loyalty เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างดี โดยมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4)
ด้านกระบวนการให้บริการ บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการ
รับประกั นภัย และเพิ่ มพู นความรู้ด้านการับประกันภัยแก่บุค ลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับประกันภัยให้มากขึ้น บริษัทฯ ยังได้นาสถิติการประกันภัยทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท มาประกอบการพิจารณารับประกันภัยมากขึ้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิ ดขึ้ น บริ ษัท ฯ มีน โยบายเอาประกั นภั ยต่ อ กั บบริษั ทประกัน ภัย ที่มี ค วามมั่น คง พิ จารณา
รูปแบบการประกันใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 5) ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้
มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทั้ง
ด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่าง ๆ ต่อเนื่องหลังการขาย เพื่อ
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาและบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัท ฯ กาหนด
ค่านิยมการขาย เพื่อสามารถให้คาปรึกษาแนะนาและบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทฯ กาหนดนิยมองค์กร (Core Values) โดยมุ่งเน้นในเรื่อง Customer Satisfaction (การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเพื่อร่วมงาน) และ Achievement (การมุ่งสู่ผลสาเร็จ )
Commitment (มุ่งมั่นทาตามสัญญา,Creative & Continuous Learning (มีความคิดสร้างสรรค์
และใฝ่รู้), Happiness (ทางานอย่างมีความสุข) เพื่อให้พนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมและแนวทางในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานมีจริยธรรม
และคุณธรรมในการทางาน ตามบริษัทฯ ได้จัดทาจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ ไว้เป็นคู่มือ
แนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน ส่วนด้านอื่นๆ ยังไม่นโยบายในการกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดในปัจจุบัน
ผู้สัมภาษณ์ : ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในปัจจุบัน เน้นให้พนักงานแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ประเภทรถยนต์ใ ห้ลูก ค้าจนเข้าใจ มีการจัดรายการลดเบี้ยประกันภัยแก่ลู กค้าใหม่ แจกของ
สมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า การโฆษณา
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และนิตยสารต่าง ๆ
และการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ
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ผู้สัมภาษณ์ : บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ประเภทการประกันภัยรถยนต์มีกี่
ประเภท มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บริษัทมีการประกันภัยประเภทรถยนต์ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 โดยมีส่วนลดเบี้ยประกันภัย แจกของสมนาคุณแก่ลูกค้าตามเทศกาล
ต่าง ๆ มีบริการหลังการขายแก่ลูกค้า แจ้งข่าวสารข้อมูลที่จาเป็นแก่ลูกค้าตลอดเวลา และมีการ
กิจกรรมส่งเสริมการขายตามบูทต่าง ๆ
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์ บริษัท
ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามเพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จานวน
196
104
300

ร้อยละ(%)
65.33
34.67
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.33 และเพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามอายุ
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
44
93
98
51
14
300

ร้อยละ(%)
14.67
31.00
32.67
17.00
4.67
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 98 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.67 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31 อายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 14.67
และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม

จานวน
114
150
36
300

ร้อยละ(%)
38.00
50.00
12.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และ หม้าย/หย่า
ร้าง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
25
48
80
119
28
300

ร้อยละ(%)
8.33
16.00
26.67
39.67
9.33
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.67 รองลงมาคือ อนุปริญญา/ปวส. จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
26.67 มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 48 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 16 สู ง กว่ าปริญ ญาตรี
จานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 9.33 และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 8.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
รวม

จานวน
38
86
136
40
300

ร้อยละ(%)
12.67
28.67
45.33
13.33
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ ถื อกรมธรรม์ส่ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 รองลงมาคือพนักงานบริษัท จานวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.67 อาชี พ รั บ จ้ า ง จ านวน 40 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.33 และข้ า ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
19
26
63
87
105
300

ร้อยละ(%)
6.33
8.67
21.00
29.00
35.00
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 21,001 – 25,000 บาท
จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จานวน 63 คนคิด
เป็นร้อยละ 21 มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67
และ มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ถือกรมธรรม์จาแนกตามระยะเวลาในการเป็นลูกค้า
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
58
100
108
34
300

ร้อยละ(%)
19.33
33.33
36.00
11.34
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ถือกรมธรรมส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้าระหว่าง 5 –
10 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ต่ากว่า 1 ปี จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และ 10 ปีขึ้นไป จานวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.34 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ โดยรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ โดยรวม
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการขาย
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
รวม

X

S.D

3.91
3.65
3.53
3.45
3.73
3.63
3.69
3.65

0.33
0.41
0.44
0.33
0.40
0.36
0.41
0.23

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.65 เมื่อ พิ จารณาเป็นรายด้า น พบว่าด้า นผลิ ต ภัณฑ์ อยู่ใ นระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุ ด
เท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้าน
การสร้ างและนาเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ากั บ 3.63 ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และด้านส่งเสริมการขาย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.45 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์
ความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท
มีเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ชัดเจน
มีประเภทประกั นภัยที่ห ลากหลายสามารถเลื อ กได้
ตามความต้องการของลูกค้า
ได้รับจานวนทุนประกันภัยที่เต็มวงเงินประกันภัยเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ
มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
มีอู่ในเครือบริษัทฯที่มีมาตรฐาน
รวม

X

S.D

3.99
3.84
4.03

0.55
0.63
0.64

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

4.27

0.77

มากที่สุด

3.64
3.69
3.91

0.67
0.61
0.33

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อได้รับจานวนทุนประกันภัยที่เต็ม
วงเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ มี
ประเภทประกันภัยที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ข้อความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ข้อมีเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ข้อมีอู่ในเครือบริษัทฯที่มีมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
และข้อมีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.64
ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านราคา

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านราคา
มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงื่อนไขความคุ้มครอง
มีส่วนลดอัตราค่าเบี้ยประกันเมื่อชาระตรงกาหนด
มีการชาระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต
สามารถผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัยได้
สามารถนาอัตราการใช้งานของรถมาคานวณอัตราค่า
เบี้ยประกันได้
รวม

X

S.D

3.63

0.57

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.71
3.65
3.61
3.66

0.71
0.70
0.73
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก

3.65

0.41

มาก

จากตารางที่ 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ข องบริษั ท ไทยประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ด้า นราคา โดยรวม อยู่ ใ นระดั บมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีส่วนลดอัตราค่าเบี้ยประกันเมื่อชาระ
ตรงกาหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.71 รองลงมาคือข้อสามารถนาอัตรา
การใช้งานของรถมาคานวณอัตราค่าเบี้ยประกันได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ข้อ
มีการชาระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ข้ออัตราค่า
เบี้ยประกันที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขความคุ้มครอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 และข้อสามารถผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัยได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.61 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
มีช่องทางในการชาระเบี้ยที่หลากหลาย เช่น เงินสด
เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค/ดร๊าฟ และอื่น ๆ
ที่ตั้ง สาขาและส านัก งานใหญ่ มี ค วามสะดวกในการ
เดินทาง
สาขาและสานักงานใหญ่มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อ
จานวนลูกค้า
จานวนสาขาในการให้บริการครอบคลุมการให้บริการ
สามารถซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯโดยไม่ต้อง
ผ่านตัวแทน
รวม

X

S.D

ระดับความ
คิดเห็น

3.59

0.71

มาก

3.49

0.59

มาก

3.61

0.57

มาก

3.45
3.54

0.57
0.72

มาก
มาก

3.54

0.44

มาก

จากตารางที่ 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อสาขาและสานักงานใหญ่มี
สถานที่จอดรถเพี ย งพอต่อ จ านวนลู กค้ า อยู่ใ นระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด เท่า กับ 3.61
รองลงมาคือข้อ มีช่องทางในการชาระเบี้ยที่หลากหลาย เช่น เงินสด เอทีเอ็ม หักบัญชี เช็ค /
ดร๊าฟ และอื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ข้อสามารถซื้อประกันภัยโดยตรงกับ
บริษัทฯโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ข้อที่ตั้งสาขาสานักใหญ่
มีความสะอาดในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และข้อจานวนสาขาในการ
ให้บริการครอบคลุมการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.56 ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านส่งเสริมการตลาด
4.1 พนั ก งานแนะน าเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย
ประเภทรถยนต์
4.2 การจัดรายการลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าใหม่
4.3 การแจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ
4.4 การบริหารหลังการขายประกันภัยแก่ลูกค้า
4.5 การโฆษราผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.6 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการประกันภัยที่เป็น
ประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
4.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง เช่น
ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ
รวม

X

S.D

3.43

0.67

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.37
3.58
3.44
3.32

0.69
0.52
0.57
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก

3.75

0.61

มาก

3.28

0.77

ปานกลาง

3.45

0.33

มาก

จากตารางที่ 13 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
3.75 รองลงมาคือข้อการแจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ข้อการบริการหลังการขายประกันภัยแก่ ลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 ข้อพนักงานแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์ อยู่ในระดับ มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.43 ข้ อ การจัดรายการลดเบี้ยประกัน ภัยแก่ลู กค้ าใหม่ อยู่ ใ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ข้อการโฆษราผ่านสื่ อรูปแบบต่าง ๆ อย่ างต่อ เนื่อ ง เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และข้อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่าง เช่น ออกบูทตามงานแฟร์ต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
3.28 ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านบุคคล

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านบุคคล
พนั ก งานมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยประเภทรถยนต์เป็นอย่างดี
การแต่งกายของพนักงานบริการสะอาดเรียบร้อยใน
แบบฟอร์มของบริษัทฯ
พนั ก งานบริ ก ารพู ด จาสุ ภ าพ อ่ อ นน้ อ ม และเป็ น
กันเอง
พนักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
พนัก งานบริก ารบริก ารลู ก ค้ ารวดเร็ว ต่อ เนื่อ ง และ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า
รวม

X

S.D

3.93

0.80

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.36

0.65

มาก

3.87

0.63

มาก

3.63
3.85

0.70
0.60

มาก
มาก

3.73

0.40

มาก

จากตารางที่ 14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ ข องบริ ษั ทไทยประกั นภั ย จากั ด (มหาชน) ด้ า นบุ ค คล โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์เป็นอย่ างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
3.93 รองลงมาคือข้อพนักงานบริการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ 3.87 ข้อ พนัก งานบริการบริก ารลู กค้ ารวดเร็ ว ต่อ เนื่อ ง และเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ข้อ พนักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และข้อการแต่งกายของพนักงานบริการ
สะอาดเรียบร้อยในแบบฟอร์มของบริษัทฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.36
ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้อ ประกั นภัยประเภทรถยนต์ ด้านการสร้างและนาเสนอลั กษณะทาง
กายภาพ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
6.1 สานักงานใหญ่และสาขามีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
6.2 สานักงานใหญ่และสาขามีสิ่งอานวยความสะดวกจัด
ไว้ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น โทรศั พ ท์ น้ าดื่ ม กาแฟ วาร
หนังสือพิมพ์
6.3 สานักงานใหญ่ แ ละสาขามีอ ากาศถ่ายเท และมีแสง
สว่างเพียงพอ
6.4 มีห้องรับรองลูกค้าและห้องน้าเพียงพอต่อการบริการ
ลูกค้า
6.5 ส านั ก งานใหญ่ แ ละสาขาบริ ก ารมี ค วามสะอาด
บรรยากาศร่มรื่น
รวม

X

S.D

ระดับความ
คิดเห็น

3.61
3.69

0.71
0.60

มาก
มาก

3.59

0.70

มาก

3.70

0.61

มาก

3.59

0.72

มาก

3.63

0.36

มาก

จากตารางที่ 15 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ ของบริษั ทไทยประกั น ภัย จ ากั ด (มหาชน) ด้ านการสร้า งและน าเสนอลั กษณะทาง
กายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ มี
ห้องรับรองลูกค้าและห้องน้าเพียงพอต่อการบริก ารลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 3.70 ข้อสานักงานใหญ่และสาขามีสิ่งอานวยความสะดวกจัดไว้ให้บริการ เช่น โทรศัพท์
น้าดื่ม กาแฟ วาร หนังสือพิมพ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ข้อสานักงานใหญ่และ
สาขามีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และข้อสานักงานใหญ่
และสาขามีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ และข้อสานักงานใหญ่และสาขาบริการมีความ
สะอาด บรรยากาศร่มรื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.59 ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านกระบวนการให้บริการ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ ด้านกระบวนการให้บริการ
6.1 บริ ษั ท ฯมี เ วลาเปิ ด -ปิ ด ที่ แ น่ น อน สะดวกต่ อ การ
เลือกใช้บริการ
6.2 กระบวนการทางานมีค วามรวดเร็วในทุกขั้นตอนใน
การรับบริการ
6.3 รับเงินตรงตามใบเสร็จที่ออกให้ลูกค้า
6.4 พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาในการรอ
รับบริการ
6.5 พนักงานทางานอย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จตามเบี้ย
ประกันภัยประเภทรถยนต์ทุกครั้ง
รวม

X

S.D

3.67

0.62

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.65

0.62

มาก

3.92
3.53

0.72
0.69

มาก
มาก

3.69

0.60

มาก

3.69

0.41

มาก

จากตารางที่ 16 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อรับเงินตรงตามใบเสร็จที่
ออกให้ลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือข้อพนักงานทางาน
อย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จตามเบี้ย ประกัน ภัยประเภทรถยนต์ ทุกครั้ง อยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ข้อบริษัทฯมีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน สะดวกต่อการเลือกใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ข้อ กระบวนการทางานมีความรวดเร็วในทุกขั้นตอนในการรับ
บริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.65 และข้ อ พนั ก งานบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่
เสียเวลาในการรอรับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.53 ตามลาดับ
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามในการวิจัย
กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
คาชี้แจง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา/สาเหตุ/ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของ
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)และเพื่อศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด
และปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์
ของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนต์ของบริษัทไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)
ข้อมูลแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เฉพาะในภาพรวม ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัย

94

ตอนที่ 1 ปัจจัยทั่วไปของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทรถยนต์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับรายละเอียดของท่าน
1. เพศ
( ) 1. เพศชาย
( )2. เพศหญิง
2. อายุ
( )1. ต่ากว่า 20 ปี
( )3. 31 – 40 ปี
( )5. 51 – 60 ปี
3. สถานภาพสมรส
( )1. โสด
( )3. หย่าร้าง/หม้าย
4. ระดับการศึกษา
( )1. ประถมศึกษา
( )3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.
( )5. ปริญญาตรี

( )2. 21 -30 ปี
( )4. 41 – 50 ปี
( )6. ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป

( )2. สมรส

( )2. มัธยมศึกษาตอนต้น
( )4. อนุปริญญา/ปวส.
( )6. สูงกว่าปริญญาตรี

5. อาชีพ
( )1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( )2. บริษัทเอกชน
( )3. ธุรกิจส่วนตัว
( )4. รับจ้าง
( )5 อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( )1. ไม่เกิน 5,000 บาท
( )3. 10,001 – 15,000 บาท
( )5. 20,001 – 25,000 บาท
7. ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า
( )1. ต่ากว่า 1 ปี
( )3. 5 – 10 ปี

( )2. 5,001 – 10,000 บาท
( )4. 15,001 – 20,000 บาท
( )6. ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป
( )2. 1 – 5 ปี
( )4. 10 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนต์ของ
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับท่านมากที่สุด
5 = การตัดสินใจมากที่สุด
4 = การตัดสินใจมาก
3 = การตัดสินใจปานกลาง
2 = การตัดสินใจน้อย
1 = การตัดสินใจน้อยที่สุด
ระดับการตัดสินใจ
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์
5 4 3 2 1
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 ความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท
1.2 มีเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ชัดเจน
1.3 มีประเภทประกันรถที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า
1.4 ได้รับจานวนทุนประกันภัยที่เต็มวงเงินประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1.5 มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
1.6 มีอู่ในเครือบริษัทที่มีมาตรฐาน
2. ด้านราคา (Price)
2.1 มีอัตราค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขความ
คุ้มครอง
2.2 มีส่วนลดอัตราค่าเบี้ยประกันเมื่อชาระตรงกาหนด
2.3 มีการชาระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต
2.4 สามารถผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันได้
2.5 สามารถนาอัตราการใช้งานของรถมาคานวณอัตราเบี้ยประกันได้
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.1 มีช่อ งทางในการชาระเบี้ยที่หลากหลาย เช่น เงินสด เอทีเ อ็ม หัก
บัญชี เช็ค/ดร๊าฟ และอื่น ๆ
3.2 ที่ตั้งสาขาและสานักงานใหญ่มีความสะดวกในการเดินทาง
3.3 สาขาและสานักงานใหญ่มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อจานวนลูกค้า
3.4 จานวนสาขาในการให้บริการครอบคลุมการให้บริการ
3.5 สามารถซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน
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ระดับการตัดสินใจ
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์
5 4 3 2 1
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 พนักงานแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์
4.2 การจัดรายการลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าใหม่
4.3 การแจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลต่าง ๆ
4.4 การบริการหลังการขายประภัยภัยแก่ลูกค้า
4.5 การโฆษณาผ่ านสื่ อ รูปแบบต่าง ๆอย่างต่อ เนื่อ ง เช่นเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
4.6 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ
4.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ออกบูทตาม
งานแฟร์ต่าง ๆ
5. ด้านบุคคล (People)
5.1 พนักงานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิต ภัณฑ์ประกันภัยประเภท
รถยนต์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
5.2 การแต่งกายของพนักงานบริการสะอาดเรียบร้อยในแบบฟอร์มของ
บริษัท
5.3 พนักงานบริการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
5.4 พนักงานบริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5.5 พนัก งานบริก ารบริก ารลู ก ค้ ารวดเร็ว ต่อ เนื่อ ง และเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
6.1 สานักงานใหญ่และสาขามีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย
6.2 สานักงานใหญ่และสาขามีสิ่งอานวยความสะดวกจัดไว้ให้บริการ เช่น
โทรศัพท์ น้าดื่ม กาแฟ วารสาร หนังสือพิมพ์ ห้องน้าที่สะอาด
6.3 สานักงานใหญ่และสาขามีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ
6.4 มีห้องรับรองลูกค้าและห้องน้าเพียงพอต่อการบริการลูกค้า
6.5 สานักงานใหญ่และสาขาบริการมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น
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ระดับปัจจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
ประเภทรถยนต์
5 4 3 2 1
7. ด้านกระบวนการ (Process)
7.1 บริษัทฯมีเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอนสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ
7.2 กระบวนการทางานมีความรวดเร็วในทุกขั้นตอนในการรับบริการ
7.3 รับเงินตรงตามใบเสร็จที่ออกให้ลูกค้า
7.4 พนักงานบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาในการรอรับบริการ
7.5 พนักงานทางานเป็นระบบ ออกใบเสร็จตามเบี้ยประเภทประกันภัย
รถยนต์ทุกครั้ง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทไทย
ประกันภัย จากัด(มหาชน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)

แบบสัมภาษณ์ คุณพณิตา ตู้จินดา
ตาแหน่งกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
สัมภาษณ์ เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
ประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์ มีดังนี้
ข้อ 1.ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร
บ้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อ 2. ปัญหา/สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถของบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)
แบบสัมภาษณ์ คุณฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์
ตาแหน่งรองกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
สัมภาษณ์ เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
ประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์ มีดังนี้
ข้อ 1.ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
อย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ข้อ 2. ในปัจจุบันบริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ข้อ 3.บริษัทไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ประเภทการประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท
มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
ประเภทประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Hero One (Car Insurance 1 Hero one)
“จ่ายน้อย คุ้มครองมากกว่า ” ประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมและคุ้มครอง
อย่างเหนือระดับด้วยความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินภายนอกสูงสุด
ถึง 2,500,000 บาท

ประกันภัยประเภท 2+ (Car Insurance 2+)
“จ่ายน้อย คุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว” ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครอง
ให้ คุ ณ อุ่ น ใจด้ ว ยทุ น ประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ คุ ณ เลื อ กแบบที่ ส บายใจถึ ง 3 ทุ น
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ คุ้มครองรถรถชนรถ อุ่นใจทั่งคุ ณ * และ
คู่กรณีทั้งหมด
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ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ (Car Insurance 3+)
“จ่ายน้อย คุ้มครองมากกว่า” ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณสบายใจ
ด้วยทุนประกันภัยที่คุณเลือกแบบที่สบายใจถึง 3 ทุน ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3+ คุ้มครองเป็นคู่ สบายใจทั้งรถคุณ*และคู่กรณี

อูใ่ นเครือ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 เขตพัฒนาการ, อ่อนนุช
 เขตบางกะปิ, นวมินทร์, วัชรพล
 เขตบางนา, เทพารักษ์, บางบ่อ
 เขตแจ้งวัฒนะ, รังสิต, ปทุมธานี
 เขตรัตนาธิเบศร์, บางบัวทอง
 เขตห้วยขวาง, รัชดาภิเษก, ลาดพร้าว
 เขตจตุจักร, บางซื่อ
 เขตเจริญผล, สาทร, พระราม4
 เขตนสาธุประดิษฐ์, พระราม3
 เขตท่าพระ, เพชรเกษม (บางแค)
 เขตจรัญสนิทวงศ์, ปิ่นเกล้า
 เขตบางกรวย-ไทรน้อย
 เขตจอมทอง, ประชาอุทิศ
 เขตสุขสวัสดิ์, บางบอน
 เขตพระราม2, แสมดา (บางขุนเทียน)
 เขตอ้อมน้อย
 เขตสมุทรสงคราม
 เขตสมุทรสาคร

