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การศึก ษาคน คว า ด ว ยตนเอง เรื่ อ ง“กลยุท ธ ธุ รกิ จ กลยุ ท ธ ก ารตลาดและป จ จัย ส ว น
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้คือ 1.) เพื่อศึกษาปญหา/สาเหตุที่
เกี่ยวของกับกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถของบริษัท
ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 2.) เพื่อศึกษาการกําหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและ
ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดประกั น ภั ย ประเภทรถยนต ของบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จํ า กั ด
(มหาชน) ในครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการศึ ก ษา โดยมี ก ารวางระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาเป น เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารฝายนโยบายและกลยุทธ จํานวน 2 ทาน และผูถือ
กรมธรรมประกันภัยประเภทรถยนต ที่ใชบริการที่สํานักงานใหญ จํานวน 300 ทาน โดยใชสถิติ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา
1) บริษัทไดกําหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด โดยใชกลยุทธการสื่อสารการตลาด
โดยใชวิธีการโฆษณา สรางความรูจัก สรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท สรางความนาเชื่อถือ
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใหชัดเจน และการเลือกใชสื่อโฆษณา เชนโทรทัศน หนังสือพิมพ
นิตยสาร สวนสาเหตุของปญหาการกําหนดกลยุทธธุรกิจ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
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เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกในทุกดานไมวาจะเปน ดานเศรษฐกิจ
การเมือง การแขงขันในอุตสาหกรรมทั้งในดานตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพอากาศของโลก จนสง ผลตอ การเกิ ดของมหั นภั ยต าง จึ ง เป นป จจั ยส ง ผลต อ การ
กําหนด กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด ใหบรรลุเปาหมายของบริษัท ตามที่ตั้งไว กลยุทธ
การตลาด ในปจจุบันบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดกลยุทธทางการตลาด 5
ดาน ดานผลิตภัณฑ บริษัทไดมีการสํารวจและประเมิลผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
พัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิ จและสั งคม มี พัฒนาการปรับ ปรุงกรมธรรมเ ดิมอยางตอเนื่อง ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับธนาคาร รวมทั้งจําหนายทาง Telemarketing
ดา นส ง เสริ ม การตลาด บริ ษั ท ฯ มี เ ป า หมายในการขยายฐานลูก ค า ในกลุ ม ลู ก ค า รายบุ ค คล
(personal Line) และกลุมผูประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปน
รายยอยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails & Line) กระจายผานชองทางการจําหนายตางๆ ดาน
กระบวนการใหบริการ บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการรับ
ประกั น ภั ย และเพิ่ ม พู น ความรู ด า นการรั บ ประกั น ภั ย แก บุ ค ลากรอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการรั บ ประกั นภั ย ให ม ากขึ้ น ดา นบุค ลากร บริ ษัท ฯ ไดมีก ารอบรมพั ฒ นา
บุคลากรอย างตอเนื่อง เพื่อเพิ่ มความรู พัฒนาทัก ษะและความเชี่ย วชาญทั้งด านหลักวิช า
เกี่ยวกับการประกันภัยและดานการใหบริการตาง ๆ ตอเนื่องหลังการขาย
2) ผู ถื อ กรมธรรม ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว า ง 41 – 50 ป มี ส ถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต
25,001 บาทขึ้ น ไป มี ร ะยะเวลาในการเป น ลู ก ค า ระหว า ง 5 – 10 ป 3)ป จ จั ย ส ว นประสม
การตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ภั ย ประเภทรถยนต ข องบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จํ า กั ด
(มหาชน) โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจั ดจํ าหน าย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ด านการสรางและนํ าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการการใหบริการอยูในระดับมาก
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหา/สาเหตุที่เกี่ยวของกับกลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่ อ กํ า หนดกลยุ ท ธ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ ก ารตลาดและป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด
ประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บทนํา
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นจากพระราชดําริ ของ สมเด็จพระพันวัส
อัยยิกาเจา สมเด็จยาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดวยทรงเล็งเห็นวา ควรจัดตั้งบริษัท
ประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาความความเดือดรอนใหแกคนไทย และ
เพื่อใหเงินทองหมุนเวียนสรางประโยชนใหแกคนไทยอยางเต็มที่ บริษัทฯ จึงไดเริ่มเปด
ดําเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเปน
บริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญที่สุดในขณะนั้น และไดรับพระราชทานตราตั้งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในป พ.ศ. 2519 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ใชชื่อยอ TIC นับเปนบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เขาเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536
ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report Award
จาก SET Award 2003 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจุบัน บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลัง

สวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 8 แหงในจังหวัด ระยอง ชลบุรี
ขอนแกนนครราชสีมา เชียงใหม พิษณุโลก นครปฐม และ เชียงราย ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน 290,000,000.00 บาท และมีจํานวนพนักงาน 270 คน
โครงสรางบริษัทไทยประกันภัยจํากัด (มหาชน)

ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสรางของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัยครบทั้ง 4 ประเภท อยูภายใตโครงสรางการ
บริหารจัดการของกลุมธุรกิจ และกลุมลูกคารายยอย ซึ่งแบงได 4 ประเภทดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย บริษัทฯ รับประกันที่อยูอาศัย ตัวอาคาร โรงงาน เฟอรนิเจอร
สต็อกสินคา ฯลฯ โดยให ความคุมครองจากไฟไหม ฟาผา การระเบิด และยังสามารถขยาย

5

ความคุมครองพิเศษเพิ่มเติมได เชน ภัยลมพายุ น้ําทวม แผนดินไหว และภัยเนื่องจากไฟฟา
ฯลฯ
2. การประกันภัยทางทะเลและขนสง บริษัทฯ ใหความคุมครองความสูญเสียหรือ
เสียหายของสินคาตางๆ ทั้งที่นําเขา ในประเทศและสงออกตางประเทศที่เกิดความเสียหายจาก
ภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตางๆ และยังให ความคุมครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
เชน การลักขโมย ภัยสงคราม จลาจล นัดหยุดงาน เปนตน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรับ ประกัน
การขนสงสินคาภายในประเทศอีกดวย
3. การประกันภัยรถยนต บริษัทฯ ใหความคุมครองการสูญหายและความเสียหายของ
ตัวรถ อุปกรณประจํารถ ถูกลักขโมย ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของผูขับขี่และผูโดยสาร
ในรถ ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคล ภายนอก รวมถึงความคุมครองพิเศษอื่นๆ
เชน การประกันตัวคนขับในคดีอาญา โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและ ภาคบังคับ
หมายเหตุ : เลือกประเภทการประกันภัยรถยนตใชในการศึกษาครั้งนี้)
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ รับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ประกั น ภัย 3 ประเภทข า งต น อาทิ เช น ประกัน อุ บัติ เ หตุ ส ว นบุ ค คล อุ บั ติเ หตุก ารเดิ น ทาง
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ประกันการโจรกรรม ประกันการติดตั้งเครื่องจักร
ประกันความซื่อสัตยของพนักงาน ประกันเงิน ประกันภัยงานระหวางกอสราง ประกันกระจก
ประกั น ป า ยโฆษณา ประกั น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ประกั น ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption) ประกันผูเลนกอลฟและ อุปกรณกอลฟ และ ประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก
เปนตน
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(หนวย :พันบาท)
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กราฟแสดงเบี้ยประกันภัยรับ ป 2553

ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคการ
การศึ ก ษาเรื่ อ งกลยุท ธ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ ก ารตลาดและป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” ประเภทประกันภัยที่
ทําใหธุรกิจมีรายไดและกอใหเกิดผลกําไรจากการดําเนินงานมากที่สุด คือ ประเภทประกันภัยรถ
โดยมี แ นวโน ม การขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2552 คิ ด เป น ร อ ยละ 0.88 ซึ่ ง เป น แนวโน ม การ
ขยายตัวที่ไมคงที่ และลดลงจากป 2551 ถึงรอยละ 6.06
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โครงสรางรายได ที่มา: รายงานประจําป 2553
(หนวย :พันบาท)
ประเภทการ
รับประกัน

เบี้ยประกันรับ

2553

%

230,451

20.97%

20,238

1.84%

เบ็ดเตล็ด

241,707

21.99%

238,912 22.26%

238,317 18.28%

รถยนต

606,567

55.19%

582,982 54.31%

798,448 61.25%

อัคคีภัย
ทะเลและขนสง

รวมทั้งสิ้น

2552

%

230,413 21.47%
21,077

1.96%

2551

%

242,595 18.61%
21,077

1.87%

1,098,964 100.00% 1,073,387 100.00 1,303,690 100.00

จากสถิติโครงสรางรายไดจากผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจและแตละประเภทคอย
ขางต่ํามาก มีสวนแบงทางการตลาดที่คอยขางนอยจากธุรกิจประกันภัยโดยรวม จึงสงผลตอ
ภาพรวมขององคในดานตาง ๆ โดยแยกเปนประเด็นดังนี้
1. ปญหาไมติดอันดับตนๆ ในการรักษาสวนแบงทางการตลาด เบี้ยประกันภัยรวมรับ
โดยตรง คิดเปนรอยละ 0.95 หรือยูในอันดับ 30 ของธุรกิจประกันภัย จึงทําใหบริษัทประกันภัย
จํากัด (มหาชน)มีคูแขงขันของธุรกิจจํานวนมาก
2. ปญหายอดตลาดรวมสูงขึ้นแตบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีรายไดลดลง
จากปญหาขางตนทําใหบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงทางการตลาด
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่ติดอันดับตนๆ ซึ่งทําใหบริษัทไมคอยเปนที่รูจักและไมมี
ชื่อเสียงในธุรกิจประกันภัย จึงสงผลใหรายไดรับของบริษัทฯลดลง เปนจํานวนมาก บริษัทไทย
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ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงมีการขับเคลื่อนของธุรกิจที่ชาลงและมีอัตราการขยายตัวนอยลง
และลูกคาสวนใหญหันไปนิยมธุรกิจประกันภัยที่มีชื่อเสียงมากกวา ดังตารางที่ 4 แสดงถึงยอด
ตลาดรวมในป 2551 ป2552 และ ป 2553 ดังนี้

ยอดตลาดรวม ป 2551 – 2553 (ที่มา:สํานักงาน คปภ.)
หนวย :พันบาท)
ประเภทการ
รับประกัน

เบี้ยประกันรับ

2553

%

2552

%

2551

%

อัคคีภัย

7,867,146

6.29

7,749,677

7.04

7,502,319

7.06

ทะเลและขนสง

4,326,080

3.46

3,633,838

3.30

4,195,816

3.95

เบ็ดเตล็ด

38,279,127

30.60

33,191,437

30.17

30,408,060

28.62

รถยนต

74,614,209

59.65

65,429,527

59.48

64,132,354

60.37

รวมทั้งสิ้น

125,086,562 100.00% 110,004,479 100.00 106,238,549 100.00
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แนวคิดทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภั ย ของบริ ษั ท ไทยประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) แนวคิ ด และทฤษฎี แ ละ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแบบอยางในการสรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล และ
แนวความคิดมาใชศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกับการจัดการเชิงยุทธ
2.2 แนวคิดและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
การออกแบบการวิจัย (Research Design)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการออกแบบการวิจัยเปนการศึกษาผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative)โดยวิธีแบบ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)

การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ
แบบเชิงปริมาณเชิงประมาณ (Quantitative)โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของบริษัทไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูถือกรมธรรมเปนแบบสอบถามแบบใหเลือกตอบ
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(Check List) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระยะเวลาในการเปนลูกคา ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีคําถามหลายคําตอบใหเลือก จํานวน 7
ขอ สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยประเภทรถยนตของ
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดาน
ราคา (Price) 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
5) ดานบุคคล (People) 6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) 7) ดานกระบวนการ (Process) เปนแบบสอบถามมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกลยุทธธุรกิจ
กลยุทธการตลาดและปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยของบริษัท ไทย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และแจกแบบสอบถามแกผูที่ถือกรมธรรมประกันภัยประเภท
ประกันภัยรถยนต ประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 3 ที่มาชําระคาบริการคาเบี้ยประกันและ
ติดตอซื้อประกันภัยประเภทรถยนต ของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
จํานวน 300 ราย

การศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธธุรกิจและกล
ยุทธการตลาด ไดแก นางสาวพณิตา ตูจินดา ตําแหนงกรรมการนโยบายและกลยุทธ และนาย
ฑิฆัมพร พงษสวัสดิ์ ตําแหนง กรรมการผูชวยผูจัดการนโยบายและกลยุทธ ทั้งหมดจํานวน 2
ทาน

การศึกษาขอทุติยภูมิ
ไดแก รายงานประจําป 2553 ของบริษัทไทยประกันภัย จํากัด ขอมูลเกี่ยวกับสวนแบง
การตลาดของธุรกิจประกันภัย โครงสรางรายไดและผลกําไรของบริษัท ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
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