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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปนผูนําอยางยั่งยืนของธุรกิจ
ประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัด เน่ืองจากสวนแบงการตลาดของบริษัทมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 
2546-2549 ในขณะที่สวนแบงการตลาดของบริษัทคูแขงมีสวนแบงการตลาดเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกับสวนแบงการตลาดของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและ
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง สงผลกระทบกับบริษัท คือ บริษัทสูญเสีย
สวนแบงการตลาด สูญเสียผูเอาประกันภัย และในระยะยาวอาจสงผลตอรายไดของบริษัท 

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่มีผลตอสวนแบง

การตลาดของธุรกิจที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีระเบียบการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

การกําหนดทางเลือก/การเลือกกลยุทธการปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุม จากการศึกษาใน

ครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาทั้งในสวนของการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของ และทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต

เพ่ิมเติมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 200 ชุด จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนที่

ไดนํามาศึกษาวิเคราะหและประมวลผลเขาดวยกัน เพ่ือทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 

รวมถึงกลยุทธการตลาดของบริษัทในปจจุบัน และวิเคราะหขอมูลโดยใชกระบวนการจัดการเชิง 



 จ 

กลยุทธ เพ่ือวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และนํามากําหนดกลยุทธในระดับในระดับตาง ๆ เพ่ือ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของธุรกิจ  

จากการศึกษาพบวา จากการศึกษาโดยใชกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือนําเสนอกล

ยุทธในระดับตางๆ ในการแกไขปญหาดังกลาว พบวา โดยกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการ

เติบโต (Growth Strategy) โดยมุงเนนความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู เพ่ือขยายตลาด เพ่ิม

ตลาดใหมๆ กลยุทธในระดับธุรกิจ บริษัทควรใชกลยุทธสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการ 

(Differentiation Strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ บริษัทควรใชกลยุทธการตลาดบริการ 

(การตลาดบริการ 7P’s)  และกลยุทธการบริการความสัมพันธลูกคา (CRM)  รวมทั้งความ

รับผิดชอบและการทําประโยชนตอสังคม (CSR) ควบคูไปดวย ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน

และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เพ่ือเปนการรักษาความเปนผูนําในธุรกิจประกันชีวิต 

และตรงตามวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจที่วา "สูความเปนองคกรที่มีคุณภาพสูงสุด มุงม่ันมอบ

บริการที่เปนเลิศ โดยบุคลากรมืออาชีพ และเปนหลักประกันที่ม่ันคงสําหรับลูกคาและสังคม

ตลอดไป"                  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.ภาพรวมองคกร และลกัษณะธุรกิจขององคกร 
1.1 ขอมูลทั่วไป 

บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด   หรือ เอไอเอ กอตั้งขึ้นเปนครั้ง
แรก ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน เม่ือปพ.ศ. 2462 โดย มร.ซีวี สตาร ( Cornelius Vander Starr) 
ชาวอเมริกัน เร่ิมแรกกอตั้งใชชื่อวา บริษัท อินเตอรแนชชั่นแนลแอสชวัรันส จํากัด หรือ อินแทสโก  
( INTASCO ) ในป 2491 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษทั อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส 
จํากัด หรือ เอไอเอ 

เอไอเอ ขยายธุรกิจมาที่ประเทศไทยในปพ.ศ.2481 แตหลังจากที่ดําเนินกิจการเพียง   
3ปไดเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพาขึ้น รัฐบาลญี่ปุนที่เขามายึดอํานาจทางการเมืองและ
การทหารของประเทศไทยไดบังคับใหรัฐบาลในขณะนั้นออกกฏหมายหามบริษัทของชาติที่เปน
ฝายตรงขามญี่ปุน เชน กิจการที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย สงผลใหเอไอเอตองหยุดกิจการ เม่ือสงครามสิ้นสุด เอไอเอไดยาย
สํานักงานใหญไปที่ประเทศฮองกงในปพ.ศ.2490 สวนเอไอเอ ประเทศไทยไดกลับเขามาดําเนิน
กิจการอีกครั้งในปพ.ศ 2492 พรอมกับความรับผิดชอบในการมอบความคุมครองใหผูถือ
กรมธรรมที่ไดทําประกันชีวิตไวกับบริษัทเม่ือครั้งเกิดสงครามใหเปนไปตามเงื่อนไขทุกประการ
ไมวาจะเปนการจายเงินเม่ือครบกําหนดสัญญา การจายเงินตามเง่ือนไขสัญญาทั้งกรณีเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพ รวมทั้งใหบริการแกผูเอาประกันรายเดิมที่ตองการตออายุกรมธรรมที่ขาด
หายไปในชวงสงคราม โดยในชวงเริ่มกิจการนั้น บริษัทมีพนักงานเพียง 4 คน และสํานักงาน
เปนเพียงพ้ืนที่เชาไมกี่ตารางเมตรในตึกยิบอินซอย ถนนมหาพฤฒาราม 
         อีก 20 ปตอมา การขยายตัวของธุรกิจประกันชีวติเปนไปอยางรวดเร็ว เอไอเอจึง
กอสรางอาคารสํานักงานเพิ่มอีก 1 แหง คือ อาคาร อเมริกัน อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล ทาว
เวอร หรือ อาคารเอไอที ซึ่งเปนอาคารสูง 20 ชั้น บนพื้นที่ 5 ไร มีมูลคากวา 400 ลานบาท
กอสรางแลวเสร็จในปพ.ศ.2529  
            นอกจากการบุกเบิกดําเนินธุรกิจประกันชีวติในประเทศไทยแลว ดวยสํานึกแหงความ
รับผิดชอบและการเปนสวนหนึ่งในสังคมไทย เอไอเอไดสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมทางสังคม
ในดานตางๆมาโดยตลอด อาทิ การสนับสนุนทางดานการศึกษา การแพทยและสาธารณสุข การ
พัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม การทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ เอไอเอยังมีสวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยบริษัทมีนโยบายหลักใน
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การนําเงินของประชาชนในรูปของเบี้ยประกันมาลงทุนในโครงการตางๆ ภายในประเทศ อาทิ 
โครงการสื่อสารโทรคมนาคม การไฟฟา การประปาภูมิภาค และโครงการสาธารณูปโภคตางๆ 
เปนตน  

 จากจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2481 จนถึงปจจุบันที่เอไอเอดําเนินกิจการในประเทศไทยมาก
วา 69 ป  ณ ปจจุบัน เอไอเอ 

• มีพนักงาน 1,700 คน ตัวแทนขายกวา 78,000 คน และหนวยตัวแทนกวา 6,100 หนวย  

• มีความมั่นคงทางการเงิน มีสินทรัพยรวมประมาณ 331,000 ลานบาท  ซึ่งสูงเปน
อันดับหน่ึงของธุรกิจประกันชีวิต   

• การไดรับการยอมรับและไววางใจจากคนไทยถือครองกรมธรรมถึง 5.5 ลานฉบับ  ครองสวน
แบงการตลาดสูงสุดในธุรกิจ 45% เปนระยะเวลากวา 19 ป โดยคํานวณจากเบี้ยประกันรับ
รวมของกรมธรรมทุกประเภทและมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม 88%  

• มีศูนยฝกอบรมตัวแทน (Training Center) ที่ทันสมัยและครบวงจร 
 จากความสําเร็จดังกลาวเปนผลมาจากปรัชญาการดําเนินธุรกิจของเอไอเอที่วา "จะ

มอบบริการที่ดีที่สุดแกผูถือกรมธรรมอยางซื่อสัตยและยตุิธรรม" และความมุงม่ันที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทกุกลุม พรอมทั้งนโยบาย
รวมพัฒนาสังคมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวติของคนไทยใหดียิ่งขึ้นตลอดไป ใหสมกับวิสัยทศันใน
การดําเนินธุรกิจที่วา "สูความเปนองคกรที่มีคุณภาพสูงสุด มุงมั่นมอบบริการที่เปนเลิศ 
โดยบุคลากรมืออาชีพ และเปนหลักประกนัที่มั่นคงสําหรับลูกคาและสงัคมตลอดไป"                  

วิสัยทศัน : 
สูความเปนองคกรที่มีคุณภาพสูงสุด มุงม่ันมอบบริการที่เปนเลศิ โดยบุคลากรมืออาชีพและเปน
หลักประกันทีม่ั่นคงสําหรับลูกคาและสังคมตลอดไป
Vision : 
to be the best quality company, focused on service, people and security for life.
ปณิธาน : 
1. คุณภาพคือ วัฒนธรรมขององคกร 
2. เพ่ิมอัตราการเติบโตของธุรกิจทุกป เพ่ือเสริมความแข็งแกรงในการเปนบริษทัประกันชีวติ
อันดับหน่ึง 
3. เปนที่ประจักษในฐานะผูใหบริการทางการเงินชั้นนําของประเทศไทย
Mission : 
1. To build quality into the culture of our organization. 
2. To increase business growth each year to strengthen our number one position. 
3. To be recognized as the best financial service provider in Thailand.
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แผนผังโครงสรางการบริหารงานขององคกร 
AIA : ORGANIZATIONAL  ATRUCTURE 

 
 
 

 
 

 
 

รองประธานบริหารระดับสูง  และผูจัดการทั่วไป  สาขาประเทศไทย 
EXECUTIVE VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER 

 
 

 
 
 
 
 

สวนสนับสนุนพลังตัวแทน 
AGENCY  SUPPORT 

 

สวนงานดําเนินการ
ประกันชีวิต 

LIFE  OPERATION 
 

สวนงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันชีวิต 

LIFE  OPERATION 
SUPPORT 

สวนงานสรางรายได 
PR0FIT  CENTER 

 

กลุมดําเนินงานทั่วไป 
GENERAL  OPERATION 

 

 
 ฝายการแพทย TECHNICAL 

OPERATION 
(UNDERWRITTIING) 

 
 
 

ฝายบริหารตัวแทน 
 

 MANAGED 
 
 
 

ฝายฝกอบรมตัวแทน 
TECHNICAL 

OPERATION (CLAIM) ฝายคณิตศาสตร
ประกันภัย 

 
 
 

ฝายสถิติตัวแทน 
 ศูนยปฏิบัติการขอมูล-

กทม 
DOC-BKK 

 
 
 
 
 
 

ฝายสงเสริมผลผลิตและ
การขาย 

 

ฝายประกันชีวิต
สามัญรายบุคคล 

 ฝายลงทุน 

 
 
 

พัฒนาความยั่งยืนธรุกิจ 
 ฝายสินเชื่อเคหะ ศูนยลูกคา

สัมพันธ  
 
      

FINANCAIL 
ฝายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจใน

องคกร 
ฝายประเมินการ
ประกันภัย 

 
 
 

MARKETING 

 
 
 ศูนยบริการขอมูล

ทางโทรศัพท  
 
 

PREMIER   
 
 

 ฝายสนับสนุน
ดําเนินการ
ประกันภัย 

  

ฝายประกันหมู/
ประกันสินเชื่อ 

ฝายประกัน
อุบัติเหตุและ
สุขภาพ 

ฝายประกันชีวิต
สามัญรายบุคคล 

ฝายจัดการ
กองทุน 

Bancassurrance 
(DM,Bancassura

nce&IRS) 

ฝายกฎหมาย 

ฝายบัญชี 

ฝายบริหารการบริการ 

ฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝายฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ฝายสื่อสารองคกร 

ฝายโครงการ
อสังหาริมทรัพย 

ฝายสารสนเทศ/ศูนย
คอมพิวเตอร 

Customer Service 
Improvement 

ฝายตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระบบ 
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1.2 รูปแบบและการดําเนินธุรกิจ         
 บริษัท อเมรกิันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด (เอไอเอ) ดําเนินธุรกิจประกัน

ชีวติในประเทศไทยดวยความซื่อสัตยและยุตธิรรมมาเปนเวลานานกวา 69 ป โดยใหบริการ
รับประกันชวีติ ประกันอุบตัิเหตุและ สขุภาพ ประกนัหมู โครงการออมทรัพยรายเดือน และ
ประกันสินเชือ่ นอกจากนี้ เอไอเอยังใหบริการทางดานสินเชื่อเพ่ือการเคหะ และการบริหารและ
จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     
           โดยภาพรวมสามารถแบงประเภทธุรกิจหลักๆ ของบริษัทไดดังนี้ 

1. การประกันภัยประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance) 
2. การประกันภัยประเภทกลุม (Group Life Insurance) 
3. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) 
 
ชองทางการจัดจําหนายของบริษัท 
1. ชองทางการขายผานตัวแทน (Agency) 
2. ชองทางจําหนายผานองคกร (Work Site Marketing) 
3. ชองทางการขายผานโทรศพัท (Telemarketing) 
4. ชองทางการขายผานนายหนาประกันชีวติ (Broker) 
5. ชองทางการขายผานธนาคาร (Bancassurance) 

 
1.3 กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาด 
 
กลุมลูกคาหลัก    

กลุมลูกคาหลักของบริษัทคือ กลุมลูกคาที่ขายผานชองทางตัวแทน จะมองไปในมุม
กวางแบบทั่วประเทศ (Mass Market) เปนลูกคาทั่วไป โดยลูกคาสามารถเลือกแบบประกันแบบ
ตางๆ ที่ตรงกับความตองการ หรือตรงกับจุดประสงคของตนเอง 
1. กลุมลูกคาที่ขายผานชองทางตัวแทน (ประมาณ 90-95%) 
2. ขายผานชองทางอื่นๆ  (5%) 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงสัดสวนลูกคาแบงตามสวนภูมิภาคในประเทศไทย 
   ที่มา : ขอมูลรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวติ สมาคมประกันชีวติ ป 2549 

สวนแบงการตลาด   
จากขอมูลสวนแบงการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต 

สําหรับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2549 ของกรมการประกันภัย บริษัท เอไอเอ จํากัด มีสวนแบง
การตลาดรวม เปนอันดับหนึ่งในอัตรา 42.27% เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 
โดยครองอันดับสูงสุดมาโดยตลอด อันดับที่สอง คือ บริษัทไทยประกันชีวิต 13.96% อันดับที่
สามคือ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซีพี ประกันชีวิต 10.55% อันดับที่สี่ คือ บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต 6.08% และอันดับที่หา คือ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ 5.73% 
แผนภูมิที่ 2 แสดง Market Share เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบรษิัทประกันชีวติ ป 2549 

14%
11%

6%

6%
6%

5% 2%2% 6%
1%

41%

เอไอเอ ไทยประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ ซีพี
กรุงเทพประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ
ไทยสมุทรประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
อาคเนยประกันชีวิต บริษัทอ่ืนๆ

 
แผนภูมิที่ 2 แสดง Market Share เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบรษิัทประกันชีวติ ป 2549 

ที่มา : ขอมูลรายงานสถิติธุรกิจประกันชีวติ สมาคมประกันชีวติ ป 2549 
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ตารางที่ 1 แสดงเบี้ยประกนัภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวติ ป 2549 
 

หนวย : 1,000 บาท
ลําดับที

เบียประกันภัยรับโดยตรง สวนแบงการตลาด (%)

1 เอไอเอ 73,729,270                       42                              
2 ไทยประกันชีวิต 24,348,019                       14                              
3 อยุธยา อลิอันซ ซพีี 18,393,645                       11                              
4 กรุงเทพประกันชีวิต 10,590,745                       6                               
5 เมืองไทยประกันชีวิต 9,992,479                         6                               
6 ไทยพาณิชยนวิยอรคไลฟ 9,983,912                         6                               
7 ไทยสมุทรประกันชีวิต 8,568,758                         5                               
8 กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 3,614,601                         2                               
9 ไอเอ็นจี ประกันชีวิต 3,598,945                         2                               
10 อาคเนยประกันชีวิต 1,455,820                         1                               
11 บริษัทอ่ืนๆ 10,149,656                       6                               

174,425,850                     100

ที่มา : กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย

รวม

บริษัท ป 2549

 
 
1.4 ความสามารถหลักขององคกร 

• มีความมั่นคงทางการเงิน  ในฐานะทีเ่ปนบริษทัที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด
มีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรม
และผูอ่ืนไดตามระยะเวลาที่กําหนด มีฐานการเงินทีแ่ข็งแกรงและม่ันคง มีสภาพ
คลองทางการเงินที่ดีเลิศ มีระบบการพิจารณาประกันภัยที่ดี และมีระบบการบริหาร
และการจัดการที่มีประสิทธภิาพ โดย ณ เดือนธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรพัย
รวม กวา 331,0000 ลานบาท ซึ่งสูงเปนอันดับหน่ึงของธุรกิจประกันชีวติในไทย 
ไปลงทุนดานตางๆ ใหผลตอบแทนที่แนนอน แตมีความเสี่ยงต่ํา 

• เปนผูนําทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย  ตลอดระยะเวลา
ที่บริษทัฯดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เอไอเอเปนบริษัทชั้นนําอันดับหนึ่งที่ครอง
สวนแบงทางการตลาดสูงสุดคือมากกวารอยละ 45 ของมูลคาเบี้ยประกันรับ
รวมแตละปของธุรกิจมากวา 19 ป ตดิตอกัน และไดรับการยอมรับและไววางใจ
จากประชาชนไทยถือครองกรมธรรมประกันชีวติรายบุคคลกวา 5.5. ลานฉบับ 
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• มีตัวแทนที่มคีุณภาพและหลักสูตรการฝกอบรม   บริษทัฯ มีตัวแทนกวา 
78,000 คน และหนวยตวัแทนกวา 6,100 หนวย จึงเชื่อม่ันวาการพัฒนาตัวแทน
ขายและผูบรหิารหนวยใหมีคุณภาพสูงสุดเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ในระยะ
ยาว บริษัทฯ จึงมุงพัฒนาตัวแทนใหมีคุณภาพ มีทักษะความชํานาญหลายดานโดย
การนําหลักสูตรพัฒนาตัวแทนใหมๆ จากตางประเทศ เชน การนําหลักสูตร FAST 
( Fast Agent Success Training ) และหลักสูตร FIT ( Fast Intensive Training ) 
เพ่ือใหตัวแทนกวา 78,000 คนสามารถมอบบริการและตอบขอซักถามของลูกคา
ทุกกลุมไดอยางถูกตองและชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุงฝกอบรมตัวแทนให
เปนที่ปรึกษาทางดานการเงิน ที่สามารถใหคําปรกึษาแนะนําลกูคาในดานการ
วางแผนการเงินอยางมีประสิทธิภาพ จนเปนที่ยอมรับวาตวัแทนของเอไอเอมี
คุณภาพ มีมาตรฐานการทํางานอยางมีระบบ และมีความเขาใจตอความตองการ
ของลูกคา สงผลใหตวัแทนของบริษัทฯ ไดรับคุณวุฒิ IQA ( International Quality 
Award)เปนจํานวนมากทุกป 
ซึ่งคุณวุฒิ IQA เปนคุณวุฒิทีแ่สดงถึงมาตรฐานของตัวแทนมืออาชีพระดับ
สากล 

• มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาอยางตอเน่ือง   นับตั้งแตบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจประกันชีวติใน
ประเทศไทย บริษทัฯ ก็ไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด จนเปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจประกันชีวติวา
เอไอเอเปนแมแบบของธุรกิจประกันชีวติและเปนผูนาํทางการตลาดในประเทศไทย  
ตัวอยางแบบผลิตภัณฑใหม เชน  
- 20 PAY 30 สะสมทรัพย 20 ป มีเง่ือนไขจายคืนทกุ 2 ป พรอมเงินปนผล 30%
คือทางเลือกทีดี่ที่สุด ไมตองเจ็บปวย ไมตองเสียชวีิตกไ็ดเงิน สะสมทรัพย 20 ป มี
เง่ือนไขจายคืนทุก 2 ป พรอมเงินปนผลดวยผลตอบแทนที่มากกวาธนาคาร 
- Endowment 445 สะสมทรัพย 42 ป ชําระเบี้ยประกนัภัยเพียง 21 ป มีเงินปนผล 
รวมไดรับผลตอบแทนมากถึง 445% (สูงสุด 450%) ของทุนประกัน 
- การออกกรมธรรม Secure SET50 ที่จายผลตอบแทนกับดัชนีหลกัทรัพย SET50 
Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• มีรูปแบบการดําเนินงานดวยระบบเทคโนโลยีอันทนัสมัย 
เอไอเอเปนบริษัทประกันชีวติแหงแรกที่นาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทีท่ันสมัยมาใชใน  
การใหบริการแกลูกคาเชน การสรางระบบฐานขอมูลลูกคาในการดําเนินงานดาน
ประกันภัย การนําระบบ Imaging & Workflow ที่ชวยใหงานเอกสารและขอมูล
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ตางๆเปนไปอยางถูกตองและรวดเรว็มาสนับสนุนการดําเนินงานในดานสินไหม
ทดแทน(Claims) ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  พรอมทั้งสรางระบบการใหบริการ
คุณภาพที่ครอบคลุมในทุกๆดานจากจุดบริการเพียงจุดเดียว นอกจากนี้ยังเปน
บริษัทประกันชีวติแรกที่เปดบริการใหขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต 
http://www.aia.co.th/index.html เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูที่สนใจตองการทราบ
ขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริษัท เชน ประวัตขิองบริษทั ธุรกิจและการ
ใหบริการรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมเปนตน 

• มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อความสะดวกสบายของลูกคา  ในการพัฒนาการ
ใหบริการคุณภาพแกลูกคาเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายสูงสุดซึ่งลูกคา
สามารถเลือกใชบริการอันหลากหลายของบริษัทฯ ไดดังนี้  
ศูนยลูกคาสัมพันธ, เอไอเอ เฮลทแคร, สายคุณภาพชีวิต, ศูนยบริการขอมูลทาง
โทรศัพท( Call Center), โฮมเพจ เอไอเอ ,หนวยชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน, 
การชําระเบี้ยประกันผานชองทางตางๆ 

• เนนการลงทนุที่มีประสิทธิภาพ 
สัดสวนการลงทุนที่ใหญที่สุดของสินทรัพยลงทุนในปจจุบันคือประมาณ 90% 
ไดนําไปลงทนุในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่แนนอน (Fixed Income) และมี
ความเสี่ยงต่าํคือ 

• การลงทุนในซื้อพันธบัตรรฐับาลและรฐัวสิาหกิจ อาทิ การไฟฟาฝายผลิต การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน การ
ทางพิเศษ  

• การลงทุนในหุนกูของบริษทัที่มีฐานะการเงินและกิจการที่ม่ันคง  
• การใหสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวประเภททีต่องมีการค้ําประกันสินเชื่อจาก

ธนาคารพาณิชยแกบรษิัทตางๆ ( Bank Guaranteed Loans ) 
• การฝากเงินในธนาคารพาณิชยขนาดใหญทั้งของประเทศไทยและสาขาของ
ธนาคารตางประเทศที่มีความมั่นคง  

ทั้งน้ี การลงทุนดังกลาวขางตนจะชวยเกื้อหนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
สามารถนําไปลงทุนในโครงการตางๆ เชน โครงการสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาประเทศ เปนตน 

 
 
 

 

http://www.aia.co.th/index.html
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สําหรับสัดสวนของสินทรัพยลงทุนอีกประมาณ 10% จะนําไปลงทนุใน
รูปแบบดงัน้ี 

• Direct Investment การลงทุนในสวนนี้จะเปนการไปซื้อหุนของบริษัทตาง ๆ ทั้ง
ในและนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งลงทุนในธุรกิจใหมๆ โดย
มุงลงทุนในธุรกิจที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
โดยบริษัทสามารถสงตัวแทนเขารวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดําเนินกิจการได  

• Listed Equities Investment การลงทุนในสวนนี้จะนําไปลงทุนซ้ือหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมุงเนนในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง อาทิ กลุมพลังงาน โทรคมนาคม และอีเล็กโทรนิกส อยางไรก็ตาม 
การลงทุนในสวนนี้จะมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาตามสภาวะตลาด จะเห็น
วาบริษัทจะเนนการลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
เน่ืองจากเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําและมีผลตอบแทนที่แนนอน อีกทั้งยัง
เปนการระดมเงินเพ่ือลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศในดานตางๆ 
อาทิ โครงการสาธารณูปโภค การขนสงมวลชน สื่อสารโทรคมนาคม การผลิต
กระแส ไฟฟา การประปา เปนตน ซึ่งหลักทรัพยดังกลาว นอกจากจะมีความ
ม่ันคงเพราะมีรัฐบาลเปนประกันแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของเอ
ไอเอที่มีตอประเทศไทย ในการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ และความรับผิดชอบตอผูถือกรมธรรมในการบริหารเงินออมอยางมั่นคง
และใหผลตอบแทนที่แนนอนอีกดวย  

*** ณ 31 กรกฎาคม 2549 เอไอเอ มีสินทรัพยลงทุนจํานวนทั้งสิ้น 3.1 แสนลานบาท 

2 ปญหาและลกัษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 

 ถึงแมวาบริษัทเอไอเอ จํากัด จะเปนผูนําครองสวนแบงการตลาดในธุรกิจประกันชีวิตมา
โดยตลอด แตนับจากป 2546-2549 เอไอเอมีสวนแบงการตลาดลดลงไปเรื่อยๆ จาก  46.87%,  
45.29%,  42.90%  และ 42.27% ตามลําดับ และมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ในขณะที่บริษัท
ประกันชีวิตอ่ืนที่ครองสวนแบงการตลาดอันดับรองลงมา คือ บริษัทไทยประกันชีวิต ในป 2547 
มีสวนแบงการตลาดที่ลดลง แตกลับเพ่ิมขึ้นในป 2548 สวนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เมืองไทย
ประกันชีวิต ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟตางมีสวนแบงการตลาด เบี้ยประกันภัยรับที่เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง  
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แผนภูมิที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบสวนแบงการตลาด เบี้ยประกันภัยรับ ป 2546-2549 
ที่มา : กรมการประกันภัย และนิตยสารไทยแลนด อินชัวรรันส 
 
ตารางที่ 2 แสดงเบี้ยประกนัรับและอัตราการเจริญเติบโตของบริษทั AIA ระหวางป  
              พ.ศ. 2546 - 2549 

เบ้ียประกัน % เบ้ียประกัน % เบ้ียประกัน % เบี้ยประกัน %

เบีย้ประกนัปแรก 11,368.40       4.27 11,550.80       1.6 10,819.50       -6.33 11,055.30       2.18

เบีย้ประกนัปตออายุ 47,293.20       17.18 52,315.70       10.62 57,454.40       9.82 60,016.90       4.46

เบีย้ประกนัชําระคร้ังเดียว 3,554.80        -41.87 41,834.40       17.63 2,942.40        -29.66 1,609.70        -45.29

เบีย้รวม 62,216.50       - 68,049.90       - 71,216.30       - 72,681.90       -

อัตราการเจริญเตบิโต - 8.44 - 9.37 - 4.65 - 2.06

ป พ.ศ.

รายการ 2546 2547 2548 2549

ที่มา : กรมการประกันภัย และนิตยสารไทยแลนด อินชัวรรันส 
 
3 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร

หากมองไปที่ภาพรวมสวนแบงการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตในไทย โดยแบงเปน 2 
สวน ระหวางบริษัทไทย (บริษัทที่คนไทยเปนเจาของและเปนผูถือหุน) หรือ บริษัทตางชาติถือ
หุน (บริษัทประกันชีวิตที่คนไทยและตางชาติรวมกันถือหุน) กับ บริษัทประกันชีวิตที่เปนสาขา
ของตางชาติ (ตางชาติถือหุนกับบริษัทตางชาติ) คือ บริษัท เอไอเอ  ดังแสดงจากแผนภูมิที่ 1.3 
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   แผนภูมิที่ 1.2 แสดงสวนแบงการตลาดเบี้ยบรษิัทไทย/ตางชาตถิือหุน กับ ตางชาติ (เอไอเอ)            
   ที่มา : กรมการประกันภัย และนิตยสารไทยแลนด อินชัวรันส  
  

จากแผนภูมิที่ 1.3 จะเห็นไดวา นับจากป 2546-2549 สวนแบงการตลาดของบริษัทไทย
หรือที่ตางชาติถือหุน คอยๆ ปรับขึ้นอยางตอเน่ือง จาก 53.13%, 54.71%, 57.10% และ 
57.73% ตามลําดับ สวนบริษัทเอไอเอ มีสวนแบงการตลาดลดลงไปเรื่อยๆ อยางตอเน่ืองจาก  
46.87%, 45.29%,  42.90%  และ 42.27% ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสวนแบงการตลาดในไทย
เร่ิมมีทิศทางที่ตรงกันขาม นั่นคือ บริษัทของไทยหรือบริษัทที่ไทยและตางชาติถือหุนรวมกัน
คอยๆ เพ่ิมขึ้น สวนบริษัทเอไอเอซึ่งเปนบริษัทที่ตางชาติถือหุน กลับมีทิศทางที่ลดลงอยาง
ตอเน่ือง 

จากการขยับตัวของสวนแบงการตลาดของบริษัทไทยจะไมมีทางลดนอยลงอีก 
เน่ืองจากความสามารถในการแขงขันของบริษัทประกันชีวิตไทยจะมีมากขึ้น และมีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้นดวย และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภาวะเงินเฟอ ราคาน้ํามันที่แพงขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมทั้งเหตุการณไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และความไมแนนอน
ทางการเมือง สงผลใหบริษัทประกันชีวิตเกิดการแขงขันที่รุนแรง หลายบริษัทมีการปรับตัวให
ทันกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปทั้งในดานผลิตภัณฑที่ออกแบบมาหลาย
รูปแบบเพ่ือตรงจุดประสงคและความตองการของลูกคา เชน การเพิ่มชองทางการขายหลักจาก
ตัวแทน เปนชองทางการขายผานธนาคารถือเปนชองทางที่มีการขยายตัวไดดี นอกจากนั้น
ธุรกิจยังมีการเสาะแสวงหาชองทางการขายใหมๆ เพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมลูกคาอยางตอเนื่อง 
เชน ชองทางการตลาดตรง (Direct Marketing) การขายผานโทรศัพท (Tele Marketing) เปน
ตน รวมทั้งการบริการในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคาเชนกัน 
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หากบริษัทไมมีการดําเนินการแกไขอาจสงผลกระทบใหบริษัทมีแนวโนมถูกแชรสวน

แบงการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สงผลตออัตราการเติบโตของบริษัท ทําใหบริษัทมียอดขายและผล
กําไรที่ลดลงดวย รวมทั้งลูกคาเองก็มีความเชื่อม่ันตอบริษัทนอยลงสงผลตออัตราความยั่งยืน
ของกรมธรรมปตออายุ 

ดังนั้นบริษัทเอไอเอซึ่งครองความเปนผูนําสวนแบงการตลาดในธุรกิจประกันชีวิตมาโดย
ตลอดจึงตองมีการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน การบริการที่เปนเลิศรวมทั้งสรางความพอใจสูงสุดกับลูกคาเพื่อรักษา
ความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตที่ยั่งยืน 
 
4 วัตถุประสงคของการศกึษา 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพตลาดและสภาวะการแขงขันของธุรกิจประกันชีวิตในไทย  
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางการตลาดและดานการบริหารของบริษัท เชน 
 เบี้ยประกันภัยรับ , สวนแบงการตลาด และการบริหารงานขององคกร เปนตน 
3. เพ่ือเสนอกลยุทธทางการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของ

ธุรกิจประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัท เอไอเอ จํากัด 
 

5 ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางการตลาดและดานการบริหารของบริษัทเชน
เบี้ยประกันภัยรับ สวนแบงการตลาดและการบริหารงานขององคกร เปนตน 

2. ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลเบี้ยประกันภัยรับและสวนแบงการตลาดของธุรกิจประกัน
ชีวิตในไทย ระหวางป 2546-2549 จากขอมูลสถิติของกรมประกันภัย เพ่ือพิจารณา
ถึงสัดสวนทางการตลาด 

3. วิเคราะหและกําหนดกลยุทธการรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของธุรกิจ
ประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัท เอไอเอ จํากัด 
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6 ประโยชนที่คิดวาจะไดรับ 
          
 ระยะสั้น 
 เพ่ือทราบถึงสภาพตลาด สภาวะการแขงขันของคูแขง และวิเคราะหปญหาปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบกับบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและรักษาความเปนผูนําสวนแบง
การตลาด 
 
       ระยะกลาง 

เพ่ือทราบถึงสภาพธุรกิจของบริษัท ขอมูลทางการตลาดและดานการบริหารงานของ
องคกร เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา สรางความเชื่อม่ัน และสามารถรักษาลูกคาใหมีความ
จงรักภักดีตอบริษัทได 

  
 ระยะยาว 

สามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาด 
(Maintain Strategy) ในธุรกิจประกันชีวิตที่ยั่งยืนได 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาคนควาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปนผูนําอยางยั่งยืนของธุรกิจ
ประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัด” ผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือ
นํามาประกอบสนับสนุนการศึกษาคนควาและนําเสนอผลการศึกษาไปใชประโยชนตอไปดังน้ี 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปนผูนําอยางยั่งยืนของ
ธุรกิจประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัด ไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาที่ศึกษา โดยแบงเปน 3 ประเด็นหลัก คือ 
  2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
  2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กลยุทธการตลาด 
    2.3.  สภาพการทางการตลาดและแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตไทย 
    2.4.  แนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 
2.1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ 
  สมยศ นาวีการ(2539:16) กลาววาการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงการตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานระยะยาวของบริษัทการบริหารกลยุทธประกอบดวยการ
กําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ การควบคุมกลยุทธ และการศึกษาการบริหารกลยุทธเพ่ือ
ตรวจสอบและการประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท 
 Rue and Holland (อางใน ชัยยุทธ ชิโนกุล, 2539:2) การบริหารเชิงกลยุทธคือ
กระบวนการซึ่งผูบริหารระดับสูงกําหนดวัตถุประสงคที่จะบรรลุ แลวกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
เพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนกําหนดแผนระยะสั้น เพ่ือความมั่นใจวายุทธศาสตรนี้ถูก
นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 
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1. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)  ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเชิงกลยุทธจะมีขั้นตอนพ้ืนฐานคลายกับกระบวนการบริหารทั่วไป เพียงแตมีความ
ซับซอนกวามาก เน่ืองจากเกี่ยวของเช่ือมโยงกับทุกฝายในองคกรประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

แผนภูมิภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
 
1.1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) สวนแรกของการจัดการเชิงกล

ยุทธจะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก (Internal/External Environments 
Analysis) เปนการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสภาพแวดลอมภายในตอง
พิจารณาจุดออน/จุดแข็ง ของทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดที่มีอยูขององคกร 
เชน เงินทุน สินทรัพยตางๆ ทรัพยากรบุคคล โครงสราง ระบบงาน วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ของบริษัท Know-how และภาวะผูนําของบริษัท ในมุมมองของจุดออน/จุดแข็ง นอกจากนี้ยัง
ตองวิเคราะหความสามารถหลักขององคกร (Core Competency Analysis) โดยการกําหนด

ความสามารถหลัก 
(Core 

Competency) 

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก 
(Internal/External 

Environments) 

การสรางกลยุทธ 
(Strategy 

Formulation) 

พันธะกิจ 
วิสัยทัศน 
การสรางคุณคา 
ความสามารถหลักในการแขงขัน 
 

การดําเนินกลยุทธ 
(Strategy 

Implementation) 

โครงสรางและระบบภายใน 
ภาวะผูนาํ 
วัฒนธรรมองคกร 
การสื่อสาร 
ทรัพยากรมนษุย 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

การควบคุมกลยุทธ 
(Strategy 
Control) 

การประเมินกลยุทธ 
(Strategy 

Evaluation) 

Formative 
Summative 

เวลา 
งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
Feedback 

Valuable 
Rare 
Nonsubstitutable 
Costly to imitation    
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ลักษณะของความสามารถหลักตองมี 4 ดาน คือ คุณคาตอลูกคา (Customer Value), หา
ยาก (Rare), ไมสามารถทดแทนได (No substitutable), การมีตนทุนสูงที่จะลอกเลียนแบบ 
(Costly to Imitate) สวนสภาพแวดลอมภายนอกตองพิจารณาสภาพของอุตสาหกรรม คูแขง 
และปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน เชน กฎหมาย หรือ
สังคม 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environmental Analysis) 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในใหความสําคัญกับทรัพยากรและความสามารถที่

องคกรมีอยู โดยทรัพยากรนั้นมีทั้งทรัพยากรที่จับตองไดและทรัพยากรที่จับตองไมได ตั้งแต
ชวงปลายทศวรรษ1960 นักวิจัยเริ่มสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะอยางหนึ่งที่เรียกวา 
ความสามารถที่โดดเดน (Competency) เน่ืองจากพบวามีความสัมพันธสูงกับผลการ
ปฏิบัติงาน Boyatzis (1982) ใหความหมายของคําวา Competency ไววา “An underlying 
characteristic of an individual which is causally related to effective or superior 
performance in job.” ซึ่งเปนการใหความหมายในมุมมองดานความสามารถของ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองคกร แตปจจุบันไดมีการใชคํานี้กันอยางกวางขวาง
ทั้งระดับองคกร อุตสาหกรรม หรือแมแตประเทศชาติ อยางไรก็ตามความหมายก็ยังคง
เกี่ยวของกับลักษณะที่ดีมีประสิทธิภาพ หรือมีความสามารถปฏิบัติงานที่สูงกวาเม่ือเทียบกับ
คูแขง ดังน้ันการการวิเคราะห และการพยายามสรางคุณสมบัติดังกลาวจึงไดรับความสนใจ
เปนอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจแลว ความสามารถที่โดดเดนน้ันเปรียบเหมือน
อาวุธและเกราะปองกันในขณะเดียวกันที่จะสรางความได เปรียบทางการแขงขัน 
(Competitive Advantages) ใหกับองคกร ที่เรียกวาความสามารถหลัก (Core Competency) 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Analysis) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท จุดประสงคของการวิเคราะหภายนอก
ของบริษัทคือ การระบุโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร จะมี
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของระหวางกันอยู 3 อยาง ที่ควรจะถูกพิจารณา ณ ขั้นตอนนี้ คือ 
สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมของประเทศ และสภาพแวดลอมมหภาค 
 การวิเคาระหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมจะเปนการประเมินโครงสรางการ
แขงขันของอุตสาหกรรมของบริษัทรวมทั้งฐานะการแขงขันของบริษัทและคูแขงรายสําคัญ 
และขั้นตอนของการพัฒนาอุตสาหกรรม เน่ืองจากในขณะนี้ตลาดหลายตลาดไดกลายเปน
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ตลาดโลก การวิเคาระหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมจะหมายถึงการประเมินผลกระทบ
ของการกลายเปนระดับโลกตอการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของประเทศจะเปนการประเมินวาสภาพแวดลอมของ
ประเทศที่บริษัทไดดําเนินงานอยูจะสนับสนุนสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันภายใน
ตลาดโลกหรือไม ถาพวกมันไมไดสนับสนุนแลวบริษัทตองพิจารณาที่จะยายการดําเนินงานที่
สําคัญของพวกเขาไปยังประเทศอ่ืนที่สภาพแวดลอมของประเทศสนับสนุนการสรางขอ
ไดเปรียบทางการแขงขันของพวกเขา การวิเคาระหสภาพแวดลอมมหภาค จะประกอบดวย
การวิเคราะหเศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล กฎหมายและเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบตอบริษัท 
 
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน  (Five Forces) 
  
 Michael E.Porter มองวาการแขงขันในอุตสาหกรรม ถูกครอบงําโดยพลังตางๆ 5 ชุด
ที่แตกตางกัน จะเปนตัวกําหนดความนาสนใจในกําไรระยะยาวของการตลาด หรือสวนแบง
การตลาด วามากนอยเพียงใด ประกอบดวย  
 

 

Threat of New Entrants 

Industry
Competitors  of  

Buyers 

↺ 
Rivalry Among 
Existing  Firms 

Bargaining Power of 
Buyers 

Bargaining Power of 
Suppliers 

Threat of Subsitute 
Product  

 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 2.2 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขนั 
(ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล การบริหารการตลาด, 2546) 
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1.   ระดับการแขงขันระหวางคูแขงขัน  กิจกรรมสวนใหญของอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องกันในมิติตางๆ ดังน้ันการดําเนินการใดๆ ของกิจการหนึ่งจะสงผลตอ
คูแขง  

2.  ภัยจากผูเขาสูตลาดใหม การเขาสูอุตสาหกรรมรายใหมจะสงผลตอปริมาณการ
ผลิต สวนแบงการตลาด ความรุนแรง ความซับซอนในการแขงขัน  

3.  ภัยหรือสินคาที่บริการหรือทดแทนกันได  สินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนอง
ผูบริโภค  ไดเชนกัน หรือใกลเคียงกัน  

4.  อํานาจในการตอรองของลูกคา  เพราะผูซื้อจะตัดสินใจซ้ือโดยมีผลตอบแทนใน
รูปของกําไรหรือความพึงพอใจโดยปริมาณการซื้อมากหรือมูลคาสูงก็จะทําให
การตอรองเขมขนขึ้น 

5.    อํานาจในการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ  เปนกลุมที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ
 เจาของและมีสวนทําใหปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  

  ผลการรวมพลังทั้ง 5 ประการ จะกําหนดความสามารถของบริษัท ในอุตสาหกรรมใน
การหารายได พลังทั้ง 5 ประการกําหนดความสนใจในการทํากาํไรเนื่องจากมีอิทธิพลตอ
ราคา ตนทุนและความตองการการลงทุนในอุตสาหกรรม อํานาจของผูซื้อมีอิทธิพลตอราคาที่
บริษัทตั้งขึ้น อํานาจของผูซื้อมีอิทธิพลตอตนทุนในการลงทุนเพราะผูซื้อมีอํานาจ 
 

1.2. การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) หมายถึงการนําทิศทางของ
องคกรที่กําหนดไวอยางกวางๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานอนาคตขององคกร 
โดยการนําเปาหมายโดยรวมขององคกร และการนําขอมูลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธมา
กําหนดกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับหนวยงานตอไป 

1.2.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) เปนกลยุทธที่พิจารณาถึง
ภาพรวมขององคกร ตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือบรรลุเปาหมายที่
องคกรตองการ การขยายตัว หรือดําเนินการในรูปตางๆ ของลักษณะ ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธ
ระดับองคกรแบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปน้ี 

ก) กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ผูบริหารจะพิจารณาใช
กลยุทธนี้ในการดําเนินงานเพื่อสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงตลาด 
การเพิ่มยอดขาย การลดตนทุน และการเพิ่มกําไร เปนตน โดยกลยุทธการเจริญเติบโตจะมี
อยู 2 ลักษณะดังตอไปน้ี 

ก .1)กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุ งดานความเชี่ยวชาญ 
(Concentration Growth Strategy) องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญ
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ในแตละธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธ
ดังตอไปน้ี 

ก.1.1) กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal 
Growth Strategy) เปนการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวย
ผลิตภัณฑเดิม การขยายสาขาไปพื้นที่อ่ืนหรือประเทศอ่ืน การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอ่ืน 
หรือซ้ือกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตาม
แนวนอน” (Horizontal Integration Strategy)  

ก.1.2) กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูการจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไป
ขางหลัง” (Backward Integration Strategy) หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑขององคกรแกลูกคาเองที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา” (Forward 
Integration Strategy) โดยกลยุทธนี้จะชวยใหลดตนทุนในระยะยาวได และชวยใหองคกร
ควบคุมการดําเนินงานไดดีขึ้น  
   ก . 2) กลยุทธการ เจริญ เติบ โตที่ มุ งด านการกระจายธุ รกิ จ 
(Diversification Growth Strategy) องคกรกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความ
หลากหลายและความแตกตางในการดําเนินงาน โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธ
ดังตอไปน้ี 
   -  กลยุ ท ธ ก า รก ร ะ จ ายธุ ร กิ จ แบบ เก า ะกลุ ม  ( Concentric 
Diversification Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑเดิม ซึ่งการใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวา
กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม 
   -  กลยุ ท ธ ก า รก ร ะ จ ายธุ ร กิ จ แบบ เก า ะกลุ ม  ( Concentric 
Diversification Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ในธุรกิจเดิม   
  กลยุทธการเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองคกรดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  พัฒนาตลาดใหม  และขยายตลาดใหม  และภายนอกองคกรสามารถ
ทําไดโดยการซื้อธุรกิจอ่ืน(Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคกรอ่ืน(Mergers) และการรวม
ลงทุน (Joint Venture) ซึ่งกลยุทธการเจริญเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมใชกันมาก เนื่องจาก
องคกรสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและเปนเสนทางนําไปสู
ความสําเร็จยิ่งขึ้น 
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ข) กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องคกรที่มี
การเจริญเติบโตระดับปานกลาง และสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย กลยุทธการ
รักษาเสถียรภาพแบงออกเปน 3 กลยุทธดังนี้ 
   ข.1) กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง
(Pause or Proceed with Caution Strategy) ภายหลังจากที่องคกรไดใชกลยุทธการ
เจริญเติบโตโดยการเพิ่มหนวยธุรกิจทําใหองคกรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ควรใชกลยุทธการยับยั้งการ
เจริญเติบโตหรือดําเนินการดวยความระมัดระวัง 
   ข.2) กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธเดิม เนื่องจากกลยุทธเดิมที่วางแผนไวประสบความสําเร็จดวยดีและ
สภาพแวดลอมขององคกรไมเปลี่ยนแปลง องคกรอาจปรับเปาหมายขององคกรตามอัตรา
เงินเฟอเทานั้น 
   ค.) กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนทางออก
ของการแกปญหาขององคกรที่ไมประสบผลสําเร็จหรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวงตกต่ําของ
วงจรชีวิต กลยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคกร ซึ่งแบงออกเปน 4 กลยุทธ
ดังนี้ 
    ค.1) กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธ
ที่มุงปรับปรุงการดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตองพยายามลดคาใชจาย
ตาง ๆ ลง และทําการปรับโครงสรางองคกร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานในระยะยาว กลยุทธนี้เหมาะสมกับองคกรที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีความ
ดึงดูดสูง 
    ค.2) กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) 
หมายถึงการที่องคกรจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียวทําใหสถานภาพ
ขององคกรขึ้นอยูกับความเขมแข็งของลูกคา ซึ่งจะสามารถใชกลยุทธนี้ควบคูกับกลยุทธอ่ืน
ได 
    ค.3) กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Sell-out 
or Divestment Strategy) เปนการแกปญหาขององคกรที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคกร
โดยรวม หรือธุรกิจที่มีความออนแอหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการ
รวมลงทุนกับธุรกิจอ่ืนหรือขายธุรกิจนั้นทิ้งไป 
    ค . 4) กลยุ ท ธ ก า ร ล ม ล ะ ล า ยห รื อ ก า ร เ ลิ ก กิ จ ก า ร 
(Bankruptcy or Liquidation Strategy) กลยุทธนี้เปนวิธีสุดทายขององคกรที่ประสบความ
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ลมเหลวในการดําเนินงาน เปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย   
 

 1.2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level) กลยุทธการแขงขัน  
(Competitive  Strategy) ใชในการดําเนินงานที่มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑ
หรือบริการของแตละองคกร  ภายในอุตสาหกรรมหรือสวนของตลาดที่องคกรมีสวนรวมอยู  
ซึ่งกลยุทธระดับธุรกิจเปนการใชเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการใชประโยชน
จากความสามารถหรือจุแข็งในตลาดผลิตภัณฑ บริษัทซึ่งมีการตรวจสอบขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ืองเทานั้นที่สามารถบรรลุความสําเร็จไดระยะยาว 
ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับกลยุทธระดับธุรกิจคือ การเลือกที่จะทํากิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือทํา
สิ่งที่แตกตางจากคูแขง ซึ่งแบงออกเปนกลยุทธตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

            Competitive Advantage 
                      Cost      Uniqueness 
 

                        Target  
       Broad 

 
  Cost Leadership 

         Competitive Scope 
 

Differentiation 

                Target             
                                                 
Narrow 

 Focused Cost  

       Leadership  
Focused 

Differentiation 

Leadership/Differentiation 
Integrated Cost 

 
แผนภูมิภาพที่ 2.3  Five Business Level Strategies 

ที่มา: (Strategic Management, hitt 2005: 114) 
 
 -  กลยุทธตนทุนต่ํา  (Low Cost Strategy) เปนการใชความสามารถดานการมี
ตนทุนต่ํามาเปนขอไดเปรียบดานการแขงขัน 
 -  กลยุทธความแตกตาง  (Differentiation Strategy) เปนการใชความสามารถดาน
การสรางมูลคาที่เหนือกวาในการตอบสนองความตองการของตลาดมาเปนขอไดเปรียบใน
การแขงขัน   
 นอกจากนี้ Michael E.  Porter  ไดแบงกลยุทธการแขงขันออกตามขอบเขตของการ
แขงขันที่เปนเปาหมายกวาง  (Board  Target)  หรือการมีตลาดเปาหมายเปนตลาดมวลชน  
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(Mass  Market)  และเปาหมายแคบ  (Narrow  Market)  หรือการมุงตลาดเฉพาะสวน  
(Niche  Market)  ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 กลยุทธดังตอไปน้ี 
  1) การเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) เปนกลยุทธการแขงขัน
ขององคกรที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดย
ควบคุมตนทุนต่ําสุด ทําใหองคกรมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณการ
แขงขันที่รุนแรงได และการมีตนทุนต่ําจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาด
รายใหมไดดวย 
  2) การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธการแขงขันของ
องคกรที่มุงตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขง เชน 
คุณภาพตราผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรอืการบริการ เปนตน   
 
  3) การมุงที่ตนทุน (Cost Focus) เปนการใชความสามารถในการลดตนทุน 
ณ ระดับการผลิตหนึ่งขององคกร ที่มุงตลาดสวนแคบดวยคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐานและสามารถเชื่อถือไดในราคาที่ถูกกวาคูแขงขัน 
 
  4) การมุงที่ความแตกตาง (Focus Differentiation) เปนการมุงที่ความ
ตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวม การสรางผลิตภัณฑหรือ
บริการที่มีความแตกตางที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได   
 
  1.2.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level) จะใหความสําคัญกับการ
บรรลุเปาหมายของหนวยธุรกิจหรือขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตลาด การเงิน 
เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการเพ่ิมยอดขายขององคกร 
โดยเฉพาะการเปนผูนําหรือผูตามดานเทคโนโลยีซึ่งสงผลตอภาพลักษณและการดําเนินการ
ขององคกร 
 

1.3. การดําเนินกลยุทธ (Strategic Implement &Choice) หลังจากที่
เลือกกลยุทธในการแขงขันแลว การนํากลยุทธไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เน่ืองจากตองใชทั้งศาสตรและศิลปะ และเปนสวนหน่ึงการ
บริหารงาน เชน 

1. จัดโครงสรางองคกร และระบบการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนกลยุทธ 
2. การสรางความสามารถใหกับบุคลากร 
3. การจัดสรรทรัพยากร 
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4. การจูงใจบุคลากร 
5. จัดระบบผลตอบแทนที่สอดคลอง 
6. สรางวัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศที่เอ้ือตอการดําเนินกลยุทธ 

 
เคร่ืองมือในการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกกลยุทธ (ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ .และ 

ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล. 2549 การจัดการเชิงกลยุทธ) 
 

 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation 
(IFE) matrix) เปนแมททริกซที่ประเมินและใหน้ําหนักปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) 
จุดออน (Weakness) ขององคการมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ปจจัยภายในที่สําคัญ (Critical Internal factors) ประกอบดวย 1) ปจจัยที่เปนจุด
แข็ง เชน คุณภาพและกลยุทธในการบริหารจัดการ ความสามารถในการหารายไดและทํา
กําไร ฯลฯ 2) ปจจัยที่เปนจุดออน เชน การขาดสภาพคลองทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูบริหารระดับสูง ฯลฯ  
 2. น้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงนํ้าหนักของแตละปจจัยจาก 0.1-1.0 
กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด การกําหนดน้ําหนักของ
แตละปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจจัยเหลานั้นวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จหรือประสบความลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยจะมีคาเทากับ 1 
 3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังนี้ การประเมิน 1 แสดงถึง
จุดออนหลัก (Major weaknesses) 2 แสดงถึง จุดออนรอง (Minor weaknesses) 3 แสดงถึง 
จุดแข็งรอง (Minor strengths) 4 แสดงถึง จุดออนหลัก (Major strength) 
 4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) นํ้าหนักของแตละปจจัยจะแตกตางกันขึ้นอยู
กับตัวแปร 
 5. คารวมคะแนน เปนคะแนนทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร 
(คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนน
การประเมิน) 
 การประเมินตัวเลข 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็ง
หลัก คะแนนถวงนํ้าหนักรวมของแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (IFE matrix) จะอยู
ระหวาง 1.0-4.0 ถาคะแนนถวงนํ้าหนักรวมเทากับ 2.5 แสดงวาอยูในระดับคาเฉลี่ย 
(Average score) ถาคะแนนนอยกวา 2.5 แสดงวาองคการนั้นอยูในตําแหนงจุดออน ถา
คะแนนมากกวา 2.5 แสดงวาอยูในตําแหนงจุดแข็ง 
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            แมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation 
(EFE) matrix) เปนการวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของ
ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอบริษัทในดานบริษัทในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฏหมาย เปนตน ซึ่งจะมีหลักการวิเคราะหคลายกับแมททริกซการ
ประเมินปจจัยภายใน (IFE matrix) โดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ปจัยภายนอกที่สําคัญ (Critical External factors) ประกอบดวย 1) ปจจัยที่เปน
โอกาส 2) ปจจัยที่เปนอุปสรรค 
 2. น้ําหนัก (Weight) เปนการกําหนดชวงนํ้าหนักของแตละปจจัยจาก 0.1-1.0 
กลาวคือ 0.0 ไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญที่สุด การกําหนดน้ําหนักของแตละ
ปจจัยจะแสดงถึงความสําคัญของปจจัยเหลานั้นวาเปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลว คะแนนน้ําหนักรวมของทุกปจจัยมีคาเทากับ 1 
 3. การประเมิน (Rating) การประเมิน 1,2,3,4 ใชเกณฑดังนี้ การประเมิน 1 แสดงถึง
โอกาสนอย หรืออุปสรรคมาก (Response is poor) 2 แสดงถึงโอกาสที่เทากับคาเฉลี่ย 
(Response is average) 3 แสดงถึงโอกาสที่สูงกวาคาเฉลี่ย (Response is above average) 
4 แสดงถึงโอกาสที่ดีมาก (Response is superior) 
 4. คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted score) น้ําหนักของแตละปจจัยจะแตกตางกัน
ขึ้นกับตัวแปร 
 5. คารวมคะแนน เปนคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกตัวแปร 
(คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวแปร คํานวณโดยน้ําหนักของแตละตัวแปรคูณกับคะแนน
การประเมิน) 
 การประเมินตัวเลข 1 = อุปสรรคหลัก, 2 = อุปสรรครอง, 3 = โอกาสรอง, 4 = 
โอกาสหลัก คะแนนถวงน้ําหนักรวมของแมททริกซจากประเมินปจจัยภายนอก (EFE 
Matrix) จะอยูระหวาง 1.0-4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 2.5 แสดงวาอยูในระดับ
คาเฉลี่ย (Average score) ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 4 แสดงวาบริษัทมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอกมาก บริษัทตองพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
 
             แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินภายนอก (Internal-
External (IE) Matrix หรือ IE Matrix 
 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินภายนอก เปนการประเมิน
ความสัมพันธระหวางแมททริกซการประเมินปจจัยภายในและภายนอก ดังนี้ 
 1. แกนนอนแทนคาคะแนนถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายใน 3 ระดับ คือ เขมแข็ง
3.0-4.0, ปานกลาง 2.0-2.99 และออนแอ 1.0-1.99 
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 2. แกนตั้งจะแทนคาถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายนอก 3 ระดับคือ เขมแข็ง 3.0-
4.0, ปานกลาง 2.0-2.99, สูง 3.0-4.0 

โดยแมททริกซปจจัยภายใน-ภายนอก เนนวิธีใชกับองคกรที่มีหลายหนวยธุรกิจ 
 

เขมแข็ง ปานกลาง

คะแนนถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE)

ออนแอ

1.00-1.99

ออนแอ

1.00-1.99

3.00-4.00 2.00-2.99

สงู 1. Growth 2. Growth 3. Stability 

3.00-4.00 Strategy Strategy Strategy

ปานกลาง 4. Growth 5. Stability 6.Retrenchment

2.00-2.99 Strategy Strategy Strategy

7. Stability 8. Retrenchment 9 .Retrenchment

Strategy Strategy Strategyคะ
แน

นถ
วง
น้ํา

หน
ักข

อง
ปจ

จัย
ภา

ยน
อก

  (
EF

E)

 
  

แผนภูมิภาพที่ 2.4  แสดงการวิเคราะหแมททริกซปจจัยภายใน-ปจจัยภายนอก  
 
แมททริกซปจจัยภายใน-ปจจัยภายนอก (IE) มี 9 ชอง ดังน้ี 

 1. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 
 2. มีคะแนนถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมีคาถวงนํ้าหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 
 3. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) สูงดวย 
 4. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 
 5. มีคะแนนถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมีคาถวงนํ้าหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 
 6. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ปานกลาง 
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 7. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) เขมแข็ง และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 
 8. มีคะแนนถวงนํ้าหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ปานกลาง และมีคาถวงนํ้าหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 
 9. มีคะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) ออนแอ และมีคาถวงน้ําหนัก
รวมของปจจัยภายนอก (EFE) ต่ํา 
 แมททริกซปจจัยภายใน-ภายนอก (IE) จะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ประกอบดวยชอง 1, 2 และ 4 องคกรจะใชกลยุทธการเจริญเติบโตและการ
สรางสวนครองตลาด โดยใชกลยุทธการขยายตัวใหมากขึ้น ไดแก กลยุทธการเจาะตลาด       
กลยุทธการพัฒนาตลาด และกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑหรือใชกลยุทธการขยายตัวแบบ
รวมตัว 
 สวนที่ 2 ประกอบดวยชอง 3, 5 และ 7 ใชกลยุทธที่เรียกวาประคับประคองและรักษา ใช
กลยุทธการเจาะตลาดและกลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวยชอง 6, 8 และ 9 ใชกลยุทธที่เรียกวาการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน การเลิกหรือการถอน 

 
                แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง(Threats-Opportunities-

Weaknesses-Strengths (TOWS) matrix) เปนแมททริกซที่แสดงถึงโอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) จากภายนอกบริษัทที่สัมพันธกับจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 
(Weaknesses) ภายในบริษัท โดยมีทางเลือกกลยุทธ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู
ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังนี้ (1) กลยุทธ SO (SO strategy) (2) กลยุทธ 
ST (ST strategy) (3) กลยุทธ WO (WO strategy) (4) กลยุทธ WT (WT strategy) 
(Whelan and Hunger. 2002: 114-115)  

บริษัทจะทําการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจน
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหความสัมพันธของแต
ละปจจัยนั้นจะทําใหไดทางเลือก 4 ทางเลือก ซึ่งจะใชกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือใหสอดคลอง
กับแตละสถานการณ โดยกําหนดให (1) T แทน อุปสรรค (Threats) (2) O แทน โอกาส 
(Opportunities) (3) W แทน จุดออน (Weaknesses) (4) S แทน จุดแข็ง (Strength) 
โดยทั่วไปแมททริกซ TOWS จะเร่ิมตนที่อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณการ
วางแผนกลยุทธเปนผลมาจากวิกฤตการณดานปญหาหรืออุปสรรค ดังรูป 2.4   แสดง
ทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ TOWS เพ่ือการกําหนดกลยุทธ และการวิเคราะห
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สถานการณโดยแกนนอนแทนจุดแข็งและจุดออนภายใน สวนแกนตั้งแทนโอกาสและ
อุปสรรคจากภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดออน 

(Weaknesses) 
 1.                SO 2.                WO 

โอกาส
(Opportunities) 

มีจุดแข็งและมีโอกาส 
กลยุทธรุกราน 
(Aggressive strategy) 

มีจุดออนและมีโอกาส 
กลยุทธการอนุรักษ 
(Conservative strategy) 

 3.               ST 4.                 WT 
อุปสรรค 
(Threats) 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 
กลยุทธการแขงขัน 
(Competitive strategy) 

มีจุดออนและมีอุปสรรค 
กลยุทธการตัง้รับ 
(Defensive strategy) 

 
แผนภูมิภาพที่ 2.5  แสดงทางเลือก 4 ประการของแมททริกซ TOWS เพ่ือการกําหนดกล
ยุทธ 

1. กลยุทธ SO (SO strategy) เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปน
เปาหมายของทุกบริษัท โดยบริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็
พยายามแกไขเพื่อใหเปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปน
โอกาส ในกรณีนี้บริษัทจะใชจุดแข็งที่มีเพ่ือสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ SO ถือวาอยูในตําแหนงการรุกราน (Aggressive) กลยุทธที่ควร
นํามาใชคือ  

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การรวมตวัไปขางหลัง (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขางหนา (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การกระจายธรุกิจที่แตกตางไปจากเดิม(Conglomerate 
diversification) 
(8) การกระจายธรุกิจสูศูนยกลาง (Concentric diversification) 
(9) การกระจายธรุกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) 
(10) กลยุทธผสม (Combination) 
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2. กลยุทธ WO (WO strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมี
จุดออนต่ําสุด และมีโอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหา
วิธีแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการ
พัฒนาองคการ ในกรณีนี้บริษัทจะพยายามแกไขจุดออน และสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ WO ถือวาอยูในตําแหนงการอนุรักษ (Conservative) กลยุทธที่
ควรนํามาใชคอื 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การกระจายธรุกิจสูศูนยกลาง (Concentric diversification) 
 
3. กลยุทธ ST (ST Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมี

อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก เปาหมายของบริษัทคือพยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและ
มีอุปสรรคต่ําสุด ดังน้ันบริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือ
การตลาด เพ่ือขจัดอุปสรรคจากคูแขงขัน ในกรณีนี้บริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
เอาชนะอุปสรรคใหได 

กลยุทธ ST ถือวาอยูในต่ําแหนงการแขงขัน (Competitive) กลยุทธที่ควร
นํามาใชคือ 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) 
(4) การรวมตวัไปขางหลัง (Backward integration) 
(5) การรวมตวัไปขางหนา (Forward integration) 
(6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal integration) 
(7) การรวมลงทุน (Joint venture) 
4. กลยุทธ WT (WT Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมี

อุปสรรค โดยมีเปาหมายเพื่อสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ําที่สุด โดยบริษัทอาจใชวิธี
รวมทุน (Joint venture) การลดคาใชจาย (Retrench) การเลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร 
(Liquidate) ในกรณีนี้บริษัทจะพยายามสรางจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคใหได 
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กลยุทธ WT ถือวาอยูในตําแหนงตั้งรับ (Defensive) กลยุทธที่ควรนํามาใช
คือ กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment strategy) ประกอบดวย 

(1) การไมลงทุน (Divestiture) 
(2) การเลิกดําเนินงาน (Liquidation) 
(3) การเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) 
(4) การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 
(5) การลมละลาย (Bankruptcy) 

 
2.2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ กลยทุธการตลาด 

Kotler วิธีที่ใชเครื่องมือใหบรรลุวัตถุประสงคการตลาด (สวนผสมการตลาด) ให
เหมาะสมกับการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขาย 
สรางอัตราการเติบโตใหกับบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจลูกคาได  
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท
นํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายที่กําหนดไว มี
หลักเกณฑการแบงเครื่องมือทางการตลาดของแมคคารท ออกเปน  7 ประเภท คือ 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด 
(Promotion), ดานบุคลากร (People), กระบวนการ (Process), สภาพแวดลอม (Phycal) 
ทั้งหมดนี้นักการตลาดเรียกวา 7 P มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
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ราคา 
( PRICE ) 

กระบวนการ 
( PROCESS ) 

สภาพแวดลอม 
( PHYSICAL 
EVIDENCE ) 

บุคลากร 
( PEOPLE ) 

การสงเสรมิ
การตลาด 

( PROMOTION ) 

การจัดจําหนาย 
( PLACE ) 

ผลิตภัณฑ 
( PRODUCT ) 

 
ผูบริโภค 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 2.6 เครื่องมือการตลาด 7 Ps 
ที่มา : การบรหิารการตลาด ศาสตราจารยพิษณุ จงสถิตวัฒนา 
 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได 
 ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนและความ
ตองการของตลาด ในการวางแผนสวนประสมการตลาดเริ่มตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ 
โดยถือเกณฑวาลูกคาจะพิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการคอื 

1. รูปลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
2. สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ 
3. ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑนั้น  
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2541, หนา 299) 

 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับ ในแตละระดับจะสรางคุณคาสําหรับลูกคา 
เรียกวาเปนลําดับขั้นตอนของคุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value Hierarchy) 
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 1. ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพ้ืนฐานของผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง 
 2. รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปนสวนที่เสริมผลิตภัณฑใหทําหนาที่สมบูรณขึ้นหรือ
เชิญชวนใหใชยิ่งขึ้น รูปลักษณผลิตภัณฑมีดังนี้ 
  2.1 คุณภาพ (Quality) มีความปลอดภัย ความคงทน ประสิทธิภาพสูง 
  2.2 รูปรางลักษณะ (Feature) ขวดมีลักษณะทรงกระบวก มีฝาปดสนิท 
  2.3 รูปแบบ (Style) ทันสมัย งายตอการบริโภค และสะดวกในการพกพา 
  2.4 การบรรจุภัณฑ (Packing) เก็บอยูในขวดที่ปลอดภัยและสะอาด รวมทั้ง
สะดวกในการนํามาบริโภค สรางภาพลักษณตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น 
  2.5 ตราสินคา (Brand) 
 3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่
คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
 4. ผลิตภัณฑควบ (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและเงื่อนไข
ที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่
คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก 
 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อสนองความตองการของลูกคาใน
อนาคต 
 การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 
       1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ) 
ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
       2. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
      3. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
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 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) 
ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้น 
ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
  2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
  2.3 การแขงขัน 
 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาดสถาบันที่นําผลิตภัฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมที่
ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคง
คลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 
 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ 
และหรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค 
  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistic) หมายถึงกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการเคลี่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือจากเครื่องมือตอไปน้ี 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการ 
หรือผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
  4.2 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล ซึ่งจะเก่ียวของกับ 
   4.2.1 กลยุทธการขายโดยพนักงาน 
   4.2.2 การจัดการหนวยงานขาย 
  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขายและการใหขาวประชาสัมพันธซึ่ง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซื้อ โดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนใน
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ชองทางการสนับสนุนการขายนิยมใชหลายรูปแบบ เชน การจับฉลากชิงโชค จับชิ้นสวนชิง
รางวัล คูปอง ลดราคา รวมถึงการจัดทํา แคตตาล็อกแผนปลิว จัดทําปายโฆษณา กําหนด
สัญลักษณรานคา และการจัดแสดงสินคา เปนตน 
 4.4 การแพรขาวสาร (Publicity) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองคการหนึ่ง เพ่ือสรางทัศนคติที่มีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การให
ขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธองคประกอบ 1P’s นี้นักการตลาดจะกําหนด
อัตราสวนของแตละ P อยางไรจึงจะเหมาะสมนั้น คําตอบของแตละกิจกรรมแตกตางกันไปที่
สําคัญขึ้นอยูกับความตองการที่ปรากฏในตลาด 
 

5. บุคลากร (People) ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงหรือทางออม ในการจําหนายสินคา
หรือใหบริการแกลูกคา ปจจัยน้ีนับวันยิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนพนักงานขาย พนักงาน
ประชาสัมพันธหรือสาธิตสินคา พนักงานตอนรับ พนักงานบริการลูกคา ตางๆ เพราะลําพัง
แคมี service mind เพียงอยางเดียว ตอนนี้อาจจะไมพอเสียแลวดวยซ้ํา 

 
6. กระบวนการ (Process) หรือ กลไกในการทํางานของกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหเกิด

การบริโภคสินคา นับตั้งแต การออกแบบพัฒนา การทําวิจัย เรื่อยมาจนถึง การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตหรือ ดําเนินการ และการสงมอบ สินคาหรือบริการใหถึงมือลูกคาในเวลาที่
เหมาะสม ที่ใชคําวาเหมาะสม เพราะบางอยาง สงมอบชาไป อันนี้ไมดีแน แตบางครั้ง สง
มอบกอนเวลา ก็ไมดีเชนกัน เพราะจะไปทําใหเกิดความลําบากใหกับลูกคาเสียอีกก็มี 

 
7. สภาพแวดลอม (Physical Evidence) เปนเรื่องของสภาพแวดลอมในการสง

มอบสินคา หรือ ใหบริการ รวมทั้งสื่อที่ใชในการสื่อสารกับทางลูกคา ตองเอ้ือใหเกิดความ
สะดวก ความรวดเร็ว และความถูกตอง 

 
ทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ  (CRM) 

การใชยุทธวิธีทางการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship 
Management) ไดเขามามีบทบาทอยางมากเมื่อการคาขายยางกาวเขามาสูในศตวรรษที่ 21 
และนับวาเปนกลยุทธในการแกไขปญหาในระยะยาวอยางมีประสิทธิผล ซึ่งแนวทางใน
บางครั้งรูปแบบอาจจะดูเหมือนกับการประชาสัมพันธที่มิไดมุงหวังที่จะสรางกําไรจากการ
ขาย หากแตเนนไปที่การสรางทัศนคติที่ดีที่มีตอบริษัทหรือองคกรใหเกิดขึ้นในใจของลูกคา 
หรือกลุมสังคมเปนหลัก สวนงานการบริหารลูกคาสัมพันธไมใชเพียงแคนั้น หากแตจะ
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ตองการที่จะแสวงหาผลกําไรจากกลุมเปาหมายไปพรอม ๆ กันกับการสรางเจตคติที่ดี ความ
พึงพอใจใหเกิดขึ้นในตัวของลูกคาโดยที่เราไมเคยรูตัวเลย จนอาจจะกลาวไดวาแนวความคิด
ทางการตลาดแบบเดิมไดปรับเปลี่ยนไปเปนแนวคิดทางการตลาดแบบสรางสัมพันธไปแลว 

การบริหารงานลูกคาสัมพันธไมใชเพียงแตมุงเนนเฉพาะเจาะจงไปทีก่ลุมลูกคา
คาดหวังเทานัน้หากแตจะตองสราง สมัพันธภาพอันดีและความมั่นคงในระยะยาวกับกลุม
ตาง ๆ ดวยอันไดแก  

1. พนักงานภายในของบริษทั (Internal Market) 
2. ตลาดผูขายสนิคาและพันธมิตรทางธุรกิจ ( Supplier and Alliance Market) 
3. ตลาดบริษัทรับจัดหางานและพนักงาน (Recruitment and Employee 

Market) 
4. ตลาดกลุมอางอิง (Referral Market) 
5. ตลาดผูมีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อ (Influencer Market) 

การบริหารงานลูกคาสัมพันธไมวาจะโดยการสงวารสารขาวสารที่นารูนาสนใจ
เกี่ยวกับตวัสนิคาไปใหลูกคาพรอมกับแนบคูปองสวนลดในบางชวงบางโอกาส การจัด
โปรแกรมการฝกอบรมการเลี้ยงดูลูกใหแกแมที่โรงพยาบาลของเจาของผลิตภัณฑนม การจัด
แคมเปญสะสมแตมหรือการบริการอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนวิธีการใดก็ตามการบริหารงานลูกคา
สัมพันธก็มีวัตถุประสงคทีส่าํคัญคือ  
               1. เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคาหรือบริการของบริษัทอยางตอเน่ืองในชวงเวลาหนึ่ง 
               2. เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการและบรษิัท 
               3. เพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีตอสินคาและบรษิัทและบริการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากบริษัทมีสนิคาหลากหลายสายผลิตภัณฑ 
               4. เพ่ือใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผูอ่ืน เกิดการพูดแบบปาก
ตอปากในทางบวกเกี่ยวกบัตวัสินคาจนกอเกิดลูกคาชั้นดีที่จะทําหนาที่เปนกระบอกเสียง
ใหกับบรษิัทตอไป 
      แนวคิด CRM ไมใชแนวคิดที่เหมาะสมและนําไปใชไดกับธุรกิจทกุประเภท ธรุกิจ
บางประเภทไมจําเปนตองมีฝายลูกคาสัมพันธ เพ่ือรับผิดชอบงานดาน CRM การจัดตั้งฝาย
ลูกคาสัมพันธ จะเปนเพียงเครื่องมือเสริมเทานั้น 

1. ธุรกิจที่เหมาะจะมีฝายลกูคาสัมพันธ ไดแก ธุรกิจที่จําหนายสินคาใหธุรกิจ
ดวยกัน (B-2-B) ธุรกิจผลติหรือจําหนายสินคาคงทน การบริการทางการเงิน ธุรกิจบริการ
ตางๆ สินคาผูบริโภคราคาประหยดัที่มีอัตราการซื้อซํ้าบอยและมีกลุมเปาหมายชัดเจน 
องคกรที่ไมแสวงหากําไร 
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2. ธุรกิจที่อาจจะไมจําเปนตองใชฝายลูกคาสมัพันธ ไดแก สินคาผูบริโภคที่
ขายงายและหมุนเร็ว เชน สบู ยาสีฟน สินคา Commodity ที่ไมสามารถสรางความแตกตาง
ไดชัดเจน และสินคาที่มีความเกี่ยวเนื่องต่ํา เปนสินคาที่ผูบริโภคมองเห็นวามีความสําคัญตอ
ตนเองนอย จึงใชความพยายามในการหาขอมูลและเปรยีบเทียบทางเลือกนอย 
      เน่ืองจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธก็เพื่อที่จะใหเกิดความเขาใจ และการรับรูที่ดี 
ตลอดจนมีความรูสึกชอบบริษัทและสินคาของบริษัท ดังนั้นวิธีการหรือกิจกรรมทางการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธจะตองมีความเปนกันเองและตรงกับความตองการของลูกคาแตละ
ราย และเพ่ือใหเห็นภาพงาย ๆ เราสามารถแบงกลุมของลูกคาไดเปน 2 ประเภทคือ 
กลุมเปาหมายระดับ Traders อันไดแกคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย ธุรกิจคาสง คา
ปลีก ตวัแทน นายหนา ซึ่งการสรางความสัมพันธกับลูกคาเหลานี้จึงอยูที่รูปแบบของ
กิจกรรมการสงเสริมความรูและความเขาใจในการทําธรุกิจ การฝกอบรมใหมีความรูในดาน
การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การบริหารงานบุคคล ทั้งน้ีก็เพื่อใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จ 
      สวนอีกกลุมหนึ่งคือกลุมเปาหมายระดับ Consumersโดยที่การบริหารงานลกูคา
สัมพันธมีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภคที่จะตองพยายามสรางความภักดีในตราสินคาหรือ
บริษัทใหเกิดขึ้น และทําใหลูกคารูสึกเกินกวาคําวาพอใจใหไดในทายที่สุด 
      ตัวอยางกิจกรรมการบริหารลูกคาสัมพันธอาจจะนําเสนอโดยการสรางความสัมพันธ
ดวยรางวัล การจัดโปรแกรมสะสมแตมจากการซื้อสินคา การเปดรับสมาชกิ การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาดวยประโยชนที่เพ่ิมขึ้นจากประโยชนหลักทีลู่กคาไดรับจากสินคาหรือ
บริการ หรือแมกระทั่งการจัดโปรแกรมการใหขาวสารความรูที่เปนประโยชนแกลูกคา 
 

การบริการงานลูกคาสัมพันธมีข้ันตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะหลูกคา โดยที่จะตองทราบเสียกอนวาลกูคาของเราเปนใครและจัดอยู

ในระดับ Traders หรือระดับ Customers  
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด มีการแสวงหาขอมูลทางการตลาด 

และจะตองสรางระบบขอมูลการตลาดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
3. การแบงสวนตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ โดย

จะตองมีการแบงประเภทของกลุมลูกคาแลวจึงจัดโปรแกรมลูกคาสัมพันธเพ่ือเปนการแสดง
ใหเห็นวาลูกคากลุมน้ัน ๆ มีความรูสึกเหมือนเปนคนพิเศษ และดูนาสนใจมากกวาที่จะจัด
เหมือนกันหมด 

4. การจัดทําแผนภาพตลาด เปนการจัดลําดับความสําคัญของลูกคากลุมเปาหมาย
วาควรใหความสําคัญกับลูกคากลุมใดเปนอันดับแรก ๆ และรองลงมา 
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5.การนําแผนการตลาดไปปฏิบัตใิช ซึ่งอยางไรก็ตามทั้งหมดจะมีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จถาทั้งฝายบรษิทัผูผลติกับลูกคาเปาหมายมีความไววางใจกันและการผูกมัดซึ่ง
กันและกัน 

โดยทั่วไปแลวงานบริหารลูกคาสัมพันธมักมีวัตถุประสงคก็เพ่ือที่จะสรางความ
ประทับใจและความภักดีในตราสินคา รวมถึงการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาอันจะทําให
ลูกคาสั่งซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทอยางตอเน่ือง ในทางตรงกันขามหากพบวาลูกคาเริ่ม
มีความไมพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัท บริษัทจะตองรีบแกไขปญหาความไมพอใจน้ัน 
ทันที  

2.3. สภาพการทางการตลาดและแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตไทย  
ภาวะเศรษฐกิจไทยป  2549  มีการขยายตัวของ  GDP  ชะลอตัวลงจากปที่แลวอยู

ในระดับ  3.5-4.5%  เนื่องจากมีปจจัยลบหลายประการที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม  และสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนอยางรุนแรง  อาทิ  เกิดการ
รัฐประหาร  การเมืองไมมีเสถียรภาพ  สงผลใหนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันและเกิดภาวะชะงัก
งันในการลงทุน  นักลงทุนมีแนวโนมเปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปที่ประเทศอื่น  การเกิดอุทก
ภัยรายแรงภายในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยรวมทั้งเหตุการณความไมสงบใน  3  
จังหวัดชายแดนภาคใต  ที่ยังคงมีความรุนแรงสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  และการลอยตัวราคา
น้ํามันเบนซินและการปรับราคาน้ํามันดีเซล  สงผลตอการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต  ทําให
ราคาสินคาและการบริการเพิ่มขึ้น 
 จะเห็นวา  สิ่งตางๆเหลานี้  ลวนเปนปจจัยลบขนาดใหญที่สงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจไทยโยรวมของป  2549  ทั้งสิ้นและธุรกิจประกันชีวิต  ก็เปนอีกธุรกิจหน่ึงที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ํา  สงผลใหเบี้ยประกันภัยรับป  2549  
เพ่ิงขึ้นเพยง  4%  (ทั้งๆที่ป  2548  มีอัตราการเติบโตถึง  10 %)  หรือเบี้ยประกันภัยรับ
รวม  173,292.4  ลานบาท  แยกเปนเบี้ยฯปแรก  33,207.2  ลานบาท  มีอัตราการเติบโต  
8%  (2548:+8)  เบี้ยตออายุ  131,066.1  ลานบาท  มีอัตราความคงอยูของกรมธรรม  86%  
(2548:89%)  และเบี้ยฯจายคร้ังเดียว  9,019.1  ลานบาท  มีอัตราการเติบโต  ลดลง  40%  
(2548:-0.58%) 
 สวนจํานวนกรมธรรมรายใหมของป  2549  นั้น  มีทั้งสิ้น  3,706,009  กรมธรรม  
แยกเปนกรมธรรมประเภทสามัญ  1,840,165  กรมธรรมเติบโต  16%  (2548:+14%)  
กรมธรรมประเภทอุตสาหกรรม  180,070  กรมธรรม  เติบโต  4%  (2548:-24%)  กรมธรรม
ประเภทกลุม  4,648  กรมธรรม  และกรมธรรมอุบัติเหตุสวนบุคคล 1,671,126  กรมธรรม 
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 สําหรับปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตป  2549  นั้น  
สืบเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกูที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จน
ทะลุ 6%ตอป ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของบริษัทประกันชีวิตที่การันตีใหกับผูแประกันภัย
อยูระหวาง  2-6%  ตามประกาศนายทะเบียน  สงผลใหประชาชนหันไปฝากเงินกับธนาคาร
มากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม  ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีปจจัยบวกที่เปนแรงกระตุนในชวงหลายป  
ใหยังมีอัตราการเติบโตที่ตอเน่ืองจากปที่ผานมาน่ันคือมาตรการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ
ประกันชีวิตดานตางๆ จากภาครัฐ  ไดแก  การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆใหมีความยืดหยุน
ในทางปฏิบัติ  โดยเฉพาะกฎระเบียบดานการลงทุนที่ภาครัฐไดพยายามเพิ่มชองทางการ
ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตใหมากขึ้นสวนทางดานภาษีใหมีการนําเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่
ลูกซื้อใหบิดา  มารดา  นําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดไมเกิน  15,000  บาท 
 
แนวโนมธุรกิจประกันชวีิตไทยป  2550-2551  (Thailand Cover New Insurance : 
January, 2007) 
 
 สําหรับธุรกิจประกันชีวิตไทยเดือน มกราคม  2550  นั้น  ยังคงมีอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้นถึง  13%   เม่ือเทียบกับระยะเวลาเพียงกันของป  2549  ที่มีอัตราการเติบโตเพียง  
1%  เทานั้น  ดวยเบี้ยประกันภัยรับรวม  15,023.4  ลานบาท  แยกเปนเบี้ยฯปแรก  2,992  
ลานบาทเติบโตสูงถึง  32%  (2549:+6%)  เบี้ยฯปตออายุ  11,280.9  ลานบาท  มีอัตรา
ความคงอยูของกรมธรรม  89%  และเบี้ยจายครั้งเดียว  750.5  ลานบาท  เติบโตเพ่ิมขึ้นถึง  
27%  (2549:-55%)  จะเห็นไดวาเดือน มกราคม  2550  นี้  มีอัตราการเติบโตของเบี้ยปแรก
อยูในที่ดี 
 สวนจํานวนกรมธรรมรายใหมของเดือนมกราคม 2550 นั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 296,730 
กรมธรรม แยกเปนกรมธรรมประเภทสามัญ 146,825 กรมธรรม  เติบโต 7%  
[2549 : ประเภทอุตสาหกรรม 15,225 กรมธรรม เพ่ิม 30%] ประเภทกลุม 383 กรมธรรม 
และอุบัติเหตุสวนบุคคล 134,297 กรมธรรม เปนที่นาสังเกตวากรมธรรมประเภทสามัญไดรับ
ความนิยมอยูในระดับที่ดี และการทําประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
เน่ืองมาจากประชาชนใหความสําคัญกับการออมมากขึ้น 
  สําหรับแนวโนมธุรกิจประกันชีวิตป 2550 นั้น คาดวาจะยังคงมีอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่องจากป 2549 ดวยอัตราการเติบโตไมต่ํากวา 11% มีเบี้ยประกันภัยรับรวม
ประมาณ 192.3 พันลานบาท จํานวนกรมธรรมประกันภัย 14-15 ลานกรมธรรม จะมีจํานวน
ผูถือกรมธรรมประกันภัยเพิ่มประมาณ 23-24% จากจํานวนประชากร 63.4 ลานคน และคาด
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วาจะมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 8,437.4 พันลานบาท แสดงให
เห็นถึงกําลังการซื้อหรือกําลังการใชจายของประชาชนมีมากขึ้น นั่นคือ ในป 2550 ประชาชน
จะมีกําลังในการจายเบี้ยประกันภัยคนละประมาณ 22,791 บาทตอป 
 สําหรับแนวโนมป 2551 นั้น คาดวาธุรกิจประกันชีวิต จะมีแนวโนมอัตราการเติบโต
ประมาณ 10-15% ดวยเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 212.9 พันลานบาท จํานวนกรมธรรม
ประกันภัยประมาณ 16-17 ลานกรมธรรม จะมีจํานวนผูถือกรมธรรมประกันภัยเพ่ิมประมาณ 
25-26% จากจํานวนประชากร 64.1 ลานคน และจะมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ประมาณ 9,196.8 พันลานบาท แสดงวาประชากรจะมีกําลังในการจายเบี้ยประกันชีวิตไดคน
ละประมาณ 23,149 บาทตอป 
 

ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมธุรกิจประกันชีวติป  2550-2551  น้ัน  นามาจาก 

1. แนวโนมการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ที่สงผลใหประชาชนทัน
มาสนใจการออมเงินดวยการประกันชีวิตอีกครั้ง 

2. การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ  ดวยการสนับสนุนใหบุตรทําประกันชีวิตใหกับ
บิดา  มารดา  ดวยโครงการกรมธรรมลูกกตัญู  ที่บุตรสามารถนําเบี้ยประกัน
สุขภาพไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดไมเกินคนละ  15,000  บาท
ตอป  ขณะนี้กําลังอยูในความสนใจของประชาชนเปนอยางมาก 

3. ภาคธุรกิจและภาครัฐไดทําการศึกษาและจะสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑใหมอยาง
จริงจังก็คือ  กรมธรรมประกันภัยแบบบํานาญ  (Annuity )  ซึ่งผลิตภัณฑชนิดนี้  
ภาคธุรกิจตองการใหเกิดขึ้นเต็มตัวและเต็มรูปแบบ  เน่ืองจากเปนการตอบรับ
นโยบายของภาครัฐที่กําลังมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนมีการออม เพ่ือวัย
เกษียณ  ดังน้ัน  ขณะน้ี  ภาคธุรกิจจึงไดมีการศึกษาการจัดทําตาราง  Mortality  
สําหรับกรมธรรมประกันภัยแบบ  Annuity  โดยเฉพาะ  อีกทั้งการเสนอให
ภาครัฐไดเล็งเห็นความสําคัญของการออมอยางจริงจัง  โดยใหความสนับสนุน
สงเสริม  เพ่ือใหเกิดกรมธรรมประกันภัยชนิดนี้  ดวยการแกไขประมวลรัษฎากร  
มาตรา  65  ตรี  1(ก) 

4. การปรับปรุงกฎระเบียบดานการลงทุนที่ภาครัฐไดเพ่ิมชองทางการลงทุนของ
ธุรกิจประกันชีวิตใหมากขึ้น  ไดแก  การเปดโอกาสใหธุรกิจประกันชีวิตลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยได  เปนตน 

อยางไรก็ดี  ธุรกิจประกันชีวิตมีเปาหมายในการพัฒนาและปรับกลยุทธในการ
ดําเนินงานดานตางๆ เพื่อมาใชในการบริหารงานใหมีความแข็งแกรงรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอ  รวมทั้งการทําใหธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง  สรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหเกิดขึ้นตอประชาชนทั่วไป  สราง
ภาพลักษณและความรูสึกที่ดีตอสังคม  ซึ่งเปนภารกิจที่ยิ่งใหญและทาทายเปนอยางยิ่ง  
รวมทั้งการพยายามมีสวนรวมในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการประกันชีวิตโดยการ
ปลูกฝงใหความรูแกเยาวชนตั้งแตเร่ิมแรก  ดวยการเขารวมกับหนวยงานและองคกรตางๆที่
มีความนาเชื่อถือในการใหความรูดังกลาว  (Thailand Cover New Insurance : January, 
2007) 

  

2.4. เอกสารงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

วิโรจน  รุจิศาสตร  (2545) ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
ทําประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด การศึกษา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของผูที่ทําประกันชีวิตและผูที่ยังไมทําประกันชีวิตที่
มีตอการทําประกันชีสิต โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 150 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งครอบคลุมขอมูลปจจัยสวนบุคคล ความคิดเห็นของผูที่ทํา
ประกันชีวิต และความคิดเห็นของผูที่ยังไมทําประกันชีวิต ที่มีตอการทําประกันชีวิต 
การศึกษาครั้งนี้ ใชสถิติ T-Test เพ่ือทดสอบขอมูลที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว และใชสถิติ F-Test 
เพ่ือทดสอบขอมูลที่มีตัวแปรอิสระมากวา 2 ตัว ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญทําประกันชีวิตแลว และมีทัศนคติที่ดีกับการทําประกันชีวิต โดยใหเหตุผลวาตองการ
สรางความมั่นคงปลอดภัยสําหรับตนเองและครอบครัว และตองการฝากเงิน เพราะได
ผลตอบแทนดีกวาธนาคาร และในจํานวนผูที่ทําประกันชีวิตแลว สวนใหญทําประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพยกับบริษัท เอ. ไอ. เอ. จํากัด สําหรับผูที่ยังไมทําประกันชีวิตสวนใหญมี
ทัศนคติที่ดีกับการทําประกันชีวิตเชนเดียวกัน เพียงแตรูปแบบของการประกันจะอยูใน
รูปแบบของสวัสดิการ/ประกันสังคมที่ที่ทํางานจัดให สวนปจจัยที่ผูที่ยังไมทําประกันชีวิตใช
พิจารณาหาคิดจะทําประกันชีวิต ไดแก ความมั่นคงและฐานะการเงินของบริษัท ประกันชีวิต 
อัตราคาเบี้ยประกันชีวิต ผลตอบแทนของแบบประกันชีวิต และการใหบริการของตัวแทน
ประกันชีวิต
  
 สามารถ เอ้ือกุลกาญจน (2546) ทัศนคติที่มีผลตอการประกันชีวิตของคน
กรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษา 1) เพ่ือตองการทราบทัศนคติ
ที่มีตอการทําประกันชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทําประกันชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก การวิจัย
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ครั้ งนี้ จ ะศึกษาขอ มูล เกี่ ยวกับความคิด เ ห็นของประชากรที่ พํ านักอาศัย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอยู 20-60 ป โดยจะใชจํานวนตัวอยาง 400 คน ดําเนินการศึกษาจะใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาทําการ 
วิเคราะห ตามหลักสถิติ และการทดสอบคาและทําการทดสอบโดยใช T-test ประกอบการ
วิเคราะหเชิงพรรณา ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามได 3 กลุม
คือ กลุมผูทําประกันชีวิตในปจจุบัน กลุมผูที่เคยทําประกันชีวิต แตปจจุบันมีไดทําแลว และผู
ไมเคยทําประกันชีวิต ซึ่งกลุมผูทําประกันชีวิตในปจจุบันใหเหตุผลการทําประกันชีวิตคือ ไม
ตองการเปนภาระบุคคลอื่น หากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้น สวนกลุมผูที่เคยทําประกัน
ชีวิต แตปจจุบันไมไดทําแลว ไดใหเหตุผลสาเหตุที่ไมทําประกันชีวิตตอ คือกรมธรรม
หมดอายุ และการปญหาเรื่องตัวแทนประกันชีวิต และผูไมเคยทําประกันชีวิตไดใหเหตุผลที่
ไมทําประกันชีวิตไว 2 เหตุผล คือ การทําประกันชีวิตไมมีความจําเปนตอตนเอง และ
ครอบครัว และปญหาดานการเงิน สวนการวัดทัศนคติที่มีตอการประกันชีวิต และดานตาง ๆ 
ไดแบงกลุมของผูตอบแบบสอบถาม เปน 2 กลุมคือ กลุมผูทําประกันชีวิตในปจจุบัน/ผูที่เคย
ทําประกันชีวิต แตปจจุบันไมไดทําแลว และผูไมเคยทําประกันชีวิต มีผลการทดสอบวาทั้ง 2 
กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในบางปจจัย และไมแตกตางกันในบางปจจัย 
เชนกัน แตเม่ือวัดทัศนคติโดยรวมแลวทั้ง 2 กลุม จะมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน หรือ
สอดคลองกัน 

อมร  เลิศในสัตย  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่มี
ตอการประกันชีวิต  พบวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิตมี
ดังนี้ 

1.  ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ  ซึ่งหมายถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นอยูเปนประจํา  เทคโนโลยีอาจมีผลการะทบทั้งทางบวกและทางลบตอการ
ประกันชีวิต 

2.  คานิยมในการดําเนินชีวิตในสังคม  การดําเนินชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก  
คือจากการมีชีวิตในชนบท  ก็อพยพเขาสูเมืองมากขึ้น  และครอบครัวในปจจุบัน
ที่มีขนาดเล็กลงเปนตน 

3.  คานิยมทางการศึกษา  ในปจจุบันประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญมากขึ้น  
เพการศึกษานอกจากจะสอนใหเปนคนฉลาดแลว  ยังเปนเคร่ืองกําหนดฐานะ
ของคนในสังคมดวย 

4.  ภาวะเงินเฟอ  จะมีผลกระทบตอการประกันชีวิตได 2 กรณี  คือคนตระหนักดีวา
การทําประกันชีวิตเปนสิ่งจําเปน  คนที่จะพยายามจะเจียดเงินทั้งจากการบริโภค
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และการออมมาซื้อประกันชีวิต  อันเปนผลในเงินออมในสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
ลดลงในดานการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต  เราจะพบวาภาวะเงินเฟอมี
ผลโดยตรงตอการใชจายของบริษัท 

5.  การคุมครองผูบริโภค  โดยปกติและผูบริโภคมีความตองการสิ้นคาที่มีคุณภาพใน
ราคายุติธรรม  บริษัทประกันชีวิตตองตระหนักถึงปญหานี้  โดยพยายาม
ปรับปรุงแบบกรมธรรมชนิดตาง ๆ อัตราดอกเบี้ย  เทคนิคการขาย  และการ
บริการตามกรมธรรมเปนตน 

6.  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ผลการะทบทางการเมืองที่มีตอการประกันชีวิต  
คือการออกการกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางฉบับ 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปนผูนําอยางยั่งยืนของธุรกิจประกัน

ชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัด” เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธ  ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก/การเลือกกล

ยุทธการปฏิบัติตามกลยุทธ และการควบคุม จากการศึกษาในครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาทั้งใน

สวนของการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของ และทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการแจก

แบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพ่ิมเติมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” จํานวน 200 ชุด จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนที่ไดนํามาศึกษาวิเคราะหและ

ประมวลผลเขาดวยกัน   ซึ่งในบทนี้จะเนนไปที่การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  การกําหนดทางเลือก 

การเลือกกลยุทธ ดังนี้  

 3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

  3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Analysis) 

  3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Analysis) 

  3.1.3 การสรุปและประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  

 3.2 การกําหนดกลยุทธ  (Strategic Formulation)  

  3.2.1 แนวทางเลือกในการแกไขปญหา (Strategic Alternatives) 

  3.2.2 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพ่ือแกไขปญหา (Strategic Choice) 

 

3.1  การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

 3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเพ่ือประกอบการศึกษาคนควานี้ โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมาประกอบในการวิเคราะหตามรายละเอียด ดังนี้  

 - ขอมูลภายในบริษัท เอไอเอ จํากัด   

 - ขอมูลภายนอก จากสมาคมประกันชีวิตไทย กรมการประกันภัย หนังสือพิมพ 

วารสารประกันชีวิต Website งานวิจัย และ ฯลฯ จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิดังกลาวขางตน  

ไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห SWOT  Analysis  โดยแบงไดดังรายละเอียด ดังนี้ 
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 ก. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)  

    - การวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจ 

    - การวิเคราะหปจจัยดานเทคโนโลยี   

    - การวิเคราะหปจจัยดานกฎหมายและการเมือง  

    - การวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ข. การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการแขงขันในอุตสาหกรรม (Industry Analysis)  

    - สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

    - ภัยคุกคามของผูเขามาใหมในตลาด 

    - ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 

    - อํานาจการตอรองของผูซื้อ 

    - อํานาจการตอรองของซัพพลายเออร 

 ค. การวเิคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  3C’s (Kenichi Ohmae) 

    - ลูกคา  (Customer) 

    - คูแขง (Competitor) 

    - ปจจัยในบริษทั ไดแก การตลาด, การเงิน, การผลิต, บุคลากร, IT 

(Company) 

 ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากปจจัยตาง ๆ  ดังกลาว สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหไดดังตอไปน้ี   

 

 ก. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment 

Analysis)  

 จากการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายนอกบริษัท (External Strategic Factor 

Analysis)   พบวา บรษิัท ฯ ยังมีโอกาสและความสามารถในการแขงขันธุรกิจประกันชีวติ 

เน่ืองจากอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น และสามารถเติบโตไดเน่ืองจากประชาชนมีประกัน

ชีวติเพียง 18 %  ซึ่งสามารถขยายตลาดไดจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ เปนผูนําในธุรกิจ อีก

ทั้งภาครัฐบาลยังคงใหการสนับธุรกิจเปนอยางดีและตอเน่ือง มีการผอนปรนกฎระเบียบ

บางอยางที่ทําใหธุรกิจมีความคลองตัวในการประกอบการไมวาจะเปนเรื่องการลงทุนของบริษทั

ประกันชีวติทีเ่ปดชองทางใหมีการขยายการลงทุนไปในตางประเทศและเพิ่มชองทางการลงทุน

ในประเทศ หรือเรื่องการตอใบอนุญาตตวัแทนประกันชีวติ และเรื่องอ่ืนๆอีก และการที่ประชาชน

เริ่มเขาใจธุรกจิประกันชีวติมากขึ้นก็ทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางดีเชนกัน รวมทั้ง
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รัฐบาลยังสนบัสนุนใหประชาชนหันมาใหความใสใจดานการประกันสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนักลงทุน

จากตางประเทศใหความสนใจและอยากเขามาลงทุนธรุกิจประกันชวีิต  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท ฯ  

โอกาสของบริษัท (Opportunity) 

เศรษฐกิจ 

 -     เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันมีความผันผวน ทําใหสงผลกระทบ

ตออัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารไมแนนอนมีแนวโนมลดลง รวมถึงตลาดทุนดวยทําให

ประชาชนหันมาสนใจการออมเงินหรือยายเงินฝากมาฝากกับบริษทัประกันชีวติมากขึ้นเพราะ

เปนแบบประกันที่การันตีผลตอบแทนแนนอน 

 

กฎหมายและการเมือง 

 -      รัฐบาลมีการผอนปรนกฎระเบียบบางอยางทําใหธุรกิจมีความคลองตัวเพิ่มขึ้น เชน 

เปดชองทางใหมีการขยายการลงทุนไปตางประทศ เพ่ิมชองทางการลงทุนในประเทศ การเปด

โอกาสใหธุรกิจประกันชีวิตลงทุนในอสังหาริมทรัพยได เปนตน 

  -  รัฐบาลมีการสนับสนุนใหมีการประกันชีวติมากขึ้น  ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวติ 

หรือเงินบํานาญในวัยเกษียณอายุ  เชน การสนับสนุนใหบุตรทําประกันชีวติใหกับบิดา  มารดา  

ดวยโครงการกรมธรรมลูกกตัญู  ที่บตุรสามารถนําเบี้ยประกันสขุภาพไปหักลดหยอนภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาไดไมเกินคนละ  15,000  บาทตอป  ขณะนี้กําลังอยูในความสนใจของ

ประชาชนเปนอยางมาก 

 

 

เทคโนโลย ี

 -    ปจจุบันระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลและการสื่อสารพัฒนามากขึ้นทําให

บริษัทประกัน สามารถรวบรวมจัดเก็บขอมูลลูกคาไดดียิ่งขึ้น รวมถึงการสื่อสารติดตอที่ใชในการ

บริหารงานตัวแทน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูลตอ

ลูกคา การคิดเบี้ยประกัน รวมถึงการติดตอและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหลูกคา

ทราบถึงผลประโยชนตางๆ  
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สังคมและวฒันธรรม 

 - คนไทยเริ่มเขาใจในธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น ใหความใสใจกับสุขภาพของตนเอง

และครอบครัวมากขึ้น สงผลใหหันมาซื้อประกันชีวิตเพ่ิมรวมทั้งเล็งเห็นถึงประโยชนของการ

วางแผนทางการเงิน การออมเงินในระยะยาวประกอบกับทัศนคติความรูดานประกันชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้นทําใหประกันชีวิตขายงายขึ้น และจากการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เชน 

ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และ ฯลฯ ที่มีการประชาสัมพันธใหเห็นประโยชนของ

การประกันชีวิตเพ่ิมมากขึ้นดวย 

 

อุปสรรคของบริษัท (Threats) 

เศรษฐกิจ 

 - ถึงแมเศรษฐกจิมีความเจริญเติบโต มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ก็ยังสงผลกระทบตอ

ธุรกิจประกันชีวติ  เน่ืองจากประกันชีวติเปนการเงินฝากระยะยาว  ไมสามารถเบิกถอนไดทันที

ทําใหประชาชนหันไปฝากเงินกับธนาคาร และสินคาทดแทนอื่น ไดแก กองทุน หุน ฯลฯ 

 

กฎหมายและการเมือง 

 -    ธุรกิจประกันชีวติมีขอจํากัดที่ผูเอาประกนัสามารถนําเบี้ยประกันไปหักลดหยอน

ภาษีไดเพียงสูงสุดแค 50,000 บาท เทานั้น  แตสินคาทดแทนอยางกองทุน LTF  และ RMF 

สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีไดถึง 300,000 บาท ซึ่งจูงใจมากกวา 

  - ธุรกิจประกันชีวติมีขอจํากัดในทางกฎหมายเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจประกนั

ชีวติตองมีเงินสํารองไวกับกรมการประกันภัยถึง 25 % ซึ่งเปรียบเทยีบกับธนาคารสํารองเงินกับ

ธนาคารแหงประเทศไทยเพียง 7 %  เทานั้น  ทําใหบริษัท ฯ  นํารายไดดังกลาวไปลงทุนเพื่อให

เกิดกําไรไดนอยลง 

 

สังคมและวฒันธรรม 

 -   ยังมีประชาชนบางกลุมที่ยังมีความเชื่อ และทัศนคติที่ไมดีตอประกันชีวิต และมอง

วาการซื้อประกันชีวิตถือเปนภาระ คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการหวังพ่ึงครอบครัวในกรณีที่

เกิดปญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและสุขภาพอยู โดยสวนใหญยังไมคิดจะสราง

ความคุมครองดวยตัวเอง ทั้งดวยการออมและการทําประกัน สงผลใหบริษัทประกันเขาถึงคน

ไทยไดยาก ซึ่งจะพบไดวาปจจุบันคนไทยยังมีการทําประกันชีวิตเพียง 17-18% เทานั้น 
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 ข. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมและสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

(Industry Analysis) 

 เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธของบรษิัท ฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนั 

และกําหนดกลยุทธการเปนผูนําสวนแบงการตลาดที่ยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยใชแนวทางการ

วิเคราะห Five  Forces Model (Porter, 1995)   ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 - อันตรายจากการเขามาของคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants of 

Potential Competitors) เน่ืองจากธุรกิจประกันชีวิต ยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก เน่ืองจากคน

ไทยมีกรมธรรมประกันชีวิตเพียง 17-18 %  เทานั้น  ทําใหบริษัทประกันชีวิตตางชาติตองการที่

จะเขามาลงทุนในประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งบริษัทจากยุโรป และเอเชีย แตจะประสบ

ความสําเร็จในธุรกิจประกันชีวิตนั้นคอนขางยาก เน่ืองจากประเทศไทยขาดบุคลากรดานการ

ประกันชีวิตอยางมากทั้งฝายขายที่เปนมืออาชีพที่แทจริงรวมถึงฝาย Operation  

 

 - สภาพการแขงขันระหวางผูแขงขันที่มีอยูในปจจุบัน (Intensity of Rivalry 

among Existing Competitors)  สําหรับสภาพการแขงขันในปจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการ

แขงขันกันสูงขึ้นเพราะมีบริษัทประกันถึง 25 บริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทประกันชีวิตจะแขงกันดวย

ความนาเชื่อถือของตัวแทน สินคาและชื่อเสียงของบริษัทเปนหลัก โดยมีการแขงขันกันทางดาน

ของชองทางการจําหนายหลักคือ ตัวแทน การหาชองทางการจําหนายเพิ่ม การผลิตสินคาใหมี

ความหลากหลายและการกําหนดกลยุทธการตลาดตางๆ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือแกลูกคา ฯลฯ 

 

 - อันตรายจากสินคาทดแทนหรือบริการทดแทน (Threat of Substitute 

Products or Services)    สําหรับสินคาทดแทนของธุรกิจประกันชีวิต คือ  กองทุน LTF, RMF  

และธนาคาร แตก็มีขอดี ขอเสียตางกัน   ขอดีสําหรับธุรกิจประกันชีวิต คือ ไมมีความเสี่ยงจาก

การออม   เพราะมีการการันตีผลตอบแทนจริงตามที่ระบุไวในกรมธรรม แตการลงทุนของสินคา

ทดแทนในระยะยาวไมสามารถการันตีผลตอบแทนคืนแกลูกคา สวนขอเสีย มีการจํากัดในดาน

การลดหยอนภาษีที่ประกันชีวิตสามารถลดหยอนไดเพียง 50,000 บาท  แตสินคาทดแทนอยาง 

กองทุน LTM  และ RMF สามารถนําไปลดหยอนไดถึง 300,000 บาท   

 

 - อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)  เรียกไดวา ประกัน

ชีวิตในปจจุบันถือวาลูกคามีอํานาจการตอรองเยอะมาก เนื่องจากปจจุบันมีบริษัทประกันชีวิต

มากมายทั้งของคนไทยและของตางชาติ รวม 25 บริษัท  ทําใหแตละบริษัทตางก็มีการพัฒนา
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เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งสินคาที่มีหลากหลายตรงตามความตองการของลูกคา การโฆษณา 

หรือการเพิ่มกลยุทธการตลาด ฯลฯ 

 

 - อํานาจการตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining Power of Supplier)  สําหรับ

บริษัทคูคา หรือพันธมิตรที่จัดหาลูกคามาใหบริษัทประกันชีวิตถือวามีอํานาจตอรองสูง เชน 

ธนาคารในสวนของการขายประกันผานชองทางนี้ ปจจุบันถือไดวาธนาคารมีอํานาจตอรองสูงใน

การที่จะเลือกรวมเปนพันธมิตรกับบริษัทประกัน เพราะบางธนาคารก็จะมีธนาคารที่เปนหุนสวน

ทางธุรกิจอยูแลว และปจจุบันบริษัทประกันกําลังใหความสําคัญกับชองทางการขายผานธนาคาร 

((Bancassurance)นี้เพ่ิมขึ้นดวย 

 

 ค. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 3C’s (KenicABC Ohmae) 

 การวิเคราะหลูกคา (Customer)   

 จากผลการสํารวจดัชนีไลฟ แมทเทอร ประจําป 2550 (Life Matters 2007) ที่เอไอเอ 

ประเทศไทย ฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย รวมกันสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงสวนบุคคล

และวัดระดับการเตรียมความพรอมในกรณีเจ็บปวยหรอืประสบอุบัตเิหตุ ดําเนินการสํารวจโดย

บริษัททีเอ็นเอส ซึ่งเปนบริษัทผูใหการบริการวิจัยขอมูลทางการตลาดชั้นนํา ดวยวิธีการ

สัมภาษณทางโทรศัพทในระบบ CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) กับกลุม

ตัวอยางประเทศละ 1,000 คน พบขอมูลที่นาสนใจดังนี้ 

- คนไทย 57% กังวลกับโรคภัยไขเจ็บ และมากกวา 50% กังวลในระดับ ”มากที่สุด” 

หรือ “มาก” กับอุบัติเหตุจากการเดินทาง แตกลับมีคนไทยจํานวนนอยมากที่มีการ

เตรียมรับมือกับสถานการณเหลานี้ โดยมีเพียง 17% ที่มีการออมเงินเปนประจํา 

และมี 16% เทานั้นที่ทําประกันชีวติที่ครอบคลุมถึงคาใชจายดานการรักษาพยาบาล

หลังเกษียณ ทั้งที่วัยสูงอายุเปนวัยที่ตองการการดูแลดานสุขภาพมากที่สุด 

- เม่ือสอบถามถึงเหตุผลที่ไมไดซื้อความคุมครองดานการรักษาพยาบาลหลัง

เกษียณอายุ มีถึง 47% ที่เชื่อวาสมาชิกในครอบครัวจะเขามาชวยดูแล ซึ่งสะทอนให

เห็นวาคนไทยยังมีทัศนคตใินการ “พ่ึงพา” หากประสบปญหาทางการเงินอัน

เน่ืองมาจากอุบัติเหตุและสขุภาพ ทั้งที่โดยขอเท็จแลวคนสวนใหญกไ็มมีเงินออม

เพียงพอที่จะดูแลตนเองเชนกัน 

- ผลการสํารวจเกี่ยวกับระยะเวลาที่กลุมตวัอยางคนไทยจะสามารถดํารงชีวิตอยูได

ตามปกติหากประสบปญหารายไดหลักหายไปอยางกะทันหัน พบวามีเพียง 42% 
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เทานั้นที่จะสามารถดําเนินชีวิตตามปกติไดนานกวา 2 ป ซึ่งลดลงอยางมากจากผล

การสํารวจของป 2549 อยู 58% 

- คนไทยยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดย

วงเงินประกันสุขภาพของคนไทยเฉลี่ยอยูที่ 411,596 บาท ซึ่งถึงแมจะครอบคลุมคา

รักษาพยาบาลของโรครายแรงบางโรค เชน การรักษาโรคมะเร็งปอดในโรงพยาบาล

เอกชนทั่วไปจะเสียคาใชจายประมาณ 236,000 บาท มะเร็งเตานม 280,000 บาท 

เสนเลือดในสมองแตก 350,000 บาท แตคารักษาพยาบาลของบางโรคอาจสูงกวา

นั้น เชน ไตวาย 497,000 บาท การปลูกถายไตใหม 660,000 บาท โรคหลอดเลือด

หัวใจ 710,000 บาท นอกจากนี้คาใชจายดังกลาวยังไมรวมถึงการดูแลรักษา

ตอเน่ือง การสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากการขาดงาน และคาใชจายแฝงอ่ืนๆ อีก 

- คนไทยสวนใหญยังขาดการเตรียมพรอมสําหรับชีวติหลังเกษียณ โดยมีเพียง 35% 

ที่ม่ันใจวาตนเองจะมีเงินเพียงพออยางแนนอน อีก 8% ไมแนใจวาจะเพียงพอ

หรือไม ซึ่งผลสํารวจนี้สอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และคนสงูอายุ ที่พบวาปจจุบันมีคนไทยที่อายุ

มากกวา 60 ปมากถึง 12.5% ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเปน 8.1 ลานคน 

และอีก 20 ปขางหนาจะเพิ่มเปน 14.4 ลานคน ซึ่ง 65% ของคนเกษียณอายุแลว

ยังคงตองทํางาน 15% ถูกทอดทิ้ง 12% ตองไปอยูบานพักคนชรา มีเพียง 8% 

เทานั้นที่สามารถใชชวีิตหลงัเกษียณอยางมีความสุข 

 จากผลการสํารวจนี้จะเห็นวา ยังมีคนอีกจํานวนมากที่ตองเผชิญความเสี่ยงทางการเงิน 

เพราะขาดการวางแผนเพื่อรองรับกรณีเจ็บปวยหรือประสบอุบตัิเหตุ รวมทั้งการใชชีวติหลัง

เกษียณอยางมีความสุข ดังนั้น การวางแผนการประกนัอุบัติเหตุและสุขภาพ และการเตรียม

ความพรอมทางการเงินสําหรับวัยเกษียณในวงเงินทนุประกันที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุก

คนไมควรละเลย 

 

 จากงานวิจัย (อมร  เลิศในสัตย : 2539), (วิโรจน  รุจิศาสตร : 2545) และ (สามารถ  

เอ้ือกุลกาญจน : 2546)   สามารถรวบรวมและนํามาวิเคราะห  ไดผลสรุปดังน้ี  ปจจัยที่มีผลตอ

การทําประกันชีวิตไดแก คานิยมในการดําเนินชีวิตในสังคม การดําเนินชีวิตในสังคม

เปลี่ยนแปลงไปมาก คานิยมทางการศึกษา ทําใหเขาใจการประกันชีวิตมากขึ้น  ภาวะเงินเฟอ  

จะมีผลกระทบตอการประกันชีวิตได 2 กรณี   คือ คนตระหนักดีวา การทําประกันชีวิตเปน

สิ่งจําเปน คนที่จะพยายามจะเจียดเงินทั้งจากการบริโภคและการออมมาซื้อประกันชีวิตอันเปน
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ผลใหเงินออมในสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ลดลงในดานการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต เราจะ

พบวา ภาวะเงินเฟอมีผลโดยตรงตอการใชจายของบริษัท การคุมครองผูบริโภค โดยปกติแลว

ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม บริษัท ฯ ตองตระหนักถึงปญหาน้ี 

โดยพยายามปรับปรุงแบบกรมธรรมชนิดตาง ๆ  อัตราดอกเบี้ย เทคนิคการขาย  และการ

บริการตามกรมธรรมเปนตน  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผลกระทบทางการเมืองที่มีตอการ

ประกันชีวิต คือ  การออกกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางฉบับ ดังน้ัน  การที่ประชาชน

จะทําประกันชีวิต บริษัทตองคํานึงถึงและพัฒนาในสวนของความเชื่อม่ันของบริษัท ตัวสินคา 

และตัวแทน ใหลูกคาเกิดความมั่นใจเนื่องจากคูแขงในธุรกิจชีวิตมากขึ้น  ลูกคาจึงมีทางเลือกใน

การตัดสินใจทําประกันเพิ่มมากขึ้น  
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต 
• กองสงเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ  กรมการประกันภัยไดสรุปจํานวนกรมธรรมทั้ง
ประเทศ  (8.7  ลานฉบับ)  ตอจํานวนประชากรไทย  (62.4  ลานคน)  ณ  ป  2548  วามีเพียง  
14%  ของประชากรไทยทั้งประเทศเทานั้นที่มีกรมธรรมประกันชีวิต 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกรมธรรมแบงตามภาคในประเทศไทย 

ภาค จํานวนประชากรไทย 
ณ 2548* 

จํานวนกรมธรรม 
ท่ีมีผลบังคับ* 
(รวมทั้งธุรกิจ) 

อัตราผูถือ
กรมธรรมตอ

จํานวนประชากร* 

จํานวนเงิน 
เอาประกันภัย 

(หนวย : พันบาท) 

จํานวนเงิน 
เอาประกันภัย 

กรุงเทพฯ 8,524,158 3,401,069 40% 850,094,773 249,949 
ภาคกลาง 11,825,279 1,629,367 14% 309,093,363 189,701 
ภาคเหนือ 12,223,646 1,204,032 10% 176,035,696 146,205 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

21,328,111 1,748,605 8% 231,456,289 132,366 

ภาคใต 8,516,860 716,388 8% 129,239,129 180,404 
ประเทศไทย 62,418,054 8,699,461 14% 1,695,919,250 194,945 

 
• ทุนประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรม  =  194,945  บาท  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคาใชจายเฉลี่ย
ตอเดือนของประชากรในแตละภาคแลว  จํานวนประกันชีวิตเฉลี่ยดังกลาวตอเดือนของประชากร
ในแตละภาคแลว  จํานวนทุนประกันชีวิตเฉลี่ยดังกลาวจะทําใหครอบครัวผูสูญเสียชีวิตอยูตอไป
ไดเพียงไมกี่เดือนเทานั้น 
ตารางที่ 2  แสดงทุนประกันเฉลี่ยตอกรมธรรมของประชากรในแตละภาคของไทย 
ภาค รายไดเฉลี่ยของ 

ครัวเรือนตอเดือน 
คาใชจายเฉลี่ยของ
ครัวเรือนตอเดือน 

ทุนประกันชีวิตสามารถเลี้ยง
ครอบครัวใหอยูรอดได 

กรุงเทพฯ  และ 
3  จังหวัดรอบกรุงเทพ 

28,135 21,716 12  เดือน 

ภาคกลาง 16,355 13,270 14  เดือน 
ภาคเหนือ 10,885 9,361 16  เดือน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,139 8,484 16  เดือน 
ภาคใต 14,469 12,891 14  เดือน 

รวมจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  ไมรวมกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ 
ที่มา  : เฉพาะขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนและรายจายเฉลี่ยตอเดือน  อางอิงจากรายงานการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2547สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การวิเคราะหคูแขงในธุรกิจประกันชวีิต (Competitors) 
 
บริษัทไทยประกันชีวิต  :  ถือเปนบริษัทอันดับสอง ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ

ไทย ถาติดตามสวนแบงการตลาดของบริษัทที่ผานมานั้น จะเกินกวา 20% แตในปจจุบันอยูใน
ทิศทางที่ลดลง สําหรับไทยประกันชีวิตถือวาเปนบริษัทที่ใชตัวแทนเปนชองทางหลักในการขาย 
ในชวงประมาณ 2 ปกอนหนานี้ ไทยประกันชีวิตประสบปญหาตัวแทนจํานวนหนึ่งออกไปสังกัด
บริษัทอ่ืน อยางไรก็ตามในชวงปจจุบัน ไทยประกันชีวิตก็ยังประสบปยหาในการสรางตัวแทน
ใหมไดคอนขางต่ํากวาเปาหมาย ดังน้ันสิ่งที่ตองติดตามก็คือ การทํางานของตัวแทนของไทย
ประกันชีวิตวาจะผลักดันใหสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด 

 - ไทยประกันชีวิต  ใช  Event  เขาถึงลูกคาและผูมุงหวัง สําหรับบริษัทเนนขายผาน
ชองทางตัวแทนเปนหลักจริง ๆ  เรียกวา  งานสวนใหญ  99.99%  มาจากตัวแทนประกันชีวิต  
อยางไรก็ตามเมื่อตนป  2550  บริษัทนี้ประกาศวา  มีแผนที่จะเพ่ิมชองการขายผานชองทาง
การตลาดองคกร  หรือ  Worksite  Marketing  และ  Bancassurance 
 - การสรางตัวแทนใหมนั้น  บริษัทฯ ไดจัดแคมเปญ  “รวยและสุขกับชีวิตที่เลือก
ได”  เปนลักษณะของการจัดคาราวานออกไปตามภูมิภาคตาง ๆ  ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ  “วัน
สดใส”   ซึ่งเปนโครงการรีครูทตัวแทนใหม  อีกประการหนึ่ง  ที่ทําใหบริษัทนี้  หันมารุกหนา
ดานงาน  Event  ในเขตรอบนอกกรุงเทพฯ  และปริมณฑลมากขึ้น  ก็เพราะมองวา  แนวโนม
ของธุรกิจประกันชีวิตในป  2550  จะมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง  ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  ที่เนนการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะสงผลดีตอภาพรวมของการบริโภค
ภายในประเทศ 
 - สําหรับรูปแบบสินคาที่นําไปรุกตลาดใหมตางจังหวัดนั้น  ใชสินคาพื้นฐาน  คือ  
สินคาที่เนนความคุมครองเปนหลัก  รวมถึงสินคาควบการลงทุนสําหรับลูกคาระดับบน  ที่สนใจ
ผลตอบแทน  สวนทางดานชองทางการจําหนายนั้น  ไทยประกันชีวิตใหความสนใจนการเพิ่ม
ชองทางการขยายตลาด  อยางการขายผานธนาคาร  หรือ  Bancassurance  และตลาดองคกร  
หรือ  Worksite  Marketing  ดวย  เพ่ือเปนการหาตลาดใหม  แตยังอยูในขั้นตอนของการ
เตรียมการเทานั้น 
 - มีตัวแทนทั้งสิ้น  50,000  คน  และครึ่งหน่ึง  หรือประมาณ  25,000  คนเปนตัว
แทนที่อยูในระดับหนวยขึ้นไป  ทําใหบริษัทฯมี  Productivity   และ Active  Agent  คอนขางดี 
 - ดานประสิทธิภาพบุคลากรฝายขาย  บริษัทฯจะตองมีอัตราเต็มโควตาระดับหนวย  
ไมต่ํากวา  60%  และมีผลงานเบี้ยฯปแรกเฉลี่ยตอเดือน  สําหรับบุคลากรฝายขายในแตระดับ  
ดังน้ี  ระดับหนวยตองมีเบี้ยฯปแรก  25,000  บาทตอเดือน  ระดับศูนยตองมีเบี้ยฯปแรก  
65,000  บาทตอเดือน  และระดับภาคตองมีเบี้ยฯปแรก  35,000  บาทตอเดือน  ผูบริหารงาน
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ขายตองกําหนดแผนปฏิบัติการ  หรือ  Action  Plan  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนี้  ทั้งเปาหมาย
ดานผลงาน  การสรางทีมงาน  และประสิทธิภาพบุคลากร  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดดัชนีชี้วัด  หรือ  
KPI  เพ่ือประเมินแผนปฏิบัติการ 
 - นโยบายดานการตลาด  บริษัทฯเนนการทากรตลาดชุมชนอยางตอเน่ือง  เนื่องจาก
ไทยประกันชีวิตมีจุดแข็งจาการมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศถึง  252  สาขา  โดยให
ความสําคัญในการขยายฐานผูเอาประกันและจํานวนรายตอเดือน  ผานการรีครูทตัวแทน  การ
อบรมตัวแทน  การจัดกิจกรรมแขงขันและการสงเสริมการขาย  โดยทุมงบถึง  30  ลานบาท  ใน
การจัดกิจกรรมการเขงขันสรางผลงานสําหรับหนวยใหมที่มีอายุงานไมเกิน  6  เดือน  ที่
สามารถทําผลงานไดตามเปาหมาย  จะไดรับโบนัสพิเศษเพิ่ม 
 - การสรางแบรนด  ถือวาเปนแนวทางที่ไทยประกันชีวิต  เปนผูนําและดําเนินการมา
อยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะในภาวะปจจุบัน  ที่ตลาดประกันชีวิตมีการแขงขันสูง  อยางไรก็ตาม   
สินคาประกันชีวิต  เปนสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  ดังน้ัน  บริษัทฯ  จึงไมเนนการนําเสนอ
สินคาผานการโฆษณา  แตจะนําเสนอภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯแทนเนื่องจากผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจากความมั่นใจในตัวบริษัทฯ  และความไววางในในตัวแทน 
 

บริษัทอยุธยา อลิอันซ ซี.พี.ประกันชีวิต AACP  :  บริษัท  อยุธยา  อลิอันซ  ซี. พี.  
ประกันชีวิต (มหาชน)  นับเปนบริษัทที่ถูกจับตามองจากคูแขงธุรกิจมาเปนพิเศษ  ที่เปนเชนนี้
เพราะบริษัทนี้เคยผานการวางระบบตัวแทนมาจากนายกฤษณะ  กฤตมโนรถ  อดีตกรรมการ
และรองกรรมการผูจัดการใหญ  ฝายตัวแทนเจาของสโลแกน  “ไมมีอะไรที่เปนไปไมได”  ซึ่ง
ใคร ๆ  ก็บอกกันวา  ผลงานของบริษัทนี้เติบโตขึ้นมาได  เพราะ  “ทอนํ้าเลี้ยง”  ที่ดี  เพราะมี
การจายเงินใหกับฝายขายไมอ้ันนั้นเอง  
 นายสรรคชัย  ลาภสัมปนนชัย  รองกรรมการผูจัดการใหญฝายตัวแทนบริษัทฯพูดถึง
วิธีการทํางานของเขาวา  เปาหมายตองชนะตัวเองเปนอันดับแรก  คือมีอัตราการเติบโต  20 – 
30%  ตอป  จากนั้นก็จะชนะธุรกิจ  ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย  ที่ตั้งใจไว  สิ่งแรกที่
จะตองทํา  คือ  การออไปพบ  GM  และตัวแทน  เพ่ือใหเขาทราบถึงเปาหมาย  และทําใหบรรลุ
เปาหมาย  เพราะเขาตองการรูวาเราคิดอะไร 
 หลังจากนั้นเม่ือมีการปรับเปลี่ยนงาน  โดยรับผิดชอบในการสรางคน  จึงเริ่มทําคาย
ฝายขายทันที  เพราะเชื่อวา  การทําในลักษณะนี้  จะทําใหตัวแทนหรือคนที่เขามาสูอาชีพ
ตัวแทนเกิดความเชื่อม่ันในอาชีพ  เกิดความเชื่อม่ันในบริษัท  เกิดความเชื่อม่ันในสินคา  และ
เกิดความเชื่อม่ันในตัวเอง  เพราะคนสวนใหญ  ไมเชื่อในงานขายทุกชนิด  จึงมักจะมองงานขาย
เปนงานสุดทายที่ทํา  เน่ืองจากไมศรัทธา  แตพอรูวางานขายทําใหเขามีรายได  มีความมั่นคง
ในชีวิต  และเห็นตัวอยางของคนที่สําเร็จก็จะเชื่อและทํา  ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวา  หากเขาเห็นเรื่อง
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นี้ก็จะไหลเขามาสูบริษัท  ตามแผนงาน จะเร่ิมตนลุยที่ภาคอีสานกอน  เชน อุบลฯ  ขอนแกน  
รวมถึงตามหัวเมืองใหญ  และในจุดที่มีตัวแทนของบริษัทอยู  เชน  จันทบุรี  สระบุรี  หาดใหญ  
ตรัง  ภูเก็ต  เปนตน 
 สําหรับการทําคายฝายขายนั้น  จะใชทฤษฎีหัวเมืองตองแข็งแกรง  และเมืองหลวง
ตองแข็งแกรง  คือชวยเหลือคนอ่ืนและตัวเองได  ซึ่งกรุงเทพฯ  ณ  วันนี้แข็งแกรงแลว 
 แตสิ่งหน่ึงที่มองวาเปนยุทธศาสตรทําสําคัญ  คือ  ตองหาผูนําฝายขายที่มีความ
แข็งแกรงทางความคิด  แข็งแกรงทางการทํางาน  แข็งแกรงทางการบริหารและสรางคน  และที่
สําคัญมีความจงรักภักดีตอบริษัทฯ  ตอเพ่ือนรวมอาชีพ  และตองเปนฝายขาย  จะไดรูจัก
ธรรมชาติของลูกคา   ตัวแทน  เพื่อนําไปเพาะเมล็ดพันธุฝายขายรุนใหม  นอกจากนี้  จะตอง
เปนคนไฟแรง  คือ  ตองการเติบโต  กลาคิด  กลาทํา  กลาลุย  และตองมีจิตวิญญาณชวยคน
มากกวารายได  เพราะรายไดจะตามมาจากความรูสึกนึกคิดแบบนี้  และตอไปจะเปนรากฐานที่
ดีของบริษัทฯ 
 สําหรับกระบวนการสอนของคายประกันชีวิตฝายขายนั้นประกอบดวย  1.  ปลูกฝงให
เขาเชื่อในตัวเขาเองกอนวาเขาทําได  เคารพตัวเอง  และศรัทธาในความสามารถตัวเอง  2.   
สอนในเรื่องอุดมการณ  โดยชี้ใหเห็นอยาบงแมชีเซนต  เทเรซา   การที่เขาไดรับรางวัล  เพราะ
เขาชวยคนกอน 
 อยางไรก็ตามในการบริหารงานและการสรางคนนั้นเปนการนําเอาแนวคิดของ  มร.
วิลฟ            แบล็คเบิรน  และของตัวเองมาปรับใชรวมกัน  สวนหลักสูตรในการสรางและสอน
คน  ในคายประกันชีวิตฝายขายเปนของเขาทั้งหมด  โดยการนําเอาของเกาบวกกับของใหม  
รวมถึงของตัวเองซ่ึงไดทําอยูที่เอไอเอดวย  ซึ่งมีทั้งหมด  4  หลักสูตรดวยกัน   คือ  
 1.  สูชีวิตใหม  เปนการสอนทัศนคติ 
 2.  Be  uncommon  หรือคนไมธรรมดา  เปนการสอนใหคิด 
 3.   To be  Supervisor  เปนการสอนตัวแทนใหเปนหัวหนา 
 4.   To  be  the  champion  เปนการสอนหัวหนาใหเปน  GM  และ  AVP 
 หลักการบริหานและสรางตัวแทน 
 1.   จะตองสรางตัวแทนใหมจากคนเดิมที่มีอยู  10,000  คน  ใหไดอีก  10,000  คน  
ภายในเวลา  6  เดือน  รวมเปน  20,000  คน 
 2.  จะตองผลิตเบี้ยประกันภัยรับปแรกใหได  40,000  ลานบาท  ภายเวลา  6  เดือน  
โดยไมรวมของเกาที่มีอยูตั้งแต  6  เดือนแรกปนี้ประมาณ  2,000  ลานบาท  นั่นหมายความวา  
พอสิ้นป  2550  บริษัทฯจะตองมีเบี้ยฯ  ปแรก  6,000  ลานบาท สําหรับการบริหารฝายขาย  
ตองทําใหเขาดู  ทําตลอดเวลาทําใหเขาเห็นวาเราจริงจัง  มุมม่ัน  เม่ือเขาเห็นเปนตัวอยางวาทํา  
เขาก็ทํา  และเม่ือเราทํางานสําเร็จใหเขาดู  เวลาเราขอก็ให  คือขออะไรก็ให  เรียกวา  ใชใจรอย
ใจ  หรือใชใจซ้ือใจเขามาใหได  แลวจะไดหมด 
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 3.  สรางคนคุณภาพ  คือสรางตัวแทนใหขายตองมีบรกิารที่ดี  ดูแลเอาใจใสลูกคา
อยางตอเน่ือง 
 4.  การสรางหัวหนาหนวยที่มีคุณภาพ  หรือการสรางคุณภาพ  เรียกวา  คนถูกตอง  
โลกก็ถูกตอง  หรือครูถูกลูกศิษยกถ็ูกตอง  ครูเกง  ลูกศิษยก็เกง 
(ที่มา : Thailand Insurance cover news ,September 2007) 

 
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  :   นับแตป 2547 เปนตนมาตองบอกวาเปนชวง “ขา

ขึ้น” ของบริษัทนี้ โดยป 2547 ถือเปนบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะ
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ หลังจากนั้นก็มีการรีแบรนดบริษัท ปรับสี เปลี่ยนหนาตาใหดูสดใส
ขึ้น ปรับทิศทางการเดินรูปแบบใหม รวมไปถึงการประชาสัมพันธแบบเขาถึงตัวลูกคา  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเมืองไทยประกันชีวิตเปนที่รูจักมากขึ้น ซึ่งก็
สงผลมาจากกลุมลูกคาที่สนใจบริษัทนี้มากขึ้นดวย ขณะเดียวกันชองทางการขายที่ขายผาน
ตัวแทน บริษัทนี้ไมไดลดลงแตอยางใด โดยมีการสรางกิจกรรมใหมทางดานฝายขายโดยตรง 
เปนทั้งกิจกรรมสรางตัวแทนใหมและกิจกรรมเพื่อลูกคา ขณะที่การขายในชองทางอ่ืนๆ ก็
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ทั้งที่ปรึกษาการเงิน, เวิรคไซด, มาร-เก็ตติ้ง, ไดเร็คเซลล ฯลฯ โดยเฉพาะแบงก
แอสชัวรันส แมบริษัทฯ จะมี “ธนาคารกสิกรไทย” อยูแลว แตก็ยังมีการขยายพันธมิตรธนาคาร
อีกนับหลายแหง ผลจากการปรับเปลี่ยนในหลายๆ ดาน ทําใหสวนแบงการตลาดขยับขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 

บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จํากัด  ณ  วันน้ี  วันที่  “นายสาระ  ล่ําซํา”  เปน
กรรมการผูจัดการนั้น  รูปลักษณหนาตาของบริษัทนี้ปรับเปลี่ยนไป  โดยปรับเปลี่ยนทั้งสไตล
การทํางาน  วิธีการทํางาน  แผนการตลาด  วิธีการรุกตลาด  สีสันบริษัท  โลโก  รวมถึงสโลแกน
ของบริษัทฯดวย 
 สโลแกนบริษัท“บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย”   กลายเปนจุดเดนของบริษัทนี้ไปเลย  
ทําใหหลายเรื่องที่บริษัทนี้ดําเนินการเปนการคิดนอกกรอบแบบทันสมัย  ที่บางอยางการประกัน
ชีวิตไมเคยทํามากอน  เชนการเปดตัวสินคนคา  การจัดกิจกรรมในตางจังหวัด  การจัดงาน  
Fun  Fair  หรือแมแตภาพยนตร  โฆษณาการรีครูทตัวแทน  เปนตน 
 จุดเดนอีกอยางหนึ่งของบริษัทนี้  คือดานบุคลากรฝายบริหาร  โดยผูบริหารระดับ
รองลงมานั้น  ลวนเปนคนรุนใหมทําใหเปนผลดีตอการบริหารงานของนายสาระเปนอยางมาก   
เน่ืองจากมอง คิด พูดภาษาเดียวกัน  ดังนั้น จึงทําใหการทํางานเกิดความรวดเร็วและรัดกุม คน
สวนใหญเปนลูกหมอของเมืองไทยประกันชีวิตทั้งน้ัน  จึงทําใหรูและขาใจธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของบริษัทดวยประสิทธิภาพที่กลาวมาขางตน  สงผลใหขณะนี้เมืองไทยประกันชีวิต
ขยับขึ้นมาอยูในอันดับ  4  ของทั้งธุรกิจและกลายเปนบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญของไทย  
เน่ืองจากมีเบี้ยประกันภัยรวมเกินกวานึ่งหม่ืนลานบาท 

 



 55 

 เมืองไทยประกันชีวิต  หากดูขนาด  ตองบอกวาเปนบริษัทขนาดใหญก็ได  เพราะดู
ตามที่กรมการประกันชีวิตกําหนดไว  คือบริษัทใหญคือ  บริษัทที่มีเบี้ยประกันรับรวมอยูใน
ระดับหนึ่งหม่ืนลานบาทขึ้นไป  บริษัทขนาดกลางเบี้ยฯตั้งแต  1,000  ลานบาท  ถึง  10,000  
ลานบาท  และบริษัทขนาดเล็กเบี้ยฯ  1,000  ลานบาทลงมา  ซึ่งในป  2550  เราตั้งเปาเบี้ยฯไว
ที่  12,685  ลานบาท 
 ปจจุบัน บริษัทฯมีตัวแทนทั้งสิ้น  12,000  คน  แยกเปนสะสมเงินเดือน  70%  รายป  
30%  สําหรับระดับการศึกษาของตัวแทน  80%  จบปริญญาตรี  ดังน้ัน  ในการใหความรูควร
หลากหลาย  โดยเฉพาะในเรื่องของแบบประกันจะเนนเปนพิเศษ  โดยใหความรูเกี่ยวกับสินคา
วา  ควรแนะนําใหลูกคาซื้อแบบไหน  เพราะเชื่อวา  ที่ไหน ๆ ก็มีปญหาเรื่องน้ี  คือยิ่งรูมาก  
โอกาสสําเร็จยิ่งมีสูง 
(ที่มา : Thailand Insurance cover news ,September 2007) 

 

  การวิเคราะหปจจัยภายในบริษัท ฯ (Company)   

วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในบริษัท ฯ  

จุดแข็งของบริษัท ฯ (Strength) 
 - ดานความมั่นคงทางการเงิน ในฐานะที่เปนบรษิัททีมี่ความมั่นคงทางการเงิน
สูงสุดและมีความสามารถในการปฏิบัตติามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรมและ
ผูอ่ืนไดตามระยะเวลาที่กําหนด มีฐานการเงินที่แข็งแกรงและม่ันคง มีสภาพคลองทางการเงินที่
ดีเลิศ มีระบบการพิจารณาประกันภัยที่ดี และมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดย ณ เดือนธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม กวา 331,0000 ลานบาท ซึ่งสูงเปนอันดับ
หนึ่งของธุรกิจประกันชีวติในไทย ไปลงทนุดานตางๆ ใหผลตอบแทนที่แนนอน แตมีความเสี่ยง
ต่ํา 
 - ดานบุคคลและหลักสตูรฝกอบรม  บริษัทฯ มีตัวแทนที่มีคุณภาพกวา 78,000 
คน และหนวยตัวแทนกวา 6,100 หนวย ซึ่งบริษัทฯเชือ่ม่ันวาการพัฒนาตัวแทนขายและ
ผูบริหารหนวยใหมีคุณภาพสูงสุดเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงมุง
พัฒนาตัวแทนใหมีคุณภาพ มีทักษะความชํานาญหลายดานโดยมีการนําหลักสูตรพัฒนาตัวแทน
ใหมๆ จากตางประเทศ เชน การนําหลักสูตร FAST ( Fast Agent Success Training ) และ
หลักสูตร FIT ( Fast Intensive Training ) เพ่ือใหตัวแทนกวา 78,000 คนสามารถมอบบริการ
และตอบขอซักถามของลูกคาทุกกลุมไดอยางถูกตองและชัดเจน และบรษิัทฯ ยังมุงฝกอบรม
ตัวแทนใหเปนที่ปรึกษาทางดานการเงิน ที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนําลูกคาในดานการ
วางแผนการเงินอยางมีประสิทธิภาพ จนเปนที่ยอมรับวาตัวแทนของเอไอเอมีคุณภาพ มี
มาตรฐานการทํางานอยางมีระบบ และมีความเขาใจตอความตองการของลูกคา สงผลใหตวัแทน
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ของบริษัทไดรับคุณวุฒิ IQA ( International Quality Award ) เปนจํานวนมากทุกป ซึ่งคุณวุฒิ 
IQA เปนคุณวุฒิที่แสดงถึงมาตรฐานของตัวแทนมืออาชีพระดับสากล 
 

Financial Health Check (FHC) เปนหลักสูตรสําหรบัการตรวจสุขภาพทางการเงิน
ของลูกคานั้น นับเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับธุรกิจประกันชีวติ และชวยใหบริษัทม่ันใจ
ไดวาตวัแทนจะนําเสนอแบบกรมธรรมทีส่อดคลองกับความตองการของลูกคา 

 
 - ดานการตลาด  บริษัทฯ มีการจัดโปรโมชั่นและมีการสงเสริมการขายสําหรับตวั
ลูกคาเอง และดานผลประโยชนของตัวแทน เชน มีการระดมตัวแทนประกาศเปาหมายแขงขัน
ผลิตเบี้ยประกันปแรก (FYP) โดยมีของรางวัลทีท่าทาย เชน รถเกงเมอรเซเดสเบนซ 2 คัน ทริ
ปทองเที่ยวตางประเทศ กลองถายรูป นาฬิกาโรเล็กซ โนตบุค ทองคํา ฯลฯ เปนตน 
 
 - ดานสินคา  บริษัทฯ มีการพัฒนาและออกแบบผลติภัณฑใหใหมและมีความ
หลากหลายหเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาและตรงตามวตัถุประสงคของลูกคาอยาง
ตอเน่ือง   นับตั้งแตไดเร่ิมดําเนินธุรกิจประกันชีวติในประเทศไทยบรษิัทฯ ไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด จนเปนที่ยอมรับใน
วงการธุรกิจประกันชีวติวาเอไอเอเปนแมแบบของธุรกจิประกันชีวติและเปนผูนําทางการตลาด
ในประเทศไทย แบบผลติภัณฑใหม เชน  

- 20 PAY 30 สะสมทรัพย 20 ป มีเง่ือนไขจายคืนทกุ 2 ป พรอมเงินปนผล 30%
คือทางเลือกทีดี่ที่สุด ไมตองเจ็บปวย ไมตองเสียชวีิตกไ็ดเงิน สะสมทรัพย 20 ป มี
เง่ือนไขจายคืนทุก 2 ป พรอมเงินปนผลดวยผลตอบแทนที่มากกวาธนาคาร 
- Endowment 445 สะสมทรัพย 42 ป ชาํระเบี้ยประกนัภัยเพียง 21 ป มีเงินปนผล 
รวมไดรับผลตอบแทนมากถึง 445% (สูงสุด 450%) ของทุนประกัน 
- การออกกรมธรรม Secure SET50 ที่จายผลตอบแทนกับดัชนีหลกัทรัพย SET50 
Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 - ดานระบบเทคโนโลยี บรษิัทฯ มีรูปแบบการดําเนนิงานดวยระบบเทคโนโลยอัีน
ทันสมัย เปนบริษัทประกันชวีิตแหงแรกทีน่ําเทคโนโลยคีอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาใชในการ
ใหบริการแกลกูคาเชน การสรางระบบฐานขอมูลลูกคาในการดําเนินงานดานประกันภัย การนํา
ระบบ Imaging & Workflow ที่ชวยใหงานเอกสารและขอมูลตางๆเปนไปอยางถูกตองและ
รวดเร็วมาสนบัสนุนการดําเนินงานในดานสินไหมทดแทน(Claims) ใหมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  พรอมทั้งสรางระบบการใหบริการคุณภาพที่ครอบคลุมในทุกๆดานจากจุดบริการเพียง
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จุดเดียวนอกจากนี้ยังเปนบริษัทประกันชีวติแรกที่เปดบริการใหขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต
http://www.aia.co.th/index.html เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูที่สนใจตองการทราบขอมูลและ
รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับบริษทั เชน ประวตัิของเอไอเอ ธุรกิจและการใหบริการรวมถึงกิจกรรมเพื่อ
สังคมเปนตน 
 
 - ดานการบริการ มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อความสะดวกสบายของลกูคา  บริษัทฯ 
ไมไดหยุดนิ่งในการพัฒนาการใหบริการคณุภาพแกลูกคาเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย
สูงสุดซึ่งลูกคาสามารถเลือกใชบริการอันหลากหลายของบริษัท เชน ศูนยลูกคาสมัพันธ, เอไอเอ 
เฮลทแคร, สายคุณภาพชีวติ, ศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพท( Call Center), โฮมเพจ เอไอเอ ,
หนวยชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน, การชําระเบี้ยประกันผานชองทางตางๆ 

 

จุดออนของบริษัท ฯ (Weakness) 

ดานการตลาด  

 -    บริษัทเอไอเอเปนบริษัทตางชาติ ซึ่งถือหุนรอยละ 100 โดย อเมริกันอินเตอรแนชชั่น

แนล กรุป อ้ิงค (American International Group Inc. - AIG) ซึ่งไมสามารถขยายสาขาไดอีก

เพราะจดทะเบียนในรูปแบบสาขาในประเทศไทยซึ่งถือเปนจุดออนบริษัทฯ เพราะไมสามารถ

ใหบริการไดเต็มรูปแบบเหมือนบริษัทอ่ืนที่มีสาขาเปนจํานวนมาก ดังน้ันบริษัทฯ ตองใช

สํานักงานตัวแทนที่เปดใหบริการแทน และมีศูนยกลางตามสวนภูมิภาคตางๆ ในการสงผลงาน

และใหการบริการแทน 

 -    อํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ Home Office อยูที่ประเทศฮองกง ซึ่งเปนบริษัทแมในทวีป

เอเชีย ทําใหการอนุมัติและการตัดสินใจในบางเรื่องอาจทําไดลาชา 

 

ดานบุคคล 

- ตัวแทนมีการลาออก เน่ืองจากไดผลตอบแทนที่ดีกวาจากบริษัทประกันชีวติอ่ืน สงผลให

บริษัทเสียเวลาในการตองรีครูทตวัแทนขึน้มาใหม และตัวแทนที่ดีและมีคุณภาพตองใช

เวลาในการฝกอบรมใหผานตามหลักสูตรตางๆ ของบริษัทฯ 

- ผูบริหารงานขององคกร ที่มีความรูความสามารถอาจมีการถูกซื้อตัวจากบริษัทประกัน

ชีวติอ่ืน ซึ่งอาจทําใหขาดบคุลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณไป 

 

 

 

http://www.aia.co.th/index.html
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AIA กอดเกาอ้ีเบอร 1 ครองแชร40% ป 50 ดัน1.2แสนกรมธรรมเจาะชาวบาน 

 จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2187 28 ม.ค. - 31 ม.ค. 2550 
เอไอเอม่ันใจรั้งตําแหนงบริษัทประกันชีวิตเบอร 1 ในประเทศไทยไวได หลังถูก เอเอซี.

พี. ทาชน "โทมัส ไวส" ดึง 4 กลยุทธ เนนคุณภาพตัวแทน เจาะตลาดตางจังหวัด บริการตรวจ
สุขภาพทางการเงิน และขยายชองทางการตลาด วางคอนเซ็ปตป 2550 "ปแหงความ
เจริญรุงเรือง" ตั้งเปาหมายเจาะกลุม Farmer Market หรือกลุมชาวบาน 1.2 แสนกรมธรรม เพ่ิม
จากปกอน 100 % คาดทั้งปดันกรมธรรมคาดทั้งปดันกรมธรรมทะลุ 5 ลานกรมธรรม 

นายโทมัส ไวส รองประธานบริหารระดับสูงและผูจัดการทั่วไป บริษัท อเมริกันอินเตอร
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด (เอไอเอ) เปดเผยวา ในป 2550 นี้ เอไอเอยังม่ันใจวาจะสามารถ
รักษาสถานะเปนบริษัทประกันชีวิตเบอร 1 ในประเทศไทยตอไปได (ตัวเลขสวนแบงตลาดของ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต เดือนมกราคม – มิถุนายน 2549 เอไอเอ มี
สวนแบงตลาดอยูถึง 41.15 % เปนอันดับที่หน่ึงในตลาด ) ซึ่งในปนี้บริษัทฯตั้งเปาที่จะเพ่ิม
กรมธรรมใหมใหไดอยางนอย 5,000,000 กรมธรรม ในขณะที่ผลประกอบการป 2549 ( 
ธันวาคม 2548 – 30 พฤศจิกายน 2549) เอไอเอมีเบี้ยประกันรับรวม 66,851 ลานบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.2% เบี้ยรับปแรก (FYP) จํานวน 8,070 ลานบาท ขยายตัวลดลง 4% เม่ือ
เทียบจากปที่ผานมา เนื่องจากเอไอเอไดพิจารณาจายคานายหนา (คอมมิชชัน) เพ่ิมขึ้น 6% 
ในขณะที่จํานวนตัวแทนขายมีจํานวนเพิ่มขึ้น และกรมธรรมประกันชีวิตสามัญใหมเพ่ิมขึ้น 
739,898 ฉบับ หรือเพ่ิมขึ้น 15% จากปที่ผานมา  

ในปนี้ เอไอเอไดจัดใหเปนปแหงความเจริญรุงเรือง (2007 Year of Prosperity ) โดยจะ
เนน4 กลยุทธการตลาดหลัก คือ กลยุทธดานการบริหารกิจกรรม (Activity Management) เนน
กลยุทธ 15/50 หรือกําหนดใหมีตัวแทน 15 คนตอหนวย โดยตัวแทนแตละรายตองมีอัตราการ
ทํางานไมนอยกวา 50%ตอเดือน ซึ่งนับเปนการกระตุนตัวแทนใหสามารถพัฒนาผลงานทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทตั้งไว  

สอง กลยุทธดานการขยายสูตางจังหวัด (Upcountry Expansion) ผานการใหตัวแทน
ชุมชน อาทิ กํานัน ผูใหญบาน หรือครูอาจารยในชุมชน เปนตัวกลางในการเขาถึงประชาชนใน
ทองที่ ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถขายกรมธรรมใหมในตลาด Farmer market ใหไดตามเปาที่ตั้งไวที่ 
120,000 กรมธรรม หรือคิดเปนเบี้ยประกันรับปแรกไมนอยกวา 800 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรา
การเติบโต 100% เม่ือเปรียบเทียบจากป 2549 ที่มีกรมธรรมใหมจํานวน 60,000 กรมธรรม คิด
เปนเบี้ยประกันรับปแรกจํานวน 400 ลานบาท โดยแบบประกันที่จะเนนนําเสนอใหกับกลุมเปา
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ในตลาด Farmer market จะเปนแบบชําระคาเบี้ย 20 ป แตใหการคุมครองตลอดชีพ เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการ และรายไดของประชาชน  

สาม บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน (Financial Health Check) กอนนําเสนอขาย
กรมธรรมใหกับลูกคา เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและนําเสนอกรมธรรมที่เหมาะสมและตรงความ
ตองการลูกคาไดอยางแทจริง 

และ สี่ คือ กลยุทธการขยายชองทางการตลาดอื่น (Affinity Distribution) ทั้งดานการ
ขายผานธนาคาร (แบงกแอสชัวรันส) หรือรูปแบบการขายตรง (Direct Marketing) และการขาย
ผานระบบหักบัญชีเงินเดือน (Worksite Marketing) เปนตน นอกเหนือจากชองทางการขายผาน
ตัวแทน ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดครอบคลมุมากขึ้น ซึ่งในปนี้บริษทัตั้ง
เปาเบี้ยรบัรวมจากชองทางการตลาดอื่นๆ ไวที่ 25% ของเบี้ยรับรวมทั้งหมด และตองมีอัตรา
การเติบโตเพิม่ขึ้น 100% ตอป ในทุกๆป ขณะที่ตั้งเปาตัวแทนขายเพิ่มขึ้นจํานวน 29,000 ราย 
จากทั้งหมด 75,000 รายในปจจุบัน  

 

3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Analysis) 

 การศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยระเบียบวธิีการศึกษาในครั้งนี้ทําโดยการทํา

แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด  เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวติเพ่ิมเติมของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหกลยุทธ และนาํไปใชในการ

แกปญหาเชิงกลยุทธของบริษัท โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามในภาคผนวก ก  
 

ผลการวิจัย 
ผลของการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพิ่มเติมของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 200 
ชุด แลววิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window 
Version 13.0 สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 
3 สวน คือ 
 สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที่ 2  รายละเอียดในการซื้อประกันชีวิต 
     สวนที่ 3  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม 
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 รายละเอียดของการวิเคราะหจะนําเสนอดวยตารางแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะห
ขอมูล และการตีความหมายของขอมูลที่ไดจากตารางเฉพาะบางประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับเนื้อหาของผลการวิจัยดังน้ี 
 
สวนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคล 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 92 46.0 
หญิง 108 54.0 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางที่ 3 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 54.0 สวนกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย มีสัดสวนใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 
46.0 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ  
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป 8 4.0 
25 - 29 ป 66 33.0 
30 - 34  ป 59 29.5 
35 - 39 ป 43 21.5 
40 - 44  ป 21 10.5 

ตั้งแต 45 ปขึน้ไป 3 1.5 
รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 4 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 
25 - 29 ป คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา มีอายุ 30 - 34 ป คิดเปนรอยละ 29.5 สวนกลุม
ตัวอยางที่มีอายุ ตั้งแต 45 ปขึ้นไป มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 1.5 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม สถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 142 71.0 
สมรส 53 26.5 
หยาราง 3 1.5 
หมาย 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 5 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมาสมรสแลว คิดเปนรอยละ 26.5 สวนกลุมตัวอยางที่
มีสถานภาพหมาย มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 2 1.0 
ปริญญาตรี 167 83.5 
สูงกวาปริญญาตร ี 31 15.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 6 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาอยูระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.5 รองลงมามีระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 15.5 สวนกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 
1.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
ขาราชการ 1 0.5 
ธุรกิจสวนตัว 4 2.0 
พนักงานบริษทัเอกชน 179 89.5 
อาชีพอิสระ 6 3.0 
อ่ืนๆ 10 5.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 7 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 89.5 รองลงมาอาชีพอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 5.0 สวนกลุม
ตัวอยางที่เปนขาราชการ มีเพียงรอยละ 0.5 ตามลําดับ 
 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 10,000 บาท 3 1.7 
10,000 - 20,000บาท 67 38.5 
200,001 - 30,000 บาท 44 25.3 
30,001 - 40,000 บาท 30 17.2 
40,001 - 50,000 บาท 15 8.6 
50,001 บาทขึ้นไป 15 8.6 

รวม 174  100.0 
 

จากตารางที่ 8 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญที่มีรายได 10,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.5  รองลงมารายได 200,001 - 30,000 
บาท  คิดเปนรอยละ 25.3  สวนกลุมตัวอยางที่มีรายได นอยกวา 10,000 บาท มีเพียงรอยละ 
1.7 ตามลําดับ  
 
 

 



 63 

สวนที่ 2 รายละเอียดในการซื้อประกันชีวิต 
 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีอยู
ในปจจุบัน 
 

จํานวนกรมธรรมประกันชีวติ 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

จํานวน (กรมธรรม) รอยละ 

1 กรมธรรม 74 37.8 
2 กรมธรรม 38 19.4 
3 กรมธรรม 41 20.9 
4 กรมธรรม 13 6.6 
5 กรมธรรม 8 4.1 
6 กรมธรรม 2 1.0 
8 กรมธรรม 1 0.5 
ไมระบ ุ 19 9.7 

รวม 196 100.0 
 

จากตารางที่ 9 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีอยูใน
ปจจุบันพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี 1 กรมธรรม คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมา คือ มี3 
กรมธรรม คิดเปนรอยละ 20.9 สวนกลุมตัวอยางที่มี 8 กรมธรรม มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 
0.5 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทกรมธรรมประกันชีวิตที่ถือ 
 
ประเภทกรมธรรมประกันชีวติที่ถือ จํานวน (เลือก) รอยละ 
แบบตลอดชีพ 64 27.7 
แบบสะสมทรพัย 135 58.4 
แบบชัว่ระยะเวลา 24 10.4 
แบบเงินไดประจํา 8 3.5 

รวม 231 100.0 
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 จากตารางที่ 10 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามประเภทกรมธรรมประกันชีวิตที่ถือ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญถือกรมธรรมประกันชีวิตประเภทแบบสะสมทรัพย คิดเปนรอยละ 58.4 
รองลงมากรมธรรมประเภทแบบตลอดชีพ คิดเปนรอยละ 27.7 สวนกลุมตัวอยางที่ถือกรมธรรม
ประกันชีวิตประเภทแบบเงินไดประจํามีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามวงเงินเอาประกัน สําหรับประกันชีวิต 
รวมทั้งสิ้น 
 
วงเงินเอาประกัน สําหรับประกันชีวติ 

รวมทั้งสิ้น 
จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 100,000 บาท 10 5.6 
100,000 - 300,000 บาท 66 36.7 
300,001 - 500,000 บาท 43 23.9 
500,001 - 700,000 บาท 13 7.2 
700,001 - 900,000 บาท 11 6.1 
มากกวา 900,000 บาท 37 20.6 

รวม 180 100.0 
 
 จากตารางที่ 11 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามวงเงินเอาประกัน สําหรับประกันชีวิต รวม
ทั้งสิ้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวงประกันรวมทั้งสิน 100,000 - 300,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 36.7 รองลงมามีวงประกันรวมทั้งสิ้น 300,001 - 500,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.9 สวน
กลุมตัวอยางที่มีวงประกันรวมทั้งสิ้น ต่ํากวา 100,000 บาท มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 5.6
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทการชําระเงินกรมธรรม 

ประเภทการชําระเงินกรมธรรม จํานวน (คน) รอยละ 
รายเดือน 42 23.6 
ราย 3 เดือน 6 3.4 
ราย 6 เดือน 14 7.9 
ราย ป 110 61.8 
ชําระเพียงครั้งเดียว 6 3.4 

รวม 178 100.0 
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จากตารางที่ 12 เม่ือจําแนกกลุมตวัอยางตามประเภทการชําระเงินกรมธรรม พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญชําระเงินแบบราย ป คิดเปนรอยละ 61.8 รองลงมาชําระเงินแบบ ราย
เดือน คิดเปนรอยละ 23.6 สวนกลุมตัวอยางที่ชําระเงนิแบบราย 3 เดือน และชําระเพียงครั้ง
เดียว มีนอยที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเก็บเงินออมโดยประมาณเปน
สัดสวนกี่เปอรเซ็นตของรายไดรวมทั้งป   
 
การเก็บเงินออมโดยประมาณเปน
สัดสวนกี่เปอรเซ็นตของรายได

รวมทั้งป 
จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 5% 32 17.4 
5 – 10 % 77 41.8 
11 – 15 % 23 12.5 
16 – 20 % 27 14.7 
21 – 25 % 6 3.3 
มากกวา 25 % 19 10.3 

รวม 180 100.0 
 

 จากตารางที่ 13 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามการเก็บเงินออมโดยประมาณเปนสัดสวน

กี่เปอรเซ็นตของรายไดรวมทั้งป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเก็บเงินออมประมาณ 5 – 

10 % ของรายไดรวมทั้งป คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาต่ํากวา 5% ของรายไดรวมทั้งป คิด

เปนรอยละ 17.4สวนกลุมตัวอยางที่มีการเก็บเงินออมประมาณ 21 – 25 % ของรายไดรวมทั้งป 

มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 3.3 ตามลําดับ 

 



 66 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม ผูรับผลประโยชน เม่ือซ้ือประกันชีวิต
เพ่ิมเติม 
 

ผูรับผลประโยชน เมื่อซื้อประกันชีวติ
เพิ่มเติม 

จํานวน (คน) รอยละ 

ตนเอง 5 2.7 
สามี / ภรรยา 17 9.2 
บิดา / มารดา 110 59.8 
บุตร 25 13.6 
ญาติพ่ีนอง 27 14.7 

รวม 184 100.0 

 

 จากตารางที่ 14 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามผูรับผลประโยชน เม่ือซ้ือประกันชีวิตเพิ่มเติม 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญบิดา / มารดา เปนผูรับผลประโยชน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา

ญาติพ่ีนอง เปนผูรับผลประโยชน คิดเปนรอยละ 14.7 สวนกลุมตัวอยางที่ตนเอง เปนผูรับ

ผลประโยชน มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 2.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม ระยะเวลาที่ซื้อประกันชีวิตครั้งสุดทาย 

 

ระยะเวลาทีซ่ื้อประกันชวีิตครัง้สุดทาย จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ป   45 24.9 
1 – 5 ป 86 47.5 
มากกวา 5 ป 50 27.6 

รวม 181 100.0 

 

 จากตารางที่ 15 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามระยะเวลาที่ซื้อประกันชีวิตครั้งสุดทาย พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อประกันชีวิตครั้งสุดทายเม่ือ 1 – 5 ป ผานมาแลว คิดเปนรอยละ 47.5 

รองลงมามากกวา 5 ป ผานมาแลว คิดเปนรอยละ 27.6 สวนกลุมตัวอยางที่ซื้อประกันชีวิตครั้ง

สุดทายเมื่อ นอยกวา 1 ป ผานมาแลว มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 24.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม สื่อหรือแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับ
ประกันชีวิต ในรอบเดือนที่ผานมา   
 
สื่อหรือแหลงขอมูลที่ไดรบัเกี่ยวกับประกัน

ชีวติ ในรอบเดือนที่ผานมา 
จํานวน (เลือก) รอยละ 

โทรทัศน 123 25.3 
วิทย ุ 32 6.6 
นิตยสาร 49 10.1 
ปายโฆษณา 63 12.9 
ตัวแทน 101 20.7 
พนักงานธนาคาร 60 12.3 
อินเตอรเน็ตเว็บไซต 33 6.8 
อีเมลล 26 5.3 

รวม 487 100.0 

 

 จากตารางที่ 16 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามสื่อหรือแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับประกันชีวิต 

ในรอบเดือนที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลผานทางโทรทัศน คิดเปนรอยละ 

25.3รองลงมาไดรับขอมูลผานตัวแทน คิดเปนรอยละ 20.7 สวนกลุมตัวอยางที่ไดรับขอมูลผานทางอี

เมลล มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม การซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมใน
อนาคต 
 

การซื้อประกันชีวิตเพิ่มเตมิในอนาคต จํานวน (คน) รอยละ 
ซื้อเพ่ิมอยางแนนอน 33 16.9 
คอนขางแนใจวาจะมีการซื้อเพ่ิม 49 25.1 
ไมแนใจ 93 47.7 
คอนขางแนใจวาไมซื้อเพ่ิมแลว 11 5.6 
ไมซื้อเพ่ิมอีกอยางแนนอน 9 4.6 

รวม 195 100.0 

 

 จากตารางที่ 17 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามการซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมในอนาคต 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมแนใจที่จะซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมในอนาคต คิดเปนรอยละ 47.7 

รองลงมาคอนขางแนใจวาจะมีการซื้อเพ่ิมในอนาคต คิดเปนรอยละ 25.1 สวนกลุมตัวอยางที่ไม

ซื้อเพ่ิมอีกอยางแนนอน มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 4.6 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตาม ระยะเวลาที่ประสงคจะซื้อประกัน
ชีวิตเพ่ิมเติม 
 

ระยะเวลาทีป่ระสงคจะซือ้ประกันชีวติ
เพิ่มเติม 

จํานวน (คน) รอยละ 

ภายใน 3 เดือน 5 5.1 
ภายในระหวาง 3 - 6 เดือน 11 11.2 
ภายในระหวาง 6 - 9 เดือน 14 14.3 
ภายในระหวาง 9 - 12 เดือน 17 17.3 
มากกวา 1 ปขึ้นไป 51 52.0 
รวม 98 100.0 

 

 จากตารางที่ 18 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามระยะเวลาที่ประสงคจะซ้ือประกันชีวิต

เพ่ิมเติม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประสงคจะซ้ือประกันชีวิตเพ่ิมเติมในระยะเวลา มากกวา 

1 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาประสงคจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม ภายในระหวาง 9 - 
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12 เดือน คิดเปนรอยละ 17.3 สวนกลุมตัวอยางที่ประสงคจะซ้ือประกันชีวิตเพ่ิมเติมภายใน 3 

เดือน มีนอยที่สุด โดยมีเพียงรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 19 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลกระทบตอปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม 
 

ระดับการตัดสินใจ 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันชีวติเพ่ิมเติม นอย 
คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก 

มาก x  S.D. 

ปจจัยทางการตลาดและบริการที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวติเพิ่มเติม 

 2 5 76 116 4.54 0.60 1)  เชื่อม่ันวาบริษัทมีความ
ม่ันคงทางดานการเงิน  (1.0%) (2.5%) (38.2%) (58.3%)   

1 2 50 95 51 3.97 0.77 2)  บริษัทเสนอรูปแบบประกัน
ชีวติใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น (0.5%) (1.0%) (25.1%) (47.7%) (25.6%)   

2 3 34 70 91 4.23 0.85 3)  เบี้ยประกนัภัยต่ํา 
ผลตอบแทนสงู (1.0%) (1.5%) (17.0%) (35.0%) (45.5%)   

3 11 66 59 60 3.81 0.98 4)  สามารถผอนชําระเบี้ย
ประกันไดหลายวิธ ี (1.5%) (5.5%) (33.2%) (29.6%) (30.2%)   

11 29 96 49 15 3.14 0.95 5)  การโฆษณาตางๆ มีผลให
เห็นถึงความจาํเปนตองซื้อเพ่ิม (5.5%) (14.5%) (48.0%) (24.5%) (7.5%)   

5 19 65 57 49 3.65 1.04 6)  เคยไดรับบริการจาย
สินไหมที่รวดเร็ว (2.6%) (9.7%) (33.3%) (29.2%) (25.1%)   

1 23 59 53 63 3.77 1.04 7)  เชื่อม่ันในคุณภาพของ

ตวัแทน (0.5%) (11.6%) (29.6%) (26.6%) (31.7%)   

42 68 68 19 2 2.35 0.95 8)  เกรงใจตัวแทน 
(21.1%) (34.2%) (34.2%) (9.5%) (1.0%)   

 10 58 72 58 3.90 0.88 9)  มีขั้นตอนการบริการที่

รวดเร็ว  (5.1%) (29.3%) (36.4%) (29.3%)   
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
ระดับการตัดสินใจ 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติเพ่ิมเติม นอย 

คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก 

มาก x  S.D. 

2 10 43 72 73 4.02 0.93 10) มีการบริการหลังการขายที่

ดี (1.0%) (5.0%) (21.5%) (36.0%) (36.5%)   

4 8 68 59 60 3.82 0.98 11) มีระบบชําระเบี้ยประกันแบบ

เครดิต (2.0%) (4.0%) (34.2%) (29.6%) (30.2%)   

8 19 78 59 36 3.48 1.02 12) มีระบบชําระเบี้ยประกันเปน

รายเดือน (4.0%) (9.5%) (39.0%) (29.5%) (18.0%)   

1 10 43 76 70 4.02 0.90 13) มีเครือขาย/ สาขาใหบริการ

มาก/ทั่วประเทศ (0.5%) (5.0%) (21.5%) (38.0%) (35.0%)   

3 20 81 96  4.35 0.72 14) มีสถานพยาบาลใหบริการ

มาก/ทั่วประเทศ (1.5%) (10.0%) (40.5%) (48.0%)    

รวม 3.79 0.57 

ปจจัยจูงใจที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวติเพิ่มเติม 
2 2 33 84 79 4.18 0.81 1)  มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
(1.0%) (1.0%) (16.5%) (42.0%) (39.5%)   

2 1 20 101 73 4.23 0.73 2)  ตองการเพิ่มผลประโยชน

จากความคุมครอง (1.0%) (0.5%) (10.2%) (51.3%) (37.1%)   

3 49 67 81 3 4.13 0.83 3)  ผลตอบแทนเมื่อเทียบสูง

กว า อัตราดอกเบี้ ย เ งินฝาก

ธนาคาร 
(1.5%) (24.5%) (33.5%) (40.5%) (1.5%)   

5 31 99 64  4.12 0.75 4)  ตองการใชสิทธิประโยชน

ทางภาษี เชน คาลดหยอน (2.5%) (15.6%) (49.7%) (32.2%)    
4 2 49 78 67 4.01 0.90 5)  ปองกันความเสี่ยงในการ

ดํารงชีวิต เชนทุพพลภาพ เปน

ตน 

(2.0%) (1.0%) (24.5%) (39.0%) (33.5%) 
  

2 3 54 83 56 3.95 0.84 6 )   เ พื่ อ ต อ ง ก า ร ค า

รักษาพยาบาลมากขึ้น (1.0%) (1.5%) (27.3%) (41.9%) (28.3%)   
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
 

ระดับการตัดสินใจ 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวติเพ่ิมเติม นอย 

คอนขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก 

มาก x  S.D. 

3 10 78 57 52 3.73 0.96 7)  มีตําแหนงหนาที่การงาน

สูงขึ้น (1.5%) (5.0%) (39.0%) (28.5%) (26.0%)   

12 21 87 40 40 3.38 1.10 8)  ปองกันความเสี่ยงจากการ

กูยืมเงิน / เปนหนี้ (มีหน้ีเพ่ิม) * (6.0%) (10.5%) (43.5%) (20.0%) (20.0%)   

รวม 3.96 0.59 

โดยภาพรวม 3.88 0.52 

 
 จากตารางที่ 19 ปจจัยที่มีผลกระทบตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
เพ่ิมเติมโดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และจําแนกออกเปนรายดาน ดังนี้ 
 

ปจจัยทางการตลาดและบริการที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม 
“เชื่อม่ันวาบริษัทมีความมั่นคงทางดานการเงิน” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ

มาก คิดเปนรอยละ 58.3 รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 38.2สวนกลุมตัวอยางมีการ
ตัดสินใจคอนขางนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีการตัดสินใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.54และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

“ บริษัทเสนอรูปแบบประกันชีวิตใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ตัดสินใจคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 47.7รองลงมามาก คิดเปนรอยละ 25.6สวนกลุมตัวอยางมี
การตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการตัดสินใจในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.97และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

 “เบี้ยประกันภัยต่ํา ผลตอบแทนสูง” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจมาก คิดเปน
รอยละ 45.5รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 35.0สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจนอย มี
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.23และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

 “สามารถผอนชําระเบี้ยประกันไดหลายวิธี” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 33.2รองลงมามาก คิดเปนรอยละ 30.2 สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ
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นอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ตัดสินใจในระดับคอนขางมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

 “การโฆษณาตางๆ มีผลใหเห็นถึงความจําเปนตองซื้อเพ่ิม” กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การตัดสินใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.0รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 24.5สวนกลุม
ตัวอยางมีการตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการตัดสินใจในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.14และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

“เคยไดรับบริการจายสินไหมที่รวดเร็ว” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 29.2 สวนกลุมตัวอยางมี
การตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.6ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมี
การตัดสินใจในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.65และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 

 “เชื่อม่ันในคุณภาพของตัวแทน” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจมาก คิดเปนรอย
ละ 31.7 รองลงมา ปานกลางคิดเปนรอยละ 29.6 สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจนอย มีนอย
ที่สุดคิดเปนรอยละ 0.5ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจในระดับ
คอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 

 “เกรงใจตัวแทน” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจปานกลาง และระดับ คอนขาง
นอยซ่ึงมีเทากัน คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมามีนอย คิดเปนรอยละ 21.1 สวนกลุมตัวอยางมี
การตัดสินใจในระดับมาก มีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 1.0ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการตัดสินใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.35และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

 “มีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็ว” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจคอนขางมาก คิด
เปนรอยละ 36.4รองลงมาปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.3สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ
คอนขางนอย มีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 5.1ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ตัดสินใจในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.90และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

 “มีการบริการหลังการขายที่ดี” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจมาก คิดเปนรอยละ 
36.5รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 36.0สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจในระดับ
คอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

 “มีระบบชําระเบี้ยประกันแบบเครดิต” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมามากคิด เปนรอยละ 30.2 สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจนอย มี
นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.0ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจใน
ระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

 “มีระบบชําระเบี้ยประกันเปนรายเดือน” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 29.5สวนกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ
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นอย มีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 4.0ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ
ในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02  

“มีเครือขาย/ สาขาใหบริการมาก/ทั่วประเทศ” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 38.0รองลงมามาก คิดเปนรอยละ 35.0 สวนกลุมตัวอยางมีการ
ตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
ตัดสินใจในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 

 “มีสถานพยาบาลใหบริการมาก/ทั่วประเทศ” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.5สวนกลุมตัวอยางมี
การตัดสินใจนอย มีนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 1.5ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมี
การตัดสินใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 
  โดยภาพรวมปจจัยทางการตลาดและบรกิารที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวติเพ่ิมเติมมีการ
ตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.79 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 

 

ปจจัยจูงใจที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม 

 “มีรายไดเพ่ิมขึ้น” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 

42.0 รองลงมา มาก คิดเปนรอยละ 39.5 สวนกลุมตัวอยางที่มีการตัดสินใจนอย และคอนขาง

นอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจ

อยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

“ตองการเพิ่มผลประโยชนจากความคุมครอง” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ

คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมา มาก คิดเปนรอยละ 37.1 สวนกลุมตัวอยางที่มีการ

ตัดสินใจคอนขางนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวน

ใหญการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

“ผลตอบแทนเม่ือเทียบสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร” กลุมตัวอยางสวนใหญมี

การตัดสินใจคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา ปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.5 สวน

กลุมตัวอยางที่มีการตัดสินใจนอย และมาก มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ โดย

ภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

“ตองการใชสิทธิประโยชนทางภาษี เชน คาลดหยอน” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ

ตัดสินใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมา คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 32.2 สวนกลุม

ตัวอยางที่มีการตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุม
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ตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.75 

“ปองกันความเสี่ยงในการดํารงชีวิต เชน ทุพพลภาพ เปนตน” กลุมตัวอยางสวนใหญมี

การตัดสินใจคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมา มาก คิดเปนรอยละ 33.5 สวนกลุม

ตัวอยางที่มีการตัดสินใจคอนขางนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวม

กลุมตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 

“เ พ่ือตองการคารักษาพยาบาลมากขึ้น” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจ

คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมา มาก คิดเปนรอยละ 28.3 สวนกลุมตัวอยางที่มีการ

ตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญการ

ตัดสินใจอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

“มีตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้น” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตัดสินใจปานกลาง คิดเปน

รอยละ 39.0 รองลงมา คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 28.5 สวนกลุมตัวอยางที่มีการตัดสินใจนอย 

มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจอยูใน

ระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

 “ปองกันความเสี่ยงจากการกูยืมเงิน / เปนหนี้ (มีหน้ีเพ่ิม)” กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ

ตัดสินใจปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมา คอนขางมาก และมาก คิดเปนรอยละ 20.0 

สวนกลุมตัวอยางที่มีการตัดสินใจนอย มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ โดยภาพรวม

กลุมตัวอยางสวนใหญการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.10 

 โดยภาพรวมปจจัยจูงใจที่มีผลทําใหซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมมีการตัดสินใจอยูในระดับ 

คอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
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สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

จากการแจกแบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 200 ชุดนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ
ตองการศึกษาปจจัยดานตางๆ ที่ผูบริโภคใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม  
โดยมีกลุมตัวอยางเปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและมีกรมธรรมประกันชีวิต
แลว โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลสถานภาพสวนบุคคล สวนที่ 
2 เปนรายละเอียดในการซื้อประกันชีวิต และสวนที่ 3 เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตเพ่ิมเติม โดยไดผลสรุปดังนี้ 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา   เพศที่ทําประกันชีวิต มากที่สุด คือเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54    
กลุมอายุที่ทําประกันมากที่สุด คือกลุมอายุระหวาง 25-29 ป  คิดเปนรอยละ 33   มีสถานภาพ
โสดจะทําประกันชีวิตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
83.50   อาชีพที่ทําประกันชีวิตมากที่สุดคือ กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 
89.50   และเปนกลุมที่มีรายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน ทําประกันชีวิตมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 38.50  

สําหรับรายละเอียดในการซื้อประกันชีวิต สวนใหญมีจํานวน 1-3 กรมธรรม ถือ
กรมธรรมประกันชีวิตประเภทแบบสะสมทรัพย วงเงิน 100,000-300,000 บาท ชําระเงินแบบ
รายป สวนใหญมีการเก็บเงินออมโดยประมาณ 5-10% ของรายไดรวมทั้งป ซึ่งซ้ือประกันชีวิต
ครั้งสุดทายเม่ือประมาณ 1-5 ปที่ผานมา  สวนใหญไมแนใจที่จะซ้ือประกันเพิ่มเติมในอนาคต 
คิดเปนรอยละ 47.70  ที่  สวนซื้อเพ่ิมอยางแนนอนและคอนขางแนใจวาจะซื้อเพ่ิมในอนาคต คิด
เปนรอยละ 42 ซึ่งมีความประสงคจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมในระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 52 และสื่อหรือแหลงขอมูลที่ไดรับเกี่ยวกับประกันชีวิตในรอบเดือนที่ผานมา คือทาง
โทรทัศน คิดเปนรอยละ25.3รองลงมาคือไดรับขอมูลผานตัวแทน 20.7 

สําหรับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมและปจจัยจูงใจที่มีผลทําให
ซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
 - ความมั่นคงทางดานการเงิน ของบริษัทประกันชีวิตเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหธุรกิจ
ประกันชีวิตเปนที่ยอมรับในสังคม  
 - ผลิตภัณฑหรือแบบของกรมธรรม ก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญ ฉะนั้นบริษัท
ประกันชีวิตควรออกแบบกรมธรรมแบบตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเอาประกันชีวิตในระดับ
ตางๆ และควรออกแบบกรมธรรมใหมๆเพ่ือดึงดูดใจใหประชาชนสนใจที่จะทําประกันชีวิตมาก
ขึ้น รวมทั้งมีเบี้ยประกันภัยต่ําแตใหผลตอบแทนสูง 
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 - ตองการใชสิทธิประโยชนทางภาษี เชนคาลดหยอนถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกกรมธรรมประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญ จากมาตราที่รัฐบาลเพิ่มคาลดหยอน
ภาษีเปน 50,000 สงผลใหความตองการในการทําประกันชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่มีรายได
สูงสามารถที่จะนํามาหักลดหยอนภาษีไดมากขึ้น แตในขณะที่กลุมผูมีรายไดนอยจะไดรับ
ประโยชนจากมาตรานี้นอยกวา ดังน้ันภาครัฐควรมีมาตราการที่จะกระตุนการทําประกันชีวิต
สําหรับใหกลุมผูมีรายไดนอยดวยเชน ใหผูมีรายไดนอยสามารถลดหยอนภาษีไดมากขึ้น โดย
การกําหนดอัตราการลดหยอนภาษีเปนแบบคงที่ในระดับที่เหมาะสม เปนตน 
 - ความตองการเพิ่มผลประโยชนจากความคุมครองและการปองกันความเสี่ยงใน
การดํารงชีวิตเชน ทุพพลภาพ ถือเปนปจจัยจูงใจที่มีผลทําใหตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพ่ืมเติม
ดวย 

3.1.3 การสรุปและประมวลผลขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  

การวิเคราห SWOT Analysis 

Strengths 

 - มีความมั่นคงทางการเงิน มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน การลงทุน บริษัทฯ มีฐาน

การเงินที่แข็งแกรงและมีความมั่นคงทางการเงิน มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีเลิศ มีระบบการ

พิจารณาประกันภัยที่ดี และมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย ณ เดือน

ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม กวา 331,0000 ลานบาท ซึ่งสูงเปนอันดับหน่ึงของธุรกิจ

ประกันชีวิตในไทย ไปลงทุนดานตางๆ ใหผลตอบแทนที่แนนอน แตมีความเสี่ยงต่ํา  

 - มีเทคโนโลยีที่ดี บริษัทฯ มีการนําระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชในการใหบริการแก

ลูกคา เชน การสรางระบบฐานขอมูลลูกคาในการดําเนินงานดานประกันภัย การนําระบบ 

Imaging & Workflow ที่ชวยใหงานเอกสารและขอมูลตางๆเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็วมา

สนับสนุนการดําเนินงานในดานสินไหมทดแทน(Claims) ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  พรอม

ทั้งสรางระบบการใหบริการคุณภาพที่ครอบคลุมในทุกๆดานจากจุดบริการเพียงจุดเดียว

นอกจากนี้ยังเปนบริษัทประกันชีวิตแรกที่เปดบริการใหขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกใหแกผูที่สนใจตองการทราบขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริษัท เชน ประวัติ

ของเอไอเอ ธุรกิจและการใหบริการรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม เปนตน 
 -  มีสินคาหลากหลาย บริษัทฯ มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหใหมและมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาและตรงตามวัตถุประสงคของลูกคาอยาง
ตอเน่ือง   นับตั้งแตไดเร่ิมดําเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยบริษัทฯ ไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด จนเปนที่ยอมรับใน
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วงการธุรกิจประกันชีวิตวาเอไอเอเปนแมแบบของธุรกิจประกันชีวิตและเปนผูนําทางการตลาด
ในประเทศไทย แบบผลิตภัณฑใหม   
 -  มีตัวแทนทีดี่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ถอืไดวาเปนโรงเรียนผลิตตวัแทนขายที่มากที่สุด
ในตลาดธุรกิจประกันชีวติ เพราะปจจุบันบริษัทฯ มีตวัแทนที่มีคุณภาพกวา 78,000 คน และ
หนวยตวัแทนกวา 6,100 หนวย ซึ่งเชื่อม่ันวาจะสามารถครอบคลุมการบริการของลูกคาที่ทัว่ถึง
และยังสามารถขยายตลาดไดเร็วและงายขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแขง 
 -  มีหลักสูตรการฝกอบรมที่ดี บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝกอบรมที่ทนัสมัยสําหรับฝายขาย  

เพราะไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฝกอบรมเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับ

ตัวแทน เริ่มตั้งแตหลักสูตรพื้นฐานตางๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต จนสรางความเปนมืออาชีพใหกับ

ตัวแทน 

Weaknesses 

 -  ไมสามารถขยายสาขาไดเน่ืองจากเปนสาขาของบริษัทตางชาติ 

 -  อํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ Home Office ที่ประเทศฮองกง 

    -  ตัวแทนและผูบริหารขององคกรมีการลาออก เน่ืองจากถูกซื้อตัวไดผลตอบแทนที่

ดีกวาจากบรษิัทประกันชีวติอ่ืน สงผลใหบริษัทเสียเวลาในการตองรีครูทตวัแทนขึน้มาใหม และ

ตัวแทนที่ดีและมีคุณภาพตองใชเวลาในการฝกอบรมใหผานตามหลักสูตรตางๆ ของบริษัทฯ 

อาจทําใหขาดบุคลากรที่มีคณุภาพและมีประสบการณไป 

Opportunities 

 -  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารไมแนนอนมีแนวโนมลดลง รวมถึงตลาดทุนดวยทํา

ใหประชาชนหันมาสนใจการออมเงินหรือยายเงินฝากมาฝากกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นเพราะ

เปนแบบประกันที่การันตีผลตอบแทนแนนอน  

 -  รัฐบาลมีการผอนปรนกฎระเบียบบางอยางทําใหธุรกิจมีความคลองตัวเพ่ิมขึ้น เชน 

เปดชองทางใหมีการขยายการลงทุนไปตางประทศ เพ่ิมชองทางการลงทุนในประเทศ การเปด

โอกาสใหธุรกิจประกันชีวิตลงทุนในอสังหาริมทรัพยได เปนตน 

 -  รัฐบาลมีการสนับสนุนใหมีการประกันชีวิตมากขึ้น  ทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 

หรือเงินบํานาญในวัยเกษียณอายุ  เชน การสนับสนุนใหบุตรทําประกันชีวิตใหกับบิดา  มารดา  

ดวยโครงการกรมธรรมลูกกตัญู  ที่บุตรสามารถนําเบี้ยประกันสุขภาพไปหักลดหยอนภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาไดไมเกินคนละ  15,000  บาทตอป  ขณะน้ีกําลังอยูในความสนใจของ

ประชาชนเปนอยางมาก 
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 -  เน่ืองจากปจุบันคนไทยมีกรมธรรมประกันชีวิตเพียง 17-18 %  เทานั้น  ยังสามารถ

ขยายตัวไดอีกมาก ถือเปนโอกาสที่ทําใหบริษัทประกันชีวิตตางชาติตองการที่จะเขามาลงทุนใน

ประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งบริษัทจากยุโรป และเอเชีย  

Threats 

 -  ธุรกิจประกันชีวติมีขอจํากัดที่ผูเอาประกันสามารถนําเบี้ยประกันไปหักลดหยอนภาษี

ไดเพียงสูงสุดแค 50,000 บาท เทานั้น  แตสินคาทดแทนอยางกองทุน LTF  และ RMF สามารถ

นําไปหักลดหยอนภาษีไดถึง 300,000 บาท ซึ่งจูงใจมากกวา 

  -  ธุรกิจประกันชีวติมีขอจํากัดในทางกฎหมายเปนอยางมาก เน่ืองจากธุรกิจประกนัชีวติ

ตองมีเงินสํารองไวกับกรมการประกันภัยถึง 25 % ซึ่งเปรียบเทยีบกับธนาคารสํารองเงินกับ

ธนาคารแหงประเทศไทยเพียง 7 %  เทานั้น  ทําใหบริษัท ฯ  นํารายไดดังกลาวไปลงทุนเพื่อให

เกิดกําไรไดนอยลง 

 -  ยังมีประชาชนบางกลุมที่ยังมีความเชื่อ และทัศนคติที่ไมดีตอประกันชีวิต และมองวา

การซื้อประกันชีวิตถือเปนภาระ คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการหวังพ่ึงครอบครัวในกรณีที่

เกิดปญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและสุขภาพอยู โดยสวนใหญยังไมคิดจะสราง

ความคุมครองดวยตัวเอง ทั้งดวยการออมและการทําประกัน  

 

ตารางที่ 20   แสดงสรุปการวิเคราะห SWOT Analysis 

 

การประมวลผลภายในบริษัท ฯ 

Strengths Weaknesses 

1. มีความมั่นคงดานการเงิน 

2. มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน การลงทุน 

3. มีเทคโนโลยีที่ดี 

4. มีสินคาหลากหลาย 

5. มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานการ

ขายที่ดี 

1.   ไมสามารถขยายสาขาไดเน่ืองจากเปน

สาขาของบริษัทตางชาติ 

2. อํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ Home Office 

ที่ประเทศฮองกง 
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การประมวลผลภายนอกบริษัท ฯ 

Opportunities Threats 

1. คนไทยมีประกันชีวิต 18 % ยังสามารถ

ขยายตลาดไดอีกมาก 

2. ประชาชนมีความรูความเขาใจและทัศนคติ

ดานประกันชีวิตมากขึ้น 

3. อัตราดอกเบี้ย และเศรษฐกิจมีความผัน

ผวนทําใหคนหันมาออมกับประกันชีวิตมากขึ้น 

1. กฎหมายที่รองรับธุรกิจประกันชีวิตมี

ขอจํากัด 

2.   ยังมีประชาชนบางกลุมที่มีทัศนคติไมดีตอ

ธุรกิจประกันชีวิต 

3. สินคาทดแทนมีขอจํากัดดานกฎหมาย

นอยกวา และสามารถนําไปลดหยอนภาษีได

มากกวา 

 

สรุปการวิเคราะห Five Forces Analysis 

 

  1. อันตรายจากการเขามาของคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants or 

Potential Competitors)   

 การเขามาของคูแขงภายในอุตสาหกรรมรายใหมกันจากการแขงขันกัน ทางดานกลยุทธ

การตลาด ซึ่งถือเปนเรื่องยากสําหรับบริษัทประกันชีวิตใหมที่เขามาในธุรกิจตอนนี้ เน่ืองจาก

กฎหมายดานการลงทุนของธุรกิจ อีกทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานประกัน

ชีวิตยังขาดแคลนในประเทศไทย 

 2. สภาพการแขงขันระหวางผูแขงขันที่มีอยูในปจจุบัน (Intensity of Rivalry 

among Existing Competitors) 

 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในชวง 4 – 5 ปที่ผานมา มีอัตราการเติบโต

คอนขางสูง ทําใหคูแขงเขามาในอุตสาหกรรมคอนขางมาก ปจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตถึง 25 

บริษัท ดวยกัน ซึ่งปจจุบันแขงขันกันดานตัวสินคา ตัวแทน และความเชื่อม่ันของบริษัท ซึ่งมีทั้ง

บริษัทจากตางประเทศ และบริษัทของคนไทย 

 3. อันตรายจากสินคาทดแทนหรือ บริการทดแทน (Threat of Substitute 

Products or Services) 

 สินคาทดแทนของธุรกิจประกันชีวิต คือ ธนาคาร กองทุน เชน  LTF RMF กองทุน

บําเหน็จบํานาญ ซึ่งแตกตางกันดานระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทน แตการลงทุนมีความ
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เสี่ยง ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ย หรือเศรษฐกิจมีความผันผวน ประชาชนก็จะดึงเงินลงทุนมาฝากไว

กับการประกันชีวิต 

 

  4. อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 

 จากเดิมที่มีขอจํากัดในดานทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตทําให

บริษัทไดพัฒนารูปแบบการประกันชีวิตอยางหลากหลาย  ใหตรงกับความตองการของลูกคา

มากที่สุด ทั้งรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย แบบคุมครองตลอดชีพ  แบบบําเหน็จ

บํานาญ  และแบบหนวยลงทุน เพ่ือใหบริษัท ฯ สามารถสรางอํานาจตอรองกับลูกคาไดมากขึ้น 

เน่ืองจากลูกคามีทางเลือกหลากหลาย  จากบริษัทประกันชีวิตดวยกัน และจากสินคาทดแทน 

 

  5. อํานาจการตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining Power of Supplier) 

 บริษัทฯ มีจุดแข็งดานการเงิน ดังนั้น บริษัทที่เปนบริษัทคูคา ที่เกี่ยวของกับบริษัท

ประกันชีวิต ไดแก  โรงพยาบาล หรืออยางตัวแทนฝายขาย ถือวาบริษัทเรามีการจายเงินคืนเร็ว

ที่สุด อยางโรงพยาบาลกรณีการประกันสุขภาพเรามีการจายเงินทุก 15 วัน และสําหรับฝายขาย

มีการจายผลประโยชนคืนทุกสัปดาห  สําหรับบริษัทคูคา หรือพันธมิตรที่จัดหาลูกคามาใหบริษัท

ประกันชีวิต เชน ธนาคารในสวนของการขายประกันผานชองทางนี้ ปจจุบันถือไดวาธนาคารมี

อํานาจตอรองสูงในการที่จะเลือกรวมพันธมิตรกับบริษัทประกัน เพราะบางธนาคารก็จะมี

ธนาคารที่เปนหุนสวนทางธุรกิจอยูแลว  

 

3.2  การกําหนดกลยุทธ  (Strategic Formulation)  

 

 3.2.1 แนวทางเลือกในการแกไขปญหา (Strategic Alternatives) 

 -  การกําหนดกลยุทธโดยแมททริซการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินปจจัย

ภายนอก (Internal Factor Evaluation (IFE) matrix) ซึ่งการประเมินภายใน (Critical internal 

factor) จุดแข็งของบริษัท ไดแก มีความมั่นคงดานการเงิน มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน การ

ลงทุน มีเทคโนโลยีที่ดี มีสินคาหลากหลาย และมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานการขายที่ดี  

และจุดออนของบริษัท ไดแก ไมสามารถขยายสาขาไดเน่ืองจากเปนสาขาของบริษัทตางชาติ 

และอํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ Home Office ที่ประเทศฮองกง ซึ่งผลการวิเคราะหไดคะแนน

ถวงนํ้าหนักอยูที่ 2.80 สวนการประเมินจากปจจัยภายนอก (Critical external factor) โอกาส

ของบริษัท ไดแก คนไทยมีประกันชีวิต 18 % ยังสามารถขยายตลาดไดอีกมาก ประชาชนมี
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ความรูความเขาใจและทัศนคติดานประกันชีวิตมากขึ้น อัตราดอกเบี้ย และเศรษฐกิจมีความผัน 

ผวนทําใหคนหันมาออมกับประกันชีวิตมากขึ้น และอุปสรรคของบริษัท ไดแก กฎหมายที่รองรับ

ธุรกิจประกันชีวิตมีขอจํากัด ยังมีประชาชนบางกลุมที่มีทัศนคติไมดีตอธุรกิจประกันชีวิตและ

สินคาทดแทนมีขอจํากัดดานกฎหมายนอยกวา และสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดมากกวาซึ่ง

ผลการวิเคราะหไดคะแนนถวงน้ําหนักอยูที่ 3.05 โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 21 และ 22 

 

ตารางท่ี 21 แสดงแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation (IFE) 

matrix) 

ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical internal factor) 

(1) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

(2) 

การประเมิน 

(Rating) 

(3) 

คะแนนถวงน้าํหนัก 

(Weighted score) 

(4) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีความมั่นคงดานการเงิน         

2. มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน 

การลงทุน 

3. มีเทคโนโลยีที่ดี 

4. มีสินคาหลากหลาย 

5.  มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร

ดานการขายที่ดี 

จุดออน (Weaknesses) 

1.   ไมสามารถขยายสาขาได

เน่ืองจากเปนสาขาของบรษิัท

ตางชาต ิ

2. อํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ 

Home Office ที่ประเทศฮองกง 

 

 

0.15 

0.15 

 

0.10 

0.15 

0.20 

 

 

0.15 

 

 

0.10 

 

4 

3 

 

3 

3 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

0.60 

0.45 

 

0.30 

0.30 

0.80 

 

 

0.15 

 

 

0.20 

รวม 1.0  2.80 

หมายเหต ุการประเมินตวัเลข 1=จุดออนหลัก  2=จุดออนรอง  3=จุดแข็งรอง  4=จุดแข็งหลัก 

การประเมินตวัเลข 1=อุปสรรคหลัก  2=อุปสรรครอง  3=อุปสรรครอง  4=อุปสรรคหลัก 
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ตารางที่ 22 แสดงแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Facter Evaluation (EFE) 

matrix) 

 

ปจจัยภายนอกที่สําคัญ 

(Critical external factor) 

(1) 

น้ําหนัก 

(Weight) 

(2) 

การประเมิน 

(Rating) 

(3) 

คะแนนถวงน้าํหนัก 

(Weighted score) 

(4) 

โอกาส (Opportunities) 

1. คนไทยมีประกันชีวติ 18 % ยัง

สามารถขยายตลาดไดอีกมาก 

2. ประชาชนมีความรูความเขาใจ

และทศันคติดานประกันชีวติมากขึ้น 

3. อัตราดอกเบี้ย และเศรษฐกจิมี

ความผันผวนทําใหคนหันมาออมกับ

ประกันชีวติมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

1. กฎหมายที่รองรับธุรกิจประกัน

ชีวติมีขอจํากัด 

2. ยังมีประชาชนบางกลุมทีมี่ทัศนคติ

ไมดีตอธุรกิจประกันชีวติ 

3. สินคาทดแทนมีขอจํากัดดาน

กฎหมายนอยกวา และสามารถนําไป

ลดหยอนภาษีไดมากกวา 

 

 

0.20 

 

0.20 

 

0.15 

 

 

 

0.10 

 

0.20 

 

0.15 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

0.80 

 

0.80 

 

0.45 

 

 

 

0.20 

 

0.40 

 

0.30 

รวม 1  3.05 

หมายเหต ุการประเมินตวัเลข 1=อุปสรรคหลัก  2=อุปสรรครอง  3=โอกาสรอง  4=โอกาสหลัก 
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ตารางท่ี 23 แสดงแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน-ภายนอก (Internal-External (IE) 

matrix) 

 

  
  คะแนนถวงน้าํหนักปจจัยภายใน (IFE)    

4.0 
เขมแข็ง 
3.0-4.0 

ปานกลาง 
2.0-2.99 

ออนแอ 
1.0-1.99 

1.0 

สูง 
3.0-4.0 

Growth 
Strategy 

Growth 
Strategy 

Stability 
Strategy  

ปาน
กลาง 
2.0-
2.99 

Growth 
Strategy 

Stability 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy  

คะ
แน

นถ
วง
น้าํ

หน
ักข

อง
ปจ

จัย
ภา

ยน
อก

 (E
FE

) 

ต่ํา 
1.0-
1.99 

Stability 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy 

Retrenchment 
Strategy  

2.80 

3.05 
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 จากผลการศึกษา พบวาคะแนนตกอยูในชวง กลยุทธการเติบโต ซึ่งกลยุทธนี้ตองการ

การดําเนินงานเพ่ือสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจในอนาคต เชน การเพิ่มสวนแบงการตลาด 

การเพิ่มยอดขาย การลดตนทุน และการเพิ่มกําไร เปนตน โดยกลยุทธการเจริญเติบโตจะมีอยู 2 

ลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy)     

  - กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) 

  - กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) 

 2. กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 

Strategy) 

  - กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 

  - กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 

 บริษัทเลือกใชกลยุทธการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองคกรดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม พัฒนาตลาดใหม และการขยายตลาดใหม และภายนอกองคกร

สามารถทําไดโดยการซื้อธุรกิจอ่ืน (Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคกรอ่ืน (Mergers) และการ

รวมลงทุน (Joint Venture) 

- การกําหนดกลยุทธดวยแมททริกซอุปสรรค – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง (Threats – 

Opportunities – Weaknesses – Strengths (TOWS) matrix)  จากการเก็บรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

เพ่ิมเติมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 200 ชุด จึงนําขอมูลดังกลาวมา

สรุปประมวลผลรวมกับขอมูลทุติยภูมิ และผลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธตาง ๆ  เชน 

การวิเคราะห SWOT  Analysis  การวิเคราะห Five Force แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมา

กําหนดแนวทางเลือกและกลยุทธทางเลือกสําหรับบริษัท ฯ โดยใช Model TOWS 

Matrix (Wheelan, 2006 ; Kotler, 2006) ตามตารางที่ 21 
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ตารางที่ 24  การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS MATRIX 

 

Internal Factor จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 

 

 

 

External Factor 

S1  มีความมั่นคงดานการเงิน 

S2  มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน  

      การลงทุน 

S3  มีเทคโนโลยีที่ดี 

S4  มีสินคาหลากหลาย 

W1  ไมสามารถขยายสาขาได

เน่ืองจากเปนสาขาของบริษัทตางชาติ 

W2  อํานาจการอนุมัติขึ้นอยูกับ 

Home Office ที่ประเทศฮองกง 

 

 1.                           SO 2.                             WO 

โอกาส (Opportunities) -   ตลาดประกันชีวิตยังสามารถ 

 ขยายตัวไดอีกมาก บริษัทนาจะ 

 ขยายการลงทุนในดานตาง ๆ 

 เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับกับการ 

 แขงขันในอุตสาหกรรม 

- เน่ืองจากบริษัทมีความเขมแข็ง 

 และเชี่ยวชาญดานการเงินการ

ลงทุน เปนสถาบันการเงินใหญ

ระดับโลก บวกกับความรูความ

เขาใจในการลงทุนของประชาชน

เพ่ิมมากขึ้น  บริษัทนาจะออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางและ

หลากหลายมากกวาคูแขง 

- สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา 

 โดยกําหนดกลยุทธทางการตลาด  

 เพ่ิมการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ให 

 ประชาชนรูจักกบับริษัทมากขึ้น 

- จัดใหมีการทํา R & D  สําหรับ 

 ลูกคาที่ถือกรมธรรมอยูแลว และ 

 สํารวจลูกคาที่ยังไมมีประกันชีวิต 

 เพ่ือศึกษาความตองการของลุกคา 

 ในการใหบริการของบริษัทและ 

 รูปแบบของผลิตภัณฑสินคา 

- เน่ืองจากบริษัทมีชองทางการ 

 จําหนายหลักคือ ชองทางตัวแทน 

 ซึ่งปจจุบันตัวแทนที่เปนมืออาชีพ 

 และมีคุณภาพหายาก บริษัท ฯ 
     ควรจัดใหมกีารปรับเปล่ียน           
โครงสรางผลประโยชนฝายขายใหมี    
ความดึงดูดและเลือกที่จะอยูกับบริษัท 
ฯ นอกจากนั้นควรจะเพิ่มชองทางการ
จําหนายจากเดิมใหมากขึ้น เชน 
แบงกแอสชัวรันส) เทเลมารเก็ตติ้ง 
การขายผานสื่อ (Broad Marketing) 
การขายผานระบบหักบัญชีเงินเดือน 
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Internal Factor จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
(Worksite Marketing) และการขาย
ตรง (Direct Marketing)  และInternet 
 

 3.                       ST 4.                           WT 

อุปสรรค (Threats)   

T1  กฎหมายที่รองรับธุรกิจประกัน 

 ชีวิตมีขอจํากัด 

T2 สินคาทดแทนมีขอจํากัดดาน 

 กฎหมายนอยกวา 

T3 คูแขงในธุรกิจประกันชีวิต 

 

- พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑสินคา 

 ใหมีความหลากหลาย เพ่ือให 

 ลูกคามีทางเลือกในการออม 

 มากกวาทําประกันชีวิตเพ่ือลด 

     หยอนภาษี 

- จากประสบการณและความ 

 เชี่ยวชาญในการลงทุน เปนขอได 

 เปรียบในการนําเงินไปลงทนุให 

 เกิดกําไรมากที่สุด 

- รวมลงทุน หรือหาพันธมิตรเพ่ือ

ลดคาใชจายในการขยายชองทาง

จําหนายจากตัวแทนมาเปน

ชองทางอื่น  

 

 การวิเคราะหดังกลาว โดยใชแบบสอบถาม และ  TOWS  MATRIX ไดขอสรุปเพ่ือ

กําหนดแนวทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternative)  โดยมีทางเลือกในกลยุทธทั้ง 3 

ระดับคือ    

  

- กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  
  Growth Strategy  กลยุทธการเติบโต บริษัท ฯ พบโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจโดยอาศัยจุดเดนของบริษัท และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล  รวมถึงทัศนคติ ความรู
ที่เขาใจมากขึ้นของประชาชน ทําใหบริษัท ฯ ขยายตลาด เพ่ิมชองทางการจําหนาย เพ่ือเปนการ
เพ่ิมและรักษาสวนแบงการตลาด โดยการขยายฐานลูกคาออกไปทั่วประเทศ และเรงสราง
ตัวแทนในตางจังหวัด โดยใชกลยุทธเชิงรุกในการขยายตลาดเพื่อเพ่ิมและรักษาสวนแบง
การตลาด ขยายตลาดสูตางจังหวัด รุกตลาด Farmer market และเพิ่มจํานวนตัวแทนขายซึ่ง
ตัวแทนยังเปนชองทางหลักของบริษัทอยู แตเพ่ือชวยใหบริษัทเขาถึงลูกคาไดครอบคลุมมากขึ้น 
ก็จะตองรุกชองทางการตลาดอื่นที่ไมใชตัวแทนดวย ทั้งการขายผานเคานเตอรธนาคาร (แบงก
แอสชัวรันส) เทเลมารเก็ตติ้ง การขายผานสื่อ (Broad Marketing) การขายผานระบบหักบัญชี
เงินเดือน (Worksite Marketing) และการขายตรง (Direct Marketing)  
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 ขอดี  

 - บริษัทสามารถขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น   และเพิ่มขนาดของธุรกิจใหใหญขึ้นโอกาสที่

จะเพ่ิมและรักษาสวนแบงการตลาดมีสูง 

 - หาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายผานธนาคาร บัตรเครดิต เพ่ือ

เปนการปรับตําแหนงทางการตลาดใหมีความเขมแข็ง ลดตนทุน ประหยัดขนาดการผลิตและลด

ความเสี่ยง 

 ขอเสีย 

 - อาจเกิดความเสี่ยงจากการลงทุน ดังน้ันบริษัท ฯ ตองวางแผนการจัดการความ

เสี่ยงที่ดีกอนการลงทุน 

 - ใชเงินลงทุนสูง 

 

 Stability Strategy  กลยุทธการคงตัว บริษัท ฯ มองในเรื่องของความเสี่ยงในชวงที่มี

คูแขงในอุตสาหกรรม และมีการแขงขันกันอยางรุนแรง จึงชะลอการลงทุนหรือการขยายตลาด

ออกไป ซึ่งไมสามารถเติบโตและไมสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันระยะยาวได  

  

 ขอดี  

 - ไมเพ่ิมความเสี่ยงในการขยายธุรกิจในชวงที่อุตสาหกรรมมีการแขงขันสูง  

 - ไมมีการลงทุนเพิ่ม/ประหยัดคาใชจาย  

  

 ขอเสีย 

 - สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดไดนอยในธุรกิจ และอาจถูกแยงสวนแบงตลาด 

  

 Retrenchment Strategy กลยุทธการหดตัว หรือถดถอย บริษัท ฯ จะลดขนาดของ

องคกรหรือลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการบางอยางลง ในสภาวะที่การแขงขันสูง และมี

แนวโนมอัตราการเติบโตของบริษัทลดลงทั้งเบี้ยประกันปแรก ปตออายุ  

 

 - กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Unit Strategy) 

 Focused Differentiation Strategy กลยุทธการมุงเนนและสรางความแตกตาง การ

เลือกกลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงายและมีทิศทางที่ชัดเจน   
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สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เนนความแปลกใหมในการใหบริการ โดยสรางความแตกตางไม

เหมือนคูแขง ซึ่งสงผลตอการตออายุกรมธรรมของลูกคา 

 ขอดี  

 - บริษัทสามารถแขงขันในตลาดทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กมีไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวาคูแขง  

 - ทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงายและมีทิศทางที่ชัดเจน 

 - บริษัท ฯ มีความยืดหยุน ปรับตัวงาย  

 - ความเสี่ยงนอย  

 ขอเสีย  

- บริษัท ฯ มีคาใชจายสูงในการดําเนินงานหรือสรางความแตกตาง 

  

 Focus 

 กลยุทธแบบมุงเนน กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชงิการแขงขันดวยการเนนความ

ชํานาญในบางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)  เชน 

กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพื้นที่ ซึง่บริษัทมีความชํานาญ ในดานการเงิน การ

ลงทุนในระดบัโลก  บริษทั ฯ ปรับพัฒนาคุณภาพมุงเนนไปที่การสรางผลิตภัณฑสินคาที่มี

ประสิทธิภาพ แตกตางจากคูแขง  สรางแบบประกันที่ใหผลตอบแทนคืนแกลูกคาสูงสุด ในทุก

เพศ และทุกวยั  และมุงเนนชองทางประชาสัมพันธที่ดี คือ ชองทางตัวแทน  

 

 ขอดี  

- บริษัทฯ  มีตนทุนที่ต่ํากวาในการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจเน่ืองจากมีตัวแทนที่

มากกวาคูแขง 

 ขอเสีย  

 - บริษัท ฯ ตองควบคุมตนทุนอาจทําใหสินคาและบริการมีคุณภาพต่ํา  

 - ลูกคาอาจใหความสําคัญกับความหลากหลายและคุณภาพมากกวาราคา 

 

 Differentiation Strategy กลยุทธกลยุทธความแตกตาง กลยุทธที่มุงสรางความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความแตกตางของสินคา/บริการ ความเสี่ยงของการใชกลยุทธ

ความแตกตาง อาจทําใหการเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคาเกิด

การลอกเลียนแบบจากคูแขง 
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 ขอดี 

 - บริษัท ฯ สามารถสรางภาพลักษณและความเปนเอกลักษณใหกับองคกร 

 - สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 - ปองกันการเขามาของคูแขง   

 ขอเสีย  

 - คูแขงลอกเลียนแบบงาย  

 - ตองมีการลงทุนเพ่ือสรางความแตกตางในการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคามากที่สุด 

 - ความสามารถในการสรางความแตกตางอาจมีในระยะสั้นแตไมสามารถมีไดในระยะ

ยาว 

 

 Cost Leadership กลยุทธมุงเนนตนทุนต่ํา บริษัท ฯ มีความไดเปรียบในเรื่องของสวน

แบงทางการตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้น และการไดเปรียบเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) บริษัท 

ฯ จะสรางอํานาจการตอรองกับลูกคาเพิ่มมากขึ้นและปองกันการเขามาของคูแขงรายใหม แต

บริษัทฯ ยังมีขนาดเล็ก อาจตองการกลยุทธวิธีการในการเปนผูนําดานตนทุน  

 ขอดี 

 - บริษัทมีความไดเปรียบดานตนทุน ทําใหกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากทําใหบริษัท

สามารถประหยัดตนทุนตอขนาดได (Economy of Scale) 

 - ปองกันการเขามาของคูแขง เน่ืองจากคูแขงรายใหมตองใชตนทุนที่สูงกวา  

 ขอเสีย 

 - การเขามาของคูแขงรายใหมจะตองหากลยุทธในการเปนผูนําดานตนทุน  

 

กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  

 บริษัทใชกลยุทธ การตลาดบริการ 7P’s การใชเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท

นํามาใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายที่กําหนดไว มี

หลักเกณฑการแบงเครื่องมือทางการตลาดของแมคคารท ออกเปน  7 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion), 

ดานบุคลากร (People), กระบวนการ (Process), สภาพแวดลอม (Physical) ดังนี้ 

 - ผลิตภัณฑ (Product) บริษัทฯ เนนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีความ

หลากหลาย งายตอการจดจําของลูกคาเนื่องจากเปนการออมระยะยาว  และสามารถเลือกเวลา
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การชําระเบี้ยประกันได และสินคาตรงกับความตองการของลูกคามีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

เพ่ือใหครอบคลุมทุกแบบประกัน เชน แบบประกันคุมครองสินเชื่อรถยนต สินเชื่อบาน เปนตน 

 - ราคา (Price)  บริษัท ฯ ใชจุดเดนของบริษัทในการเปนบริษัท ฯ ที่มีความมั่นคง

ทางการเงิน และการนําเงินของลูกคาใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น บริษัท ฯ สามารถกําหนด

เบี้ยประกันใหมีราคาถูกกวาคูแขงได 

 - โปรโมชั่น (Promotion)  บริษัท ฯ สรางความกระตุนใหเกิดการอยากซื้อ โดย

มุงเนนสรางความแตกตางใหลูกคารูสึกพอใจ กับสิ่งที่ไดรับเพ่ิมเติมจากการทํากรมธรรมประกัน

ชีวิตรวมถึงการทําโปรโมชั่นใหกับฝายขาย   โดยจูงใจใหพนักงานสรางเบี้ยประกันปแรกใหกับ

บริษัท ฯ ดวย 

 - บุคลากร (People)  บริษัท ฯ ทําการตลาด โดยขยายตลาดและประชาสัมพันธ

บริษัท ฯ ผานชองทางการจําหนายตัวแทนเปนหลัก มุงเนนใหตัวแทนที่ออกไปพบลูกคา มี

ประสิทธิภาพ โดยผานระบบการฝกอบรมที่ดีของบริษัท ฯ ทั้งในระดับตัวแทนและระดับผูบริหาร

ฝายขาย เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการอัตราการขาดอายุ และอัตราการเคลมที่คอนขางสูง 

 - กระบวนการ (Process)  บริษัท ฯ สรางทัศนคติที่ดีกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ 

โดยอบรมใหเขาใจในกระบวนการตั้งแตการรับใบคําขอเอาประกันชีวิต การพิจารณารับประกัน

การสงมอบกรมธรรม การเคลมสินไหมทดแทน และการสงเบี้ยปตออายุ ซึ่งตองมีความรูใน

กระบวนการที่ทํา และเนนความรวดเร็วในการบริการ 

 - สถานที่ (Place) บริษัท ฯ มีชองทางการขายที่มุงเนนการขายผานบุคคลเปนหลัก

เทานั้น ซึ่งอาจเพิ่มชองทางการจําหนายเพื่อขยายตลาดออกไปใหมากที่สุด ไมวาจะเปนการซื้อ

ประกันผานธนาคาร ซื้อขายผานอินเตอรเน็ต 

 - สภาพแวดลอม (Physical Evidence)  บริษัท ฯ อาจทําการสงมอบกรมธรรมและ

บริการหลังการขาย ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งปจจุบันบริษัท ฯ ไดมีการทํา Direct 

Marketing  อาทิ เชน โครงการกระเชาเยี่ยมไขซึ่งบริษัทจะนํากระเชาไปเยี่ยมลูกคาทุกรายกรณี

นอนพักในโรงพยาบาล และโครงการเลดี้แคร ที่บริษัทจะมีพนักงานแสดงความยินดีในโอกาส

สําคัญของลูกคา 

  การบริการความสัมพันธลูกคา (CRM)  บริษัท ฯ นําเทคโนโลยีในการจัดการระบบ

ฐานขอมูลลูกคาใหมีความสะดวกในการบริหารงาน และติดตอลูกคา โดยการจัดทํา Call Center 

ใหบริการลูกคา นอกจากนั้นนําเทคโนโลยีกับการสื่อสารเปนตัวเชื่อมระหวางตัวแทนขายกับ

ลูกคา โดยตัวแทนขายจะไดรับขอมูลทันทีที่ลูกคามีการเคลม หรือเกิดประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสราง

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 
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 3.2.2 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพื่อแกไขปญหา (Strategic Choice) 

ตารางที่ 25  สรุปการกําหนดทางเลือกกลยุทธ และการตัดสินใจเลือกกลยุทธเพ่ือแกไขปญหา

องคกร 

 

ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

Corporate 

Level 

Strategy 

1.  Growth 

     Strategy 

-   บริษัทขยายตลาด 

 เพ่ิมขึ้นและเพิ่ม

ขนาดของธุรกิจใหญ

ขึ้น 

 

- หาพันธมิตรทาง

ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมชอง

ทางการจําหนาย

ผานธนาคารบัตร

เครดิต เพ่ือเพ่ิมและ

รักษาความเปนผูนํา

ทางการตลาดใหมี

ความเขมแข็ง ลด

ตนทุน ประหยัด

ขนาดการผลิตและ

ลดความเสี่ยง 

- อาจเกิดความเสี่ยง

จากการลงทุน ตอง

วางแผนการจัดการ

ความเสี่ยงที่ดี 

 

- ใชเงินลงทุนเยอะใน 

 การลงทุน 

Growth 

Strategy 

 2.   Stable 

     Strategy  

- ไมเพ่ิมความเสี่ยงใน 

 การขยายธุรกิจ

ในชวงการแขงขันสูง 

- ไมมีการลงทุนเพ่ิม/ 

 ประหยัดคาใชจาย 

- สามารถเพิ่มสวน 

 แบงตลาดไดในธุรกิจ  

ไดนอย  

 

 

 3.  Retrench 

     Strategy 

-  ลดตนทุนดําเนินการ 

- สามารถปรับเปล่ียน 

- อํานาจการตอรองกับ 

 ลูกคาต่ํา 
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ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

 โครงสรางองคกรใหมี 

 ขนาดเล็กลงและเพิ่ม 

 ประสิทธิภาพ

บุคลากรในองคกร 

 

Business 

Level 

Strategy 

1.  Cost  

     Leadership 

- บริษัทมีความ 

 ไดเปรียบดานตนทุน 

 ทําใหกําไรเพ่ิมขึ้น 

- ปองกันการเข ามา

ของคูแขง 

- การเขามาของคูแขง 

 รายใหมจะตองหา 

 กลยุทธในการเปนผูนํา

ดานตนทุน 

Differentiation 

Strategy 

 2. Differentiation 

    Strategy 

 

- สรางภาพลักษณและ 

 ความเปนเอกลักษณ 

 ใหกับองคกร 

- สามารถตอบสนอง 

 ความตองการของ 

 ลูกคาได 

 -  ปองกันการเขามาของ

คูแขง 

- คูแขงลอกเลียนแบบ 

 งาย 

- ตองมีการลงทุนเพ่ือ 

 สรางความแตกตาง 

- ความสามารถในการ 

 สรางความแตกตาง

อาจมีในระยะส้ันแตไม 

 สามารถมีไดในระยะ 

 ยาว 

 

 3.  Focus Group 

    Strategy 

- บริษัท ฯ มีตนทุนที่ 

 ต่ํากวาในการแขงขัน 

 กับคูแขงในธุรกิจ 

- บริษัท ฯ ตองควบคุม 

 ตนทุนทําใหสินคามี 

 คุณภาพต่ํา 

- ลูกคาอาจให 

 ความสําคัญกับความ 

 หลากหลายและ 

 คุณภาพมากกวาราคา 

 

 4  Differentiation 

     Focus      

- บริษัทสามารถ

แขงขันไดทั้งใน

- ตลาดขนาดเล็กทํา 

 ใหบริษัทใหญไมคุมใน 
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ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

     Strategy ตลาดเล็กและตลาด

ขนาดใหญ 

- ทําใหองคกรสราง 

 คุณคาในหวงโซ 

 คุณคาไดงายและมี 

 ทิศทางที่ชัดเจน 

- มีความยืดหยุน  

 ปรับตัวงาย 

- ความเสี่ยงนอย 

 การเขาตลาด 

- บริษัทฯ มีคาใชจายสูง 

 ในการดําเนินงานหรือ 

 สรางความแตกตาง 

- บริษัทมีทรัพยากรที่ 

 จํากัดสําหรับการ 

 แขงขันในตลาดขนาด 

 ใหญ 

Function 

Level 

Strategy 

1.  การตลาด 

     บริการ 

-   ผลิตภัณฑ 

   (Product) 

 

 

 

- บริษัท ฯ มีจุดเดน 

 ดานผลิตภัณฑสินคา

ที่มีความแตกตาง

จากคูแขง และมี

ความหลากหลาย 

แตตองมีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑให

ตรงกับความตองการ

ของลูกคา 

 

 

- การเปล่ียนแปลงดาน 

 สินคาที่มีระยะสั้นขึ้น 

 อาจเกิดความเสี่ยงใน 

การคืนผลตอบแทน

คืนลูกคา 

 

  

กลยุทธตลาด 

-  ตลาดบริการ 

-  CRM 

 -  ราคา (Price) - เบ้ียประกันถูกกวาถา 

 เทียบกับบริษัทอื่น ๆ  

- ตนทุนสูงเพราะระยะ 

 การจายผลประโยชน 

 ใกลเคียงกวาคูแขง 

 

 -  โปรโมชั่น  

   (Promotion) 

- เปนการกระตุนลูกคา 

 ใหเกิดความตื่นตัวใน 

 การซื้อมากขึ้น 

- เปนการกระตุนให

-   คาใชจายในการ 

 สงเสริมการขายเพิ่ม 

 สูงขึ้น 
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ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

ฝายขายทําตาม

เปาหมายที่ไดวางไว 

เชน การทองเท่ียว 

ตางประเทศ ฯลฯ 

 -  บุคลากร 

   (People) 

 

- พนักงานขายตัวแทน  

 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 

 เพราะเปนชองทาง 

 หลักของบริษัทซึ่ง 

 ตองพัฒนาใหมี 

 คุณภาพ เพราะจะ 

 สงผลตออัตราเบ้ีย 

 ประกันปแรก และป 

 ตออายุ ขาดอายุในป 

 ตอไป 

- ตัวแทนใหมตองใช 

 ระยะเวลาในการ 

 ฝกอบรม 

 

 -  กระบวนการ 

   (Process) 

- เนนความรวดเร็วใน 

 การสงมอบกรมธรรม 

- มุงเนนใหลูกคามี 

 ความเขาใจตัว 

 กรมธรรมอยาง 

 แทจริง 

- เนนการดูแลบริการ 

 หลังการขายที่ความ 

 รวดเร็ว ถูกตอง ใน 

 การจายสินไหม 

 ทดแทนการคืน 

 ผลตอบแทนลูกคา 

- ตองมีการลงทุนใน 

 ระบบการจัดการ 

 ฐานขอมูลลูกคาที่ดี 

 

Function  - สถานที่ (Place) - การขายและการสง - หากตัวแทนลาออกทํา  

 



 95 

ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

Level  

Strategy 

 มอบกรมธรรมผาน 

 ตัวแทน ตนทุน 

 คาใชจายของบริษัท

ต่ํา 

 ใหบริษัท ฯ ขาดการ 

 ติดตอกับลูกคา และ

อาจทําใหกรมธรรม

ขาดอายุ 

 สภาพแวดลอม 

(Physical  

Evidence) 

- การทํา Direct  

 Marketing  ทําให 

 ลูกคาเชื่อมั่นใน  

 ตัวบริษัท และกรม 

 ธรรมไมขาดอายุ 

- ไมสามารถทําไดใน

ตางจังหวัดทําใหการ

บริการยังไมทั่วถึง 

 

 2.  ตราสินคา  

    (Brand) 

- เ กิ ด ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น

ใหกับลูกคา  

- สรางภาพพจนที่ดี 

 ใหกับองคกร 

- สรางความสามารถ

ใน การแขงขันระยะยาว 

- เสียเงินลงทุนในการ 

 สรางสตราสินคา 

- คูแขงมุงเนนกลยุทธ 

 การตลาด      

ประชาสัมพันธ 

 คลาย ๆกัน ตองสราง

ความแตกตางใหลูกคา

จดจําในบริษัท ฯ ได 

 

 3.  การบริหาร 

    ความสัมพันธ 

    (CRM) 

- เปนการบริหาร

จัดการขอมูลลูกคา

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ลูกคาเกิดความ 

 ประทับใจในการ 

 ใหบริการ 

- งายตอการทํางาน

ของฝายปฏิบัติการ 

และตัวแทนขายได

การขายเพิ่มจาก

- เสียคาใชจายใน 

 เทคโนโลยีระบบ 

 ฐานขอมูลลูกคา 
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ระดับกล

ยุทธ 

ทางเลือกกล

ยุทธ 

ขอดี ขอเสีย กลยุทธท่ีเลือก 

กรมธรรมเดิม Active 

Ratio เพ่ิมขึ้น    

 

 กลยุทธในระดับองคกร (Corporate Strategy) 

 จากการวิเคราะหกระบวนการและวิธีการดําเนินการ ขอดี ขอเสีย  ที่เกิดขึ้นในแตละ

ทางเลือก ผลที่คาดวาจะไดรับ ปรากฏวา แนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และเปนแนวทางเลือก

ที่ควรปฏิบัติมากที่สุด ในระดับองคกร (Corporate Level)  ควรตัดสินใจเลือก กลยุทธการ

เติบโต (Growth Strategy) เนื่องจาก บริษัท ฯ ไดวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนในองคกร

พบวา บริษัทยังมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทเลือกลงทุนเพ่ิมในการขยายกิจการ 

เพ่ิมชองทางการจําหนาย และเพิ่มจํานวนตัวแทนในการขยายเบี้ยประกันรับปแรกใหเติบโตและ

สามารถสูกับคูแขงในตลาดไดในระยะยาว และยังสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดได เหตุที่ไม

เลือกกลยุทธคงที่ และกลยุทธถดถอย เพราะมองจากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต

บวกกับจุดแข็งที่บริษัทมีโอกาสเพิ่มสวนแบงการตลาดได   หากบริษัทไมมีการลงทุนหรือตัด

ทอนบางสวนออกไป อาจสูญเสียศักยภาพในการแขงขันระยะยาวและโดยแยงสวนแบงตลาดใน

ที่สุด   

 

 กลยุทธในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

 แนวทางเลือกที่ควรปฏิบัติมากที่สุด คือ  การมุงเนนและสรางความแตกตางให

เกิดข้ึน (Differentiation Strategy)  ในการสรางนวัตกรรมสินคาออกมาใหแปลกใหม  รวมถึง

การบริการที่ประทับใจ จนลูกคาบอกตอ  และการเขาถึงลูกคาโดยตรงจากบริษัท ฯ  ใหลบ

ความรูสึกวา หากไมมีตัวแทนที่คอยดูแลลูกคาแลว  ลูกคายังไดรับการดูแลจากบริษัท ฯ สงผล

ใหอัตราความคงอยูของกรมธรรมสูงขึ้น  และทําใหบริษัทไดกําไรมากขึ้นจากเบี้ยประกันปตอ

อายุ ซึ่งองคกรจะไดรับประโยชนในระยะยาว  ซึ่งเหตุผลที่บริษัทไมเลือกการเปนผูนําดานตนทนุ 

เน่ืองจากมีความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะอยูในชวงการแขงขันสูง และบริษัทเปดไดไมนาน  

อีกทั้งธุรกิจประกันชีวิตแขงขันกันที่สินคา ตัวแทน บริษัทและการบริการ ซึ่งไมสามารถควบคุม

ตนทุนได 
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 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 

 กลยุทธระดับหนาที่ที่เลือก ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร (Corporate 

Strategy) กําหนดทิศทางใหองคกร มีการเติบโต สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันระยะยาวได โดยกลยุทธระดับธุรกิจที่เลือก คือ กลยุทธการตลาด  

ไดแก  การตลาดบริการ 7P’s และการบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM) เพราะบริษัทฯ มีจุด

แข็งที่ดีอยูแลวในดานของตราสินคา (Brand) ที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก ดานตัวสินคา  และ

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ดังน้ัน ตองมีการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น ในการบริการ 

ใหดียิ่งขึ้น 

 สาเหตุที่เลือกกลยุทธดังกลาวเนื่องจากสวนแบงการตลาดที่มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเน่ือง และการเกิดการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นของบริษัทประกัน อาจเปนปญหาตอบริษัทใน

ระยะยาวได ดังนั้นบริษัท ฯ จึงเลือกใชการตลาดเชิงรุก 7P’s  เพ่ือเรงสรางยอดขายใหกับบริษัท 

ฯ และการรุกตลาดตางจังหวัด ควบคูกับการทํา CRM  รวมทั้งมีการใชกลยุทธการสรางแบรนด 

(Branding)  การใชกลยุทธตลาดบริการ 7P’s มุงเนนการทําขายผานชองทางตัวแทนซึ่งเปน

ชองทางหลัก เพราะการขายประกันชีวิตที่ดีที่สุด คือ ชองทางตัวแทน บริษัท ฯ ตองทําการเรงรี

ครูทและสรางตัวแทนใหมากที่สุดเพื่อเปนการเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับปแรก  พรอมกับปรับปรุง

ระบบพัฒนาตัวแทนโดยการฝกอบรมใหตัวแทนมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอความสามารถใน

การแขงขันระยะยาว   การลงทุนในชองทางตัวแทนจึงมีความเสี่ยงต่ํากวาการเปลี่ยนชองทาง

การจําหนายผานธนาคาร เม่ือเรงสรางฝายขายเพิ่มมากขึ้น ทําใหการสงเสริมการตลาด 

(Promotion)  ก็เพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของตัวแทน และเปนการ

กระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้น นอกจากนั้นบริษัท ฯ ตองพัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ 

ออกมาเสมอ เนื่องจากปจจุบันลูกคามีทางเลือกมากขึ้น จากสินคาประเภทเดียวกันและสินคา

ทดแทน โดยเนนรูปแบบใหม ๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา สั้นและมีผลตอบแทนคืนเร็ว

ขึ้น ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปรียบในดานความเสี่ยงของระยะเวลาในการคืนผลตอบแทนแกลูกคา 

เน่ืองจากเรามีความเชี่ยวชาญดานการเงินจากบริษัทแมในตางประเทศ ทําใหเราสามารถสราง

เบี้ยประกัน (Price) ถูกกวาบริษัท ฯ  อ่ืน  และการใชกลยุทธบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM)  

ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับงานบริการเปนอยางมาก เน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาระยะ

ยาว  และบริษัทจะไดกําไรจากเบี้ยปตออายุ ดังนั้น  บริษัทมีการปรับปรุงการจัดทํา Call Center  

ใหมีประสิทธิภาพ ในการตอบคําถามและใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา พรอมกับทําการตลาดเชิง

รุก Direct Marketing  การใหบริการโดยตรงจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เกิดการบอกตอ 

สงผลตอเบี้ยประกันภัยรับปแรก และทําใหลูกคาสงเบี้ยประกันภัยในปตอ ๆ ไป เปนผลดีใน
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ระยะยาวกับผลกําไรของบริษัท รวมถึงการรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของธุรกิจ

ประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทได 

  

 



บทที ่4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปนผูนําอยางยั่งยืนของธุรกิจ

ประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ จํากัด ” เน่ืองจากปญหาสวนแบงการตลาดของบริษัทลดลงอยาง
ตอเนื่องและมีแนวโนมที่ลดลง หากบริษัทไมมีการดําเนินการแกไขอาจสงผลกระทบใหบริษัทมี
แนวโนมถูกแชรสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ สงผลตออัตราการเติบโตของบริษัทฯ ทําให
บริษัทมียอดขายและผลกําไรที่ลดลงดวย รวมทั้งลูกคาเองก็มีความเชื่อม่ันตอบริษัทนอยลง
สงผลตออัตราความยั่งยืนของกรมธรรมปตออายุได ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาโดยใชวิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ซึ่งประกอบดวย
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือก/การเลือกกลยุทธการปฏิบัติตามกลยุทธ และการ
ควบคุม โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย กรมการ
ประกันภัย หนังสือพิมพ วารสารประกันชีวิต งานวิจัย Website และ ฯลฯ รวมทั้งทําการศึกษา
จากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการแจกแบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพ่ิมเติมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 200 ชุด จากนั้น
จึงนําขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ มาประมวลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ ดังสรุปผลการศึกษา ดังนี้  

4.1 สรุปผลการศกึษา 
4.2 ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี ้
4.3 ขอเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธจากปญหาเรื่องสวนแบง
การตลาดที่ลดลงอยางตอเน่ืองของบริษัท เอไอเอ จํากัด โดยการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและขอมูล
ปฐมภูมิ จากนั้นผูศึกษาไดนําผลการศึกษาที่ไดขางตน มาทําการเปรียบเทียบกับกลยุทธอ่ืนที่ได
จากกระบวนการศึกษาเชิงกลยุทธ จากการวิเคราะห SWOT Analysis , Five Force Analysis 
ดวยเครื่องมือในการประเมินปจจัยภายใน-การประเมินปจจัยภายนอก ((Internal Factor 
Evaluation (IFE) matrix)  และ TOWS MATRIX กําหนดทางเลือกและตัดสินใจเลือกกลยุทธใน
การแกปญหา (Strategic Formulation) ดังนี้ 
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   -  กลยุทธในระดับองคกร (Corporate Strategy) 
   เลือกกลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)  มุงเนนการเจริญเติบโตโดยเนนความ
เชี่ยวชาญ โดยใชกลยุทธเชิงรุกในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มและรักษาสวนแบงการตลาด มีขยาย
ตลาดสูตางจังหวัด รุกตลาด Farmer market และเพิ่มจํานวนตัวแทนขายที่ดีมีคุณภาพผานการ
ฝกอบรบตามหลักสูตรตางๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตัวแทนยังเปนชองทางหลักของบริษัทอยู แตเพ่ือ
ชวยใหบริษัทเขาถึงลูกคาไดครอบคลุมมากขึ้น ก็จะตองรุกชองทางการตลาดอื่นที่ไมใชตัวแทน
ดวย ทั้งการขายผานเคานเตอรธนาคาร (แบงกแอสชัวรันส) เทเลมารเก็ตติ้ง การขายผานสื่อ 
(Broad Marketing) การขายผานระบบหักบัญชีเงินเดือน (Worksite Marketing) และการขาย
ตรง (Direct Marketing) ฯลฯ 
 

   -  กลยุทธในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
   เลือกกลยุทธการมุงเนนและสรางความแตกตางให เกิดขึ้น  (Differentiation 
Strategy)  บริษัทฯ ใชจุดแข็งที่มีอยูในการมุงเนนความแข็งแกรงดานการเงินของบริษัทในระดับ
โลกและความเชี่ยวชาญดานการลงทุน และการบริการทางการเงิน โดยการสรางสรรคออกแบบ
ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย แปลกใหม แตกตางจากคูแขง โดยเนนที่ผลประโยชนของลูกคา
เปนหลัก ตรงตามความตองการและตรงตามวัตถุประสงคของผูบริโภค รวมถึงการบริการที่เนน
ความแปลกใหมและความสะดวกสบายไปยังลูกคาดวย 
 

 -  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 เลือกกลยุทธการตลาดบริการ  ไดแก  การตลาดบริการ 7P’s และการบริหาร

ความสัมพันธลูกคา (CRM)  โดยเนนการประชาสัมพันธมุงเนนการขยายตลาด รุกตลาด
ตางจังหวัดผานเครื่องมือการสงเสริมการตลาด เพ่ือเรงยอดขายใหกับบริษัท ฯ  ควบคูกับการทํา 
CRM  รวมทั้งมีการใชกลยุทธการสรางแบรนด (Branding)  การใชกลยุทธตลาดบริการ 7P’s นี้
มุงเนนการทําตลาด ประชาสัมพันธผานบุคคล ซึ่งเปนชองทางการขายหลัก การขายประกันชีวิต
ที่ดีที่สุด คือ ชองทางตัวแทน บริษัท ฯ ตองทําการเรงรีครูท  และสรางตัวแทนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพใหเกิดมากที่สุดเพื่อเพ่ิมเบี้ยประกันภัยรับปแรก  พรอมกับมีการนําหลักสูตรระบบ
พัฒนาตัวแทนโดยการฝกอบรมใหตัวแทนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน หลักสูตร Financial 
Health Check (FHC) ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับการตรวจสุขภาพทางการเงินของลูกคาถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการยกระดับธุรกิจประกันชีวิต และชวยใหบริษัทม่ันใจไดวาตัวแทนจะนาํเสนอ
แบบกรมธรรมที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการ
แขงขันระยะยาว   การลงทุนในชองทางตัวแทนจึงมีความเสี่ยงต่ํากวาการเปลี่ยนชองทางการ
จําหนายผานธนาคาร เม่ือเรงสรางฝายฝายขายเพิ่มมากขึ้น ทําใหการสงเสริมการตลาด 
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(Promotion)  ก็เพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของตัวแทน และเปนการ
กระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้น นอกจากนั้นบริษัท ฯ ตองพัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ 
ออกมาเสมอ เนื่องจากปจจุบันลูกคามีทางเลือกมากขึ้น จากสินคาประเภทเดียวกันและสินคา
ทดแทน โดยเนนรูปแบบใหม ๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา สั้นและมีผลตอบแทนคืนเร็ว
ขึ้น ซึ่งบริษัท ฯ ไดเปรียบในดานความเสี่ยงของระยะเวลาในการคืนผลตอบแทนแกลูกคา 
เน่ืองจากเรามีความเชี่ยวชาญดานการเงินจากบริษัทแมในตางประเทศ ทําใหเราสามารถสราง
เบี้ยประกัน (Price) ถูกกวาบริษัท ฯ  อ่ืน  การใชกลยุทธบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM)  ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญสําหรับงานบริการเปนอยางมาก เน่ืองจากสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาว  
และบริษัทจะไดกําไรจากเบี้ยปตออายุ ดังนั้น  บริษัทมีการปรับปรุงการจัดทํา Call Center  ใหมี
ประสิทธิภาพ ในการตอบคําถามและใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา พรอมกับทําการตลาดเชิงรุก 
Direct Marketing  การใหบริการโดยตรงแกลูกคา เพ่ือจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เกิดการ
บอกตอ สงผลตอเบี้ยประกันภัยรับปแรก และทําใหลูกคาสงเบี้ยประกันภัยในปตอ ๆ ไป ซึ่งเปน
ผลดีในระยะยาวกับผลกําไรของบริษัท รวมถึงการรักษาความเปนผูนําสวนแบงการตลาดของ
ธุรกิจประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทได 

 บริษัทไมพียงแตพัฒนากรมธรรมและการบริการใหมๆ เทานั้น แตบริษัทควรดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนการทํางานใหกระชับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนนความพึงพอใจและความ

ตองการของลูกคาเปนหลักเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ และมีการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทํางานของพนักงานดวย เพ่ือชวยใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น ควบคูไป

กับความรับผิดชอบและการทําประโยชนตอสังคม (CSR) และตรงตามวิสัยทัศนในการดําเนิน

ธุรกิจที่วา "สูความเปนองคกรที่มีคุณภาพสูงสุด มุงมั่นมอบบริการที่เปนเลิศ โดย

บุคลากรมืออาชีพ และเปนหลักประกันที่มั่นคงสําหรับลูกคาและสังคมตลอดไป"                  
 
 

4.2 ขอจํากัดในการศึกษาครั้งน้ี 

 
1.  ขอจํากัดในเรื่องเวลาของการศึกษาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษาความเปน

ผูนําสวนแบงการตลาดของธุรกิจประกันชีวิติที่ยั่งยืนของบริษัทเอไอเอ จํากัด 
2.  ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ ที่ไมสามารถนํามาเปดเผยได ซึ่งหากวาคูแขงลวงรู

ความลับน้ีอาจทําใหบริษัทฯ เสียความไดเปรียบทางดานการแขงขันทางธุรกิจ สูญเสียลูกคา และ
อาจนํามาซึ่งการสูญเสียรายไดอีกดวย 
 
 

 



 102 

4.3 ขอเสนอแนะสําหรับครั้งตอไป 

1.  เน่ืองจากมีขอจํากัดทางดานเวลา ดังน้ันผูที่ทําการศึกษาตอควรศึกษาเพิ่มเติมขอมูล
ในปปจจุบันเปรียบเทียบกับคูแขง และศึกษาขอมูลปตออายุรวมถึงอัตราการคงอยูของกรมธรรม 
ซึ่งสงผลตอธุรกิจประกันชีวิตทั้งหมด 

2.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของการวิเคราะหเชิงปริมาณถึงความพึงพอใจของ
ลูกคาที่นํามาประมวลผลและวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด เพ่ือนํามาปรับปรุงในสวนของการ
พัฒนาสินคาและบริการ ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

3.  จากการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจกแบบสอบถามเรื่อง 
“ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพ่ิมเติมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
จํานวน 200 ชุดนั้น อาจจะทําใหไดขอมูลไดไมทั่วถึง ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรจะ
ทําการศึกษาโดยเพิ่มจํานวนแบบสอบถามและมีการแจกแบบสอบถามใหครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศไทยดวย 
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แบบสอบถาม 
  ชุดที่ ................. 

เร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติเพิ่มเติมของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” 

 ผูวิจัยเปนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคจัดทําขึ้น เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับปจจัยดานผูบริโภคและ

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตเพิ่มเติมของผูบริโภคที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 จึงใครขอความรวมมือทุกทานกรุณาใหขอมูลที่ตรงกับความจริง เพ่ือประโยชนในการวิจัย 

โดยผลสํารวจครั้งน้ีจะปดเปนความลับเพื่อใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น ในโอกาสนี้ ผูวิจัย

ขอขอบคุณที่ทานเสียสละเวลาอันมีคาที่ไดตอบแบบสอบถามฉบับนี้  

        ขอขอบคุณอยางสูง  

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย  

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

 สวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ประกันชีวติ  

 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวติเพ่ิมเติม  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคล  

โปรดทําเครื่องหมายดังตอไปน้ี   ในชองที่ทานเลือกตอบ  

1. เพศ 

   (1) ชาย  (1) หญิง 

2. อายุ  

   (1) ต่ํากวา 25 ป   (2) 25-29 ป  

   (3) 30-34  ป   (4) 35-39 ป 

   (5) 40-44  ป   (6) มากกวา 45 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพ 

   (1) โสด   (2) สมรส (มีบุตร-ธิดา.....คน)  

   (3) หยาราง   (4) หมาย 

   (5) แยกกันอยู   (6) อ่ืนๆ โปรดระบุ................ 

4. การศึกษา 

   (1) ต่ํากวาปริญญาตร ี  (2) ปริญญาตรี 

   (3) สูงกวาปริญญาตร ี
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5. อาชีพ  

   (1) นักเรียน / นักศึกษา   (2) ขาราชการ 

   (3) ธุรกิจสวนตัว  (4) พนักงานบริษทัเอกชน 

   (5) พอบาน / แมบาน  (6) อาชีพอิสระ 

   (7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

6. รายไดของทานตอเดือน  

   (1) นอยกวา 10,000 บาท   (2) 10,000-20,000บาท 

   (3) 200,001-30,000 บาท  (4) 30,001-40,000 บาท 

   (5) 40,001-50,000 บาท  (6) 50,001 บาทขึ้นไป  

 

สวนที่ 2  รายละเอียดในการซื้อประกันชีวิต  

1. ขณะนี้ทานมีกรมธรรมประกันชีวติ รวมทั้งสิ้น ..........................กรมธรรม  

2. ทานถือกรมธรรมประกันชีวติแบบใดบาง  

   (1) แบบตลอดชีพ จํานวน ...................................กรมธรรม 

    (เปนการใหความคุมครองตลอดชีวติผูเอาประกัน หากถึงแกกรรมเม่ือใด ผูรับ

ผลประโยชนหรือทายาทจะไดรับตามจํานวนเงินเอาประกัน)  

   (2) แบบสะสมทรพัย จํานวน ...................................กรมธรรม 

    (เปนการออมทรัพย และคุมครองชีวิต ผูเอาประกันจะไดรับคืนเม่ือสัญญาครบ

กําหนดและ หากถึงแกกรรมผูรับผลประโยชนหรือทายาทจะไดรับตามจํานวนเงนิเอา

ประกัน)  

   (3) แบบชัว่ระยะเวลา จํานวน ...................................กรมธรรม 

    (เปนการคุมครองชั่วระยะเวลาหนึ่งหาก ผูเอาประกันถึงแกกรรมในระยะเวลาที่

ประกันผูรับผลประโยชนหรอืทายาทจะไดรับเงินตามจํานวนเอาประกนั)  

   (4) แบบเงินไดประจํา จํานวน ...................................กรมธรรม 

    (มีลักษณะเหมือนสะสมทรัพย และมีเงินปนผล โดยบรษิัทจะจายเงินจํานวนหนึ่ง

เทากันเสมอ ตามขอตกลงใหแกผูเอาประกันเกษียณ หรือมีอายุครบ 55 ป ไปจนถึง

วันที่กําหนดไว)  

3. ทานมีวงเงินเอาประกัน สําหรับประกันชวีิต รวมทั้งสิ้น  

   (1) ต่ํากวา 100,000 บาท   (2) 100,000-300,000 บาท 

   (3) 300,001-500,000 บาท  (4) 500,001-700,000 บาท 

   (5) 700,001-900,000 บาท  (6) มากกวา 900,000 บาท  
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4. กรมธรรมของทานมีงวดการชําระเงินแบบใด  

   (1) รายเดือน   (2) ราย 3 เดือน 

   (3) ราย 6 เดือน  (4) ราย ป  

   (5) ชําระเพียงครัง้เดียว 

5. ทานมีการเก็บเงินออมโดยประมาณเปนสัดสวนกี่เปอรเซ็นตของรายไดรวมทั้งป   

   (1) ต่ํากวา 5%   (2) 5 – 10 % 

   (3) 11 – 15 %  (4) 16 – 20 % 

   (5) 21 – 25 %   (6) มากกวา 25 % 

6. เม่ือซ้ือประกันชีวติเพ่ิมเตมิ ทานจะระบใุครเปนผูรบัผลประโยชนของทาน  

 (เลือกเพียงคาํตอบเดียว)  

   (1) ตนเอง   (2) สามี / ภรรยา 

   (3) บิดา / มารดา  (4) บุตร 

   (5) ญาติพ่ีนอง  (6) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............... 

7. ทานซื้อประกันชีวติครั้งสุดทายเมื่อใด  

   (1) นอยกวา 1 ป    (2) 1 – 5 ป   (3) มากกวา 5 ป  

8. ในรอบเดือนที่ผานมา ทานไดรับขอมูลเกีย่วกับประกันชีวติ (ไมวาดานใดก็ตาม) จากสื่อหรือ

แหลงขอมูลใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

   (1) โทรทัศน   (2) วิทย ุ

   (3) นิตยสาร  (4) ปายโฆษณา 

   (5) ตัวแทน   (6) พนักงานธนาคาร 

   (7) อินเตอรเน็ตเว็ปไซต   (8) อีเมลล 

9. ในอนาคตทานคาดวาจะมีการซื้อประกันชีวติเพ่ิมเตมิ อีกหรือไม  

   (1) ซื้อเพ่ิมอยางแนนอน (ทําตอขอ 10 และสวนที่ 3)  

   (2) คอนขางแนใจวาจะมีการซื้อเพ่ิม (ทําตอขอ 10 และสวนที่ 3)  

   (3) ไมแนใจ (ขามไปทําสวนที่ 3)   

   (4) คอนขางแนใจวาไมซื้อเพ่ิมอีกแลว (ขามไปทําสวนที่ 3)  

   (5) ไมซื้อเพ่ิมอีกอยางแนนอน (ขามไปทําสวนที่ 3)  

10. ทานมีความประสงคที่จะซ้ือประกันชีวติเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาเทาใดนับจากนี้  

   (1) ภายใน 3 เดือน  (2) ภายในระหวาง 3 – 6 เดือน 

   (3) ภายในระหวาง 6 – 9 เดือน  (4) ภายในระหวาง 9 – 12 เดือน 

   (5) มากกวา 1 ปขึ้นไป 
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สวนที่ 3  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีิตเพิ่มเติม ทานคํานึงถึงปจจัย เหลาน้ีมาก

นอยเพียงใด  

  

ระดับการตัดสินใจของทาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ประกันชีวิตเพิ่มเติม มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย นอย 

ปจจัยทางการตลาดและบริการท่ีมีผลทําใหซื้อ

ประกันชีวิตเพิ่มเติม 

     

1)  เชื่อมั่นวาบริษัทมีความมั่นคงทางดานการเงิน      

2)  บริษัทเสนอรูปแบบประกันชีวิตใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น      

3)  เบ้ียประกันภัยต่ํา ผลตอบแทนสูง      

4)  สามารถผอนชําระเบี้ยประกันไดหลายวิธี      

5)  การโฆษณาตางๆ มีผลใหเห็นถึงความ

จําเปนตองซื้อเพ่ิม 

     

6)  เคยไดรับบริการจายสินไหมที่รวดเร็ว      

7)  เชื่อมั่นในคณุภาพของตัวแทน      

8)  เกรงใจตัวแทน       

9)  มีขั้นตอนการบริการที่รวดเร็ว      

10) มีการบริการหลังการขายที่ดี      

11) มีระบบชําระเบ้ียประกันแบบเครดิต      

12) มีระบบชําระเบ้ียประกันเปนรายเดือน      

13) มีเครือขาย/ สาขาใหบริการมาก/ทั่วประเทศ      

14) มีสถานพยาบาลใหบริการมาก/ทั่วประเทศ      
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ระดับการตัดสินใจของทาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

ประกันชีวิตเพิ่มเติม มาก คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย นอย 

ปจจัยจูงใจท่ีมีผลทําใหซื้อประกันชีวิตเพิ่ม เติม      

1)  มีรายไดเพ่ิมขึ้น      

2)  ตองการเพิ่มผลประโยชนจากความคุมครอง      

3)  ผลตอบแทนเมื่อเทียบสูงกวาอัตราดอกเบี้ย 

 เงินฝากธนาคาร 

     

4)  ตองการใชสิทธิประโยชนทางภาษี เชน คาลดหยอน      

5)  ปองกันความเสี่ยงในการดํารงชีวิต เชน 

 ทุพพลภาพ เปนตน  

     

6)  เพ่ือตองการคารักษาพยาบาลมากขึ้น      

7)  มีตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้น      

8)  ปองกันความเสี่ยงจากการกูยืมเงิน / เปนหนี้  

 (มีหนี้เพ่ิม) * 

     

 

* กรณีที่มีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และผูเอาประกันเสียชีวติกอนเวลาอันควร บริษัทประกนัจะ

รับผิดชอบในการปลดภาระหนี้สินแทน 
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รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทประกันชวีิต 
ณ  วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2549 

ราคาประเมินตามประกาศนายทะเบียน 
รายการ AIA ไทยประกันชีวิต AACP เมืองไทย 
สินทรัพย 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพยเอกชน 
หลักทรัพยตางประเทศ 
เงินใหกูยืม 
เงินลงทุนอื่น 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 
อสังหาริมทรัพย 
     ที่ทําการ 
     อสังหาริมทรัพยอื่น 
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ 
เบี้ยประกันภัยคางรับ 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 
บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ(สาขาของบริษัทตางประเทศ) 
สินทรัพยอื่น 
     ทรัพยสินดําเนินงาน 
    สินทรัพยอื่น 

 
232,609,138,515.58 
57,363,083,822.28 
16,559,679,534.80 
13,550,882,151.88 

 
1,737,568,277.42 

 
296,018,852.65 

 
1,074,892.96 
34,871,735.99 

3,815,074,602.89 
4,845,705,526.50 

 
 

386,317,755.17 
182,062,007.25 

 
34,104,083,221.20        
45,556,094,679.13        
1,550,818,634.30        
14,384,488,842.06        

553,848,820.17          
7,952,575,673.98        

 
2,475,907,614.40        
775,223,709.23          

 
 

1,736,322,844.79        
 
 
 

504,161,983.48          
98,113,010.08          

 
36,936,769,380.72       
21,670,151,155.80       

 
3,979,787,787.62       

 
2,681,585,552.37       

 
138,378,292.39         
15,599,208.53         

 
73,259,448.94         

1,566,672,333.73       
1,003,893,655.98       

 
 

129,685,569.79         
26,208,367.62 

 
18,984,789,831.81         
12,319,153,101.60         

 
3,283,375,852.48         

11,001,485.60           
538,672,831.13           

 
1,541,635,385.90         
491,838,782.75           

 
640,728.00             

689,150,538.06           
524,615,303.00           

 
 

235,848,148.56           
8,334,118.60            

 
รวมสินทรัพย 331,381,477,675.37 109,691,639,032.82 68,221,990,753.49 38,629,056,107.49 

รายการ AIA ไทยประกันชีวิต A ACP เมืองไทย 
หนี้สินและเงินกองทุน 
สํารองสําหรับเบี้ยประกันที่ยังไมตกเปนรายได 
สํารองประกันภัย 
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
เงินจายตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย 

 
 

242,12  8,417,845.00 
 

227,795,014.56 

 
 

93,635,639,887.61 
 

4,537,032,969.10 

 
 

60,011,722,351.79 
 

163,124,339.00 

 
 

31,756,652,728.18 
 

95,187,701.18 



หนี้สินตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย 
หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย 
เงินถือไวจากการประกันภัยตอ 
คาใชจายคางจาย 
เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
บัญชีเดินสะพัดสํานักงานใหญ(สาขาของบริษัทตางประเทศ) 
หนี้สินอื่น 
     รวมหนี้สิน 
เงินกองทุน 
     ทุนชําระแลว 
     ทุนจากสํานักงานใหญ 
     สวนเกินมูลคาหุน 
     สวนเกินทุนจากการเพิ่มคาจากการตีราคาหลักทรัพย 
     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุน 
     สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุน 
     กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมไดเกิด 

 
15,025,572,940.81 

235,745.83 
16,983,357.17 

2,646,352,617.27 
648,935,290.73 

8,525,717,302.28 
 

269,220,010,113.65 
 
 
 
 
 

3,121,182,333.89 
 

 
1,619,196,436.65 

 
69,704,900.47 
635,232,248.22 

 
1,197,609,356.83 

 
101,694,415,798.88 

 
 

500,000 
 
 

-192,119,369.08 
 

 
884,085,832.83 

 
62,017,767.89 

1,267,945,880.50 
 

2,456,456,856.25 
 

64,809,353,028.26 
 
 

2,950,000,000.00 
 
 

-746,316,057.03 
68,221,990,753.49 

 

 
496,149,218.17 

 
22,347,401.88 
281,351,735.46 

 
712,896,016.19 

 
33,364,584,801.04 

 
 

370,598,000.00 
 
 

1,251,938,311.16 
 

773,106,586.63 
 

 
รายการ AIA ไทยประกันชีวิต AACP เมืองไทย 

     สํารองจัดสรร 
     กําไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแลว 
     กําไร(ขาดทุน) สะสมยังไมจัดสรร 
     รวมเงินกองทุน 

 
 

58,949,285,227.83 
62,161,    467,561.72 

  
43,496,868.57 

1,165,456,913.69 
3,412,637,725.23 

 
108,705,980.00 

3,093,660,628.66 
5,264,471,306.45 

 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 331,381,477,675.37 109,691,639,032.82 68,221,990,753.49 38,629,056,107.49 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวรัชฎา  ไพรบึง สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาวิชา
เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยในป 2550  

เขาทํางานที่บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรรันส จํากัด ตั้งแตป 
2547 จนถึงปจจุบัน 
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