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บทคัดย่อ 

         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์ เพื่อให้อัตราการยกเลิก

กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” กรณีศึกษาบริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต สาขาส านักงานใหญ่นี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุในเรื่องการ

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันประเภทสะสมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและ

ปัญหาของการยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อองค์กร 2.เพื่อศึกษาและก าหนดกล

ยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เกิดความ ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ   มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้จัดการฝ่ายขาย และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และน า ข้อมูลที่ได้มาท า

การวิเคราะห์โดย  นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, TOWS 

Matrix   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายขาย จ านวน 3 คน 

และใช้แบบสอบถามกับลูกค้าอีก 100 คน 

       จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

นั้นมียอดขายประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ลดลงเนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากการยกเลิก

กรมธรรม์ของลูกค้าด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการแข่งขันองค์กรก็ควรเลือกใช้กลยุทธ์

ต่างๆคือ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโต ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

 



จ 

 

ให้มีมากขึ้น รวมทั้งการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพในอนาคตอีกด้วย 2. กลยุทธ์ระดับ

หน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม การสร้างความเด่นในผลิตภัณฑ์ให้

ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เน้นกลยุทธ์การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) โดยการรักษาฐานลูกค้าเก่า

ซึ่งมีความส าคัญมากพร้อมกับหาฐานลูกค้ารายใหม่เนื่องจากถ้าเน้นแต่หาลูกค้าใหม่อย่างเดียว

จะท าให้องค์กรมีต้นทุนในการด าเนินงานมากขึ้น จึงควรน า CRM เข้ามาใช้ร่วมกับ 7Ps เพื่อ

ส าหรับใช้ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กรให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
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 สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับท่านท่ีสนใจเพื่อน าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 องค์กร (Optional) และลักษณะธุรกิจองค์กร 
 ชื่อองค์กร บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป     
 ชื่อบริษัท : บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BLA 

กลุ่มอุตสาหกรรม (หมวดธุรกิจ)             : บริษัทประกันชีวิต 
 ปีท่ีก่อตั้ง : 25 กันยายน 2552  

ที่ตั้ง                                              : 23/115 – 121 รอยัลซิตี้อเวนิว  ถ.พระราม    
9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310 

ทุนจดทะเบียน  : 1,220,000,000 บาท  
   ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  : 1,200,000,000บาท 
 จ านวนหุ้นสามัญ : 1,200,000,000หุ้น 
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) : 1 บาทต่อหุ้น 

นโยบายเงินปันผล                             : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ  
ข้อจ ากัดหุ้นต่างด้าว                         : 24.99999% 
ผู้สอบบัญชี / ส านักงานสอบบัญชี          : นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (บริษัท 

ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด)             
นางสาว รัตนา จาละ (บริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท  แอนด์ ยัง จ ากัด)                   
นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย (บริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด)                 
นางสาว สมใจ คุณปสุต (บริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 
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ภาพรวมองค์กร 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท (Company Profile)  
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2494 ด้วย

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท  ต่อมาได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 
วันท่ี 25 กันยายน 2552  ด้วยทุนจดทะเบียน  1,220,000,000 บาทโดย พันตรีควง อภัยวงศ ์
พระยาศรีวิศาลวาจา และนายชิน โสภณพนิช เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทขึ้น ปัจจุบันบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิตมีพนักงานท้ังหมด 1,200  คน โดยมีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
พันธมิตรทางธุรกิจโดยมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นน า ที่
มุ่งเน้นความม่ันคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ โดยมีระบบการจัดจ าหน่าย ระบบการ
จัดการท่ีมีคุณภาพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณ  บริษัทมีปรัชญาและทัศนคติในการยึดม่ันใน
จริยธรรมรวมถึงบริหารงานแบบมืออาชีพ มีหน้าที่ช่วยแนะน าพร้อมท้ังให้บริการท่ีดีแก่บุคคล
และครอบครัว ในการสร้างเสถียรภาพที่ม่ันคงทางรายได้ตามความจ าเป็นของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และธุรกิจวิชาชีพนี้ยังเป็นสถาบันการเงินในการระดมเงินออมระยะยาวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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แผนภาพที่1.1: โครงสร้างขององค์กรของบริษัท 

โครงสร้างขององค์กร 
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ลักษณะธุรกิจขององค์กร  
         บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจประเภทประกันชีวิตโดย
รับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไปและการประกันชีวิตกลุ่มบริษัทจะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นเงินส ารองประกันชีวิตและบริหารเงินส ารองประกันชีวิตโดยการน าไปลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ เอาประกันดังนั้นนอกจากการ
ประกันชีวิตแล้วการลงทุนจึงถือเป็นธุรกรรมที่มีความส าคัญมากต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทบริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนรวมถึงการให้บริการสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อประเภทที่มี
หลักทรัพย์จ านองเป็นประกันทั้งนี้การลงทุนของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต  

 
กลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด 
 เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินธุรกิจประกันชีวิตใน  2 ประเภทหลัก  คือ การ
ประกันชีวิตสามัญและประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละประเภทนั้น  

บริษัทเน้นให้เก ิดความเชื ่อมโยงกับช่องทางจัดจ าหน่ายเป็นส าค ัญ  โดยสามารถแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายได้ดังต่อไปนี้ 

ประกันชีวิตสามัญ : จะเป็นผู ้ที่มีรายได้ทั่วไป  เช่น พนักงาน ข้าราชการ เจ้าของ
ธุรกิจ ลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร 

ประกันชีวิตกลุ่ม : กลุ ่มอุตสาหกรรม  องค์กรธุรกิจต่าง  ๆ กลุ ่มลูกค้าบัตรเครดิต 
สินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจในปี 2553 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 296,260.62 
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.32 เม่ือเทียบกับปี 2552 มากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยรวมที่เติบโตร้อยละ  8 โดยการเติบโตของธุรกิจถูกผลักดันด้วยการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ผ่านธนาคารเป็นหลัก โดยมียอดเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวมเบี้ยช าระครั้งเดียวที่ 
93,679.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.68 ส่วนเบี้ยประกันภัยปีต่อไปมีจ านวน 202,581.15ล้าน
บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.23 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้
เป็นเงินส ารองประกันชีวิต โดยมีการด าเนินการบริหารเงินส ารองประกันชีวิตส่วนนี้โดยน าไป
ลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
ด าเนินธุรกิจหลัก คือ การประกันชีวิต การประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ย
ภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา 
โดยที่เม่ือบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทท าหน้าที่น าเงินดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือผู้รับผลประโยชน์  

ในอดีตบริษัทเริ่มประกอบการธุรกิจประกันชีวิตโดยเน้นกรมธรรม์ประกันชีวิตสามัญ
ประเภทคุ้มครองตลอดชีวิต ปัจจุบันบริษัทได้ท าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยหลักแล้วการท าประกันชีวิต
จะให้ผลประโยชน์กับผู้เอาประกันในสองรูปแบบหลัก คือ ผลประโยชน์ทางด้านความคุ้มครอง 
และผลประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันได้รับประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองโดย
บริษัทประกันจะช าระเงินคุ้มครองให้กับผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ
หรือเสียชีวิต ส าหรับประโยชน์ทางด้านการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันจะได้รับเงินผลประโยชน์ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญาประกันภัย  

 

 ประเภทการประกันชีวิต 

 ปัจจุบันบริษัทมีกรมธรรม์ที่สามารถเสนอให้กับลูกค้ามากกว่า 50 แบบกรมธรรม์ แบ่ง
ตามประเภทการประกันได้ดังต่อไปนี้ 
 
1. ประเภทสามัญ  
(1) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 

หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์เม่ือผู้ท าประกันเสียชีวิตหรือ  จ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ผู้เอา
ประกันมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบก าหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดวันครบอายุสัญญา
เม่ือผู้เอาประกันมีอายุครบ 99 ปี และเป็นแบบประกันชีวิตสามัญที่เน้นผลประโยชน์ด้านความ
คุ้มครองและได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่งโดยทั่วไปแบบประกันแบบตลอดชีพ จะ
ก าหนดการช าระเบี้ยตลอดชีพ แต่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาช าระเบี้ยลงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า เช่น ช าระเบี้ย  15 ปี  20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี 
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(2) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 
หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เม่ือผู้ท าประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย โดยท่ัวไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรืออายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะ
นี้มีจุดเด่นที่อัตราเบี้ยประกันภัยต่ า  
(3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) 

หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
เมื่อผู้ท าประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกรมธรรม์ หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับ
ผู้ท าประกันภัย เม่ือผู้ท าประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจมีทางเลือกการ
ช าระเบี้ยหลากหลายระยะเวลา และเพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
ประกันภัย ท าให้แบบประกันน้ีเป็นแบบประกันชีวิตสามัญที่เพิ่มผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ 
(4) สัญญาเพิ่มเติม (Rider) 

สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาที่บริษัทประกันชีวิตท าให้กับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับ
บริษัท เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันได้ท ากับบริษัทแล้ว บริษัท
มีสัญญาเพิ่มเติมให้ผู้เอาประกันเลือก 2 ประเภทหลัก ๆ คือ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (Personal 
Accident; PA) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองการ
เสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพให้ความคุ้มครอง
เกี่ยวกับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ  

 
2 การประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance) 

ประกันกลุ่มเป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 
คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทห้างร้านและองค์กร
ต่างๆทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกโดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยง
ของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจ านวนเงิน
เอาประกันภัย โดยจะค านวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับ
บุคคลทุกคนในกลุ่ม 
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ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2554  ธุรกิจประกันชีวิตนั้นยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย

เป็นผลมาจากการสนับสนุนและปัจจัยส่งเสริมหลายด้าน จากปี 2553 ซึ่งอัตราการถือครองกรม
ธรรมประกันชีวิตของประชากรทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ าอยู่  และยังมี
โอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกมากซึ่งได้มีการประมาณการอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต
ไว้ที่ร้อยละ 15 เท่ากับปีที่ผ่านมาส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต ยังคง
เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ประการแรกได้แก่ การสนับสนุนจากนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มสิทธิหักลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ ที่ยังได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องเพราะปัจจุบันประชาชนเริ่มสนใจในการวางแผนทางการเงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณ
มากขึ้น ประการที่สองการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตในการพัฒนาคุณภาพทั้งการบริการและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลาย ซึ่งจะสามารถขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะช่องทางธนาคารที่ยังมี
ศักยภาพการเติบโตที่ดี เนื่องจากเอื้อต่อการขายสินค้าประกันชีวิตในประเภทสะสมทรัพย์ และ
ประการสุดท้าย การขยายตัวของตลาดประกันชีวิตในต่างจังหวัดที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2554 
จากโครงการ “ประกันภัยสู่ประชาชน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะจัดขึ้นใน 9 จังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและ
สร้างพื้นฐานให้คนต่างจังหวัดซึ่งมีก าลังซื้ออยู่‹ อีกมากเข้าใจและสนใจการประกันชีวิตมากขึ้น 
ทั้งยังเป็นแรงเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัวในตลาดต่างจังหวัดได้มากขึ้นไปด้วย ส่วนปัจจัย
ลบที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การเริ่มบังคับใช้เกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
(Risk Based Capital: RBC) และเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชีใหม่‹ ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2554 
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะใหม่ (Mortality Table) อาจส่งผลต่อการเติบโตของ
เบี้ยประกันในภาพรวมเพิ่มข้ึนน้อยลง นอกจากนี้ทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อาจท าให้
มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเทียบกับผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นในการที่จะ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ งที่
องค์กรควรให้ความส าคัญ เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรงไม่ว่าจะสถาบันการเงิน
ธนาคารท่ีก็เริ่มหันมาสนใจท่ีจะลงทุนในตัวประกันมากขึ้นซ่ึงแต่ละแห่งก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ออกมา
หลากหลายรูปแบบมากมาย เพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งก็มีทางเลือก
อื่นๆในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงหรือดีกว่า จึงท าให้ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ดีและ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุด แต่โดยรวมในอุตสาหกรรมประกันชีวิตก็ยังไป
ได้ดีและมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตด้วยหลายๆ ปัจจัยท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็ดู
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ได้จากอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
ดังรูป 
แผนภูมิที่1.1: แสดงอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

           ระหว่างปีพ.ศ. 2544 -2553 
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ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ. 
 
แผนภูมิที่1.2: แสดงจ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับในแต่ละปี 

9.27
9.94

10.79
11.72

12.66

13.83

14.98

16.18
17.06

8.33
8.96

9.66
10.38

11.18
12.08

13.09

14.17
15.21

16.33

18.08

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ล้านกรมธรรม์

รวม PA ไม่รวม PA

 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ. 

 

แผนภูมิที่1.3: แสดงจ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ (ไม่รวม PA) ในแต่ละปี                  
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ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ 
แผนภูมิที่1.4: แสดงจ านวนกรมธรรม์ต่อประชากรในแต่ละปี 

 

 

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ. 

จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าอัตราในการเจริญเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนกรมธรรม์กรมธรรม์รายใหม่แต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง โดยตั้งแต่ปี
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พ.ศ. 2544 กระทั่งปีพ.ศ. 2553 จ านวนกรมธรรม์ใหม่เพิ่มข้ึนจากระดับ 1.25 ล้าน
กรมธรรม์ในปีพ.ศ. 2540 เป็น 2.64 ล้านกรมธรรม์ในปี พ.ศ.2553 หรือเป็นการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยด้วยอัตราร้อยละ 5.19 ต่อปี  
 

ตารางที่ 1.1:  แสดงถึงก าไรสุทธิใน ปีพ.ศ.2551-2553 
ข้อมูลผลประกอบการระดับองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11 

 

ตารางที่ 1.1: แสดงถึงก าไรสุทธิใน ปีพ.ศ. 2551-2553 (ต่อ) 
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ตารางที่ 1.1: แสดงถึงก าไรสุทธิใน ปีพ.ศ. 2551-2553 (ต่อ) 
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ตารางที่ 1.1: แสดงถึงก าไรสุทธิใน ปีพ.ศ. 2551-2553(ต่อ) 
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แผนภูมทิี่ 1.5: แสดงถึงก าไรสุทธิรวมของบริษัทในปีพ.ศ. 2551 – 2553 
 

ก าไรสุทธิรวมของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี 
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หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ. 
 
จากแผนภูมิที่ 1.5 จะเห็นได้ว่า ในปพี.ศ. 2551 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 752 ล้านบาท ในปี 

พ.ศ.2552 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,186 ล้านบาท และในปีพ.ศ. 2553 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,797 
ล้านบาทตามล าดับ ซึ่งจากแผนภูมิดังกล่าว องค์กรมีก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของก าไรรวมของทั้งองค์กร 
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ส่วนแบ่งทางการตลาด 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจประกันชีวิต 

ในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจประเภทประกันชีวิตนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุก
วันเนื่องจากมีคู่แข่งเก่าที่มีความแข็งแกร่งพร้อมกับคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสู่ตลาด อย่าง
ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายซึ่งล้วนมีจุดแข็งที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งในแต่ละที่ก็อาศัย
ความสัมพันธ์ที่ดีโดยการให้บริการที่ดีอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในด้านต่างๆ จึงท าให้เกิดความ
ได้เปรียบมากขึ้น นอกจากบริการในขั้นพื้นฐานแล้วก็ยังมีส่วนของการท าโปรโมชั่นด้าน
การตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ กันอย่างมากมาย จึงท าให้ลูกค้าเกิดทางเลือกและก็
พยายามที่จะสนองตอบความต้องการของตนผ่านสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดให้กับตนเอง จนบางครั้ง
ก็อาจท าให้ตัวแทนหรือพนักงานบางรายต้องยอมท าผิดจรรยาบรรณเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานและ
ผลตอบแทนที่จะตามมา เช่น การแนะน าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อท ากรมธรรม์ใหม่กับ
ตน ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์มากกว่าที่จะได้ประโยชน์และ นอกจากนี้ก็ควรให้ความรู้ที่
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ลูกค้าด้วยเนื่องจากลูกค้าบางรายที่ไม่เข้าใจก็อาจมายกเลิกกรมธรรม์ใน
ภายหลังซึ่งลูกค้าก็จะเสียผลประโยชน์ตามมาเช่นกัน  ดังนั้นบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็ได้
ตระหนักเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการจัดอบรมตัวแทน และ พนักงานโดยให้ความรู้ต่างๆ 
เพื่อที่สามารถออกไปให้ค าปรึกษากับลูกค้ าได้อย่างถูกต้องและมีจรรยาบรรณอีกด้วย 
นอกจากนี้ในสภาวะที่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการแข่งขันที่สูงนี้บริษัทจึงพยายามที่จะ
รักษาฐานลูกเดิมและขยายฐานลูกค้าเพิ่มเพื่อท าให้ส่วนแบ่งการตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยส่วนแบ่งทางการตลาดย้อนหลัง 3 ปีสามารถแสดงได้ดังนี ้
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ตารางที่ 1.2: แสดงถึงส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยปีแรกของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิต 
ปี พ.ศ. 2551 – 2553 

1. ส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยปีแรกของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิต ปี 2551 – 2553 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.2: แสดงถึงส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยปีแรกของบริษัทต่างๆในธุรกิจประกันชีวิต
ปีพ.ศ.2551-2553 (ต่อ) 

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย, คปภ 
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แผนภูมิที่ 1.6: แสดงถึงภาพรวมส่วนแบ่งเบ้ียประกันภัยปีแรกของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจ
ประกันชีวิต ปพี.ศ. 2551 – 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รูปภาพที่ 1.2:  แสดงส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยปีแรก ในปีพ.ศ. 2551 - 2553 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.15

11.44

10.03

Market Share        

 ร      ร      ว   ม   ไ   ร      ว  ไ           ว  ร  ไ   
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ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยปีแรกของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิต ปี 2551 – 
2553 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วปรากฏว่า บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้ส่วนแบ่งทางการตลาด
เท่ากับ 12.15 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 11.44 และสุดท้ายบริษัท
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 10.03 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.3: แสดงถึงส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกัน
ชีวิต ปี  พ.ศ.2551 – 2553     
]2.ส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทต่างๆในธุรกิจประกันชีวิต ปีพ.ศ. 2551-2553                                                                                                                                    

หน่วย: ล้านบาท 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย               
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10.01

8.89

8.29

Market Share        

 ม   ไ   ร      ว   ร      ร      ว  ไ           ว  ร  ไ   

แผนภูมิที่ 1.7: แสดงถึงภาพรวมส่วนแบ่งของเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัท  ต่างๆ ใน
ธุรกิจประกันชีวิต ปีพ.ศ. 2551 – 2553 
                                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 

  รูปภาพที่ 1.3: แสดงส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี พ.ศ. 2551 - 2553 
 

ส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ปีพ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิต ปี 2551 

– 2553 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วปรากฏว่า บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้ส่วนแบ่งทางการตลาด
เท่ากับ 8.89 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 10.01 และสุดท้ายบริษัท
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 8.29 ตามล าดับ 
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24.78

21.19

19.82

Market Share        

 ร      ร      ว  ไ           ว  ร  ไ    ม   ไ   ร      ว  

ตารางที่1.4 : เบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละบริษัทต่างๆ ใน
ธุรกิจประกันชีวิตปี พ.ศ. 2551-2553 

3.สัดส่วนเบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละบริษัทประกันชีวิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
รูปภาพที่ 1.4:  แสดงส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านช่องทางธนาคารใน
ปีพ.ศ.  2551 - 2553 
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ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านช่องทางธนาคาร ของแต่ละ
บริษัท   ต่างๆ ในธุรกิจประกันชีวิต ปี 2551-2553เมือ่เทียบกับคู่แข่งแล้วปรากฏว่าบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ 24.78 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีส่วน
แบ่งการตลาดเท่ากับ 19.82 และสุดท้ายบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ มีส่วนแบ่งการตลาด
เท่ากับ 21.19 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1.5: แสดงถึงสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรวมผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละบริษัท
ประกันชีวติ 

4. สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรวมผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละบริษัทประกันชีวิต  
                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สมาคมประกันชีวิต 
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แผนภูมิที่ 1.8: แสดงถึงภาพรวมเบี้ยประกันภัยรวมผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละ
บริษัทประกันชีวิต ปีพ.ศ.  2551 – 2553 
 
 
 
 

 

 
      
 
 

รูปภาพที่ 1.5:  แสดงส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรวมผ่านช่องทางธนาคาร ในปี
พ.ศ.2553 

ส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ปี 2553 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัยรวมผ่านช่องทางธนาคารของแต่ละ
บริษัทประกันชีวิต ปี  2551 – 2553 เม่ือเทียบกับคู่แข่ง แล้วปรากฏว่า บริษัทกรุงเทพประกัน
ชีวิตได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ 24.78 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนแบ่งการตลาด
เท่ากับ 19.82 และสุดท้ายบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 21.19 
ตามล าดับ 
 

16.35

19.16

22.46

Market Share        

 ร      ร      ว   ม    ไ   ร      ว  ไ           ว  ร  ไ   



23 

 

จากแผนภูมิข้างต้น ท าให้ทราบว่าในการเติบโตผ่านช่องทางธนาคารนั้นเป็นช่องทางที่บริษัท   
กรุงเทพประกันชีวิตนั้นประสบความส าเร็จมากที่สุด ซึ่งก็สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมา
ได้มาก โดยในปี 2553 นั้น บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ขายผ่าน
ช่องทางธนาคาร หรือที่เรียกว่า “ แบงค์แอสชัวรันส์  ” ทั้งสิ้น 73,411.01 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ  80.79 ถือเป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียว เนื่องจากทางธนาคารกรุงเทพนั้นถือเป็นธนาคาร
อันดับ 1 ซึ่งมีความม่ันคงและมีความน่าเชื่อถือมานานหลายสิบปี รวมทั้งพนักงานที่มีความ
ใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการขายเนื่องจากตัวในด้านพนักงาน
เองมีการให้บริการติดต่อท าธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าเป็นประจ า  และมีการให้บริการที่ดี
อย่างสม่ าเสมอจึงท าให้พนักงานธนาคารจะมีความได้เปรียบเหนือกว่าพนักงานที่ขายประกัน
โดยตรง 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรม ปีพ.ศ. 2555 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2554 ตอนต้น บทบาทในธุรกิจประกันชีวิตจะมีแนวโน้มขา
ลง เนื่องมาจากเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนั้นปรับตัวสูงขึ้น จึงท าให้ลูกค้าหันไปออมเงินมากกว่า
เนื่องจากมีระยะเวลาที่สั้นและสามารถน าไปใช้ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น อย่างไรก็ตาม จาก
การขยายตัวอย่างโดดเด่นในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาของช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคาร ส่งผลให้
ส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมจากช่องทางธนาคาร  ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อสิ้นปี 2553 ขณะท่ีช่องทางหลักผ่านตัวแทน ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ดังนั้นทาง
บริษัทประกันชีวิตทั้งหลายก็อาจจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มการให้บริการที่ดี เพื่อเป็นการ
รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่มาครึ่งปีหลังในปี 54 ก็มีแนวโน้มที่ดี
ขึน้เน่ืองจากการจูงใจในเรื่องของภาษีที่จะสามารถลดหย่อนได้เพิ่มเติมถึง 300,000 บาท พร้อม
กับเรื่องของการรับประกันคุ้มครองเงินฝากในวงจ ากัดตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2554 หรือไม่เกิน 50 
ล้านบาท/บัญชี/ธนาคาร ก่อนจะปรับลดลงเป็นไม่เกิน 1 ล้านบาท/บัญชี/ธนาคาร ในวันที่ 11 
ส.ค. 2555 ซึ่งก็อาจท าให้ลูกค้าหันไปออมเงินในรูปประกันเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
 
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร 
 
ในปีพ.ศ. 2554 ธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันชีวิตนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น
บริษัทประกันชีวิตด้วยกันเองหรือธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามามีบทบาทมากในช่วงที่ผ่านมา โดยใน
แต่ละบริษัทก็พยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และท าการตลาดผ่านสื่อต่างๆ กันอย่าง
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หลากหลาย เพื่อที่จะท าให้ลูกค้าหันไปซื้อประกันกับตน ปัจจุบันบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอยู่
ล าดับที่ 4 โดยคู่แข่งหลักของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนั้นจะเป็นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม และ บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ที่อยู่อันดับที่ 5 ของ
อุตสาหกรรมบริษัทประกันชีวิต ดังรูป 
แผนภูมิที่ 1.9: แสดงถึงเบี้ยประกันรวมของบริษัทต่างๆในธุรกิจประกันชีวิต ในปีพ.ศ. 
2551-2553 

 
 

 
 
 

ที่มา : แบบ 56-1 ประจ าปี 2553 
 
2. ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น 
  

จากการเติบโตของจ านวนคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้
ลูกค้าเกิดทางเลือกที่หลากหลายซึ่งลูกค้าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดให้กับตนเอง 
ดังนั้นธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในด้านการบริการที่ดีและมีคุณภาพ พร้อม
จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันซึ่งในปัจจุบัน ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
จึงท าให้องค์ต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด เพื่อรักษาลูกค้าและทันต่อสภาพการ
แข่งขันในปัจจุบัน  เพราะในด้านประกันชีวิตนอกจากจะมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากนอกจาก
บริษัทประกันชีวิตแล้วก็ยังมีธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจประกัน
ชีวิต ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าก็หันไปสนใจที่จะท าประกันชีวิตกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆ กันมาก
ขึ้นเนื่องจากความเชื่อม่ัน ม่ันคง และมีความม่ันใจมากกว่า เนื่องจากถ้าท าประกันกับทาง
ตัวแทนถ้ามีปัญหาหรือจะเคลมประกันก็ต้องคอยตามหาตัวแทนแต่ถ้าไม่พบก็อาจจะไม่สามารถ
ท าเรื่องเองได้ บางคนก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ไปเนื่องจากตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่ง
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ผิดกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องหาใครคนใดคนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถ
เข้าไปที่ธนาคารได้เลย และสามารถท ารายการต่างๆ ได้ทุกสาขาอีกด้วย ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
ก็สามารถสร้างความไว้วางใจ และเชื่อใจได้มากกว่าส่วนในด้านของความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มีต่อการท าประกันชีวิตได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งแต่ก่อนจะไม่ค่อยยอมรับแต่ใน
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนั้นก็ให้การยอมรับมากขึ้น  
ประกอบกับตัวสถาบันการเงินต่างๆ อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทในด้าน
การขายประกันด้วย ซึ่งก็ท าให้ผู้บริโภคได้มีเกิดการรับรู้ที่เปลี่ยนและมีแนวความคิดที่ต่างไป
จากอดีต ผู้บริโภคจึงเริ่มหันมาใส่ใจกันมากขึ้น โดยทางบริษัทประกันเองก็ได้มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า
ที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะเหตุผลในการท าประกันของลูกค้าแต่ละคนก็ต่างกันออกไป
บางรายก็ต้องการออมเงิน บางรายก็ต้องการในด้านของความปลอดภัย บางรายก็ต้องการทั้ง 2 
อย่าง ก็เป็นได้ อีกทั้งในปัจจุบันสามารถน าเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนการเสียภาษีได้อีกด้วย  
จากประเด็นหลังนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า รัฐเองได้สนับสนุนและมีความต้องการที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีกรมธรรม์ส าหรับการประกันเพิ่มขึ้น ประกันชีวิตในการรุกขยายธุรกิจอย่างจริงจัง 
ด้วยการออกแบบประกันที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างเจาะจงมาก
ขึ้น ท าให้  มีความยืดหยุ่นของแบบกรมธรรม์มีมากขึ้น และเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ
เพิ่มขึ้น ก็จะท าให้การขายประกัน มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ในทุกองค์กรก็ต่างที่จะมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มากที่สุด ดังนั้นในการดูแลลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจึงถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ซึ่งถ้าองค์กรดูแลลูกค้าได้ไม่ดีพอลูกค้าก็จะเกิดความไม่พอใจใน
การให้บริการและอาจส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์ตามมาในที่สุดเพราะลูกค้า
บางรายก็ยอมเสียส่วนที่จ่ายไปแล้วและท ากับองค์กรใหม่ถ้าองค์กรนั้นๆ เข้าไปอยู่ในใจของ
ลูกค้าได้จากการบริการที่ดี จริงใจ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณภาพในการให้บริการในธุรกิจประกัน
ชีวิตจึงมีความส าคัญและเป็นตัวท าให้องค์กรมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเพราะถ้า
องค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีการให้บริการที่มีคุณภาพด้วยก็จะท าให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อกัน
แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ซึ่งจะท าให้องค์กรได้รับก าไรเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มที่ลูกค้าต้องการและจะได้ตอบสนองผู้บริโภคด้วยกล
ยุทธ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางกลยุทธ์
ทางการตลาดหรือแผนธุรกิจส าหรับบริษัทประกันชีวิต ในการด าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาในประเด็นอื่นต่อไป อันส่งผลดีต่อการ
เติบโตของภาคธุรกิจนี้ต่อไป 
 
 



26 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

                     

ยอ  าย

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

                        

              
          … 

แผนภูมิที่ 1.10 : แสดงยอดขายประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์  3 ปีย้อนหลังของบริษัท 
ตารางแสดงยอดขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

                      ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตในปี 2551-2553 
                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ฝ่ายสถิติและตัวแทนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
จากแผนภูมิที่1.10 แสดงถึงจ านวนยอดขายประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ในปี 2551 

เท่ากับ 447 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอัตราที่ต่ า ส่วนในปี 2552 ยอดขายสูงขึ้นเป็น 1,182 ล้านบาท 
ส่วนในปี 2553 นั้นยอดขายประกันชีวิตกลับตกลงเหลือแค่ 605 ล้านบาท  
 
แผนภูมิที่ 1.11 : แสดงจ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์  3 ปีย้อนหลัง 

ตารางแสดงจ านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตในปี 2551-2553 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที่มา: ฝ่ายสถิติและตัวแทนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
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จากแผนภูมิที่1.11  แสดงถึงจ านวนกรมธรรม์ของประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ในปี 
2551 มีจ านวนกรมธรรม์ทั้งสิ้น  128,917 กรมธรรม์  ในปี 2552 มีจ านวน148,082 กรมธรรม์ 
และ ในปี 2553 มีจ านวน 130,938 กรมธรรม์ ตามล าดับ 

 
3. ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

 
ปัจจุบันพบว่ามูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์เท่ากับ 

1,643,248 ล้านบาท คิดเป็น 100% พบว่าบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมีส่วนครองตลาดเท่ากับ 
158,008 ล้านบาท คิดเป็น 6.28% โดยคู่แข่งได้แก่ 1.บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนครอง
ตลาดเท่ากับ 165,467 ล้านบาท คิดเป็น8.98% 2.บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ มีส่วนครอง
ตลาดเท่ากับ 98,687 ล้านบาท คิดเป็น 6.55% 

 

6.28%
8.98%

6.55%

78.19%

             
      
              
      
          
             
            

 
แผนภาพที่ 1.6 : แสดงถึงมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ 
 

ในส่วนของการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์น้ันมีตัวเลขที่สะท้อนได้
ถึงปัญหาดังต่อไปนี้จากปัญหาข้างต้นท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทดังนี้คือ 
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แผนภูมิที่ 1.12: แสดงจ านวนกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ที่ถูกยกเลิกของบริษัท  
              กรุงเทพประกันชีวิต       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ฝ่ายสถิติและตัวแทนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 

จากแผนภูมิที่ 1.12 แสดงถึงจ านวนกรมธรรม์ที่ถูกยกเลิก ปี 2551  มีจ านวนเท่ากับ 
2,163 กรมธรรม์ปี 2552 มีจ านวน 2,916 กรมธรรม์ และในปี 2553 มีกรมธรรม์ที่ถูกยกเลิก
ทั้งสิ้นจ านวน 2,210 กรมธรรม์ ซึ่งการที่ลูกค้ามายกเลิกนั้นท าให้บริษัทสูญเสียรายได้และ
ภาพลักษณ์ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่น คุณภาพในการให้บริการของตัวแทน
ที่ไม่มีคุณภาพ ความไม่เข้าใจในการท าประกันเนื่องจากไม่มีความรู้ที่มากพอ เป็นต้น  ซึ่งการ
ยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าวจะท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมของบริษัทมีสัดส่วนที่ลดลงซึ่ง
จะท าให้มีผลต่อองค์กรในระยะยาว รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ซึ่งในปัจจุบันคู่แข่งไม่ว่า
จะเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือธนาคารพาณิชย์ก็ตามก็มีการแข่งขันในด้านต่างๆ มากมายท าให้
ลูกค้าเกิดทางเลือกได้มาก ดังนั้นองค์กรก็ควรที่จะตระหนักถึงสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไปและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
พัฒนาให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและการ
ให้บริการต่างๆ ที่จะอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ดังนั้นบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็ต้องสร้างความเชื่อม่ัน และเพิ่มความม่ันใจให้กับ
ลูกค้าจากปัญหาและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาในด้านกลยุทธ์
การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันชีวิตทั้งนี้เพื่อน ากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน                    
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สรุปปัญหาระดับองค์กร  ระดับธุรกิจ ระดับหน้าที่ 
 
ปัญหาระดับองค์กร 

ยอดขายประกันโดยรวมขององค์กรมีจ านวนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยอดขายประกัน
ประเภทสะสมทรัพย์กลับมียอดขายท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งประกันประเภทสะสมทรัพย์นี้ถือ
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของทางองค์กรเน่ืองจากมีจ านวนสัดส่วนท่ีมากที่สุด 
 
ปัญหาระดับธุรกิจ 

เนื่องจากธุรกิจประเภทประกันชีวิตนั้นมีลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับธุรกิจเนื่องจากถ้าไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ได้ก็จะท าให้ไม่มีความต่างกับคู่แข่ง ซึ่งลูกค้าก็อาจไม่เห็นความส าคัญที่จะต้องมาซื้อกับทาง
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
 
ปัญหาระดับหน้าที่ 

ในด้านการบริการของตัวแทนของบริษัทที่อาจดูแลลูกค้าได้ไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอจึงอาจส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ 

 
 

4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาของการยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อ

องค์กร 

2.  เพื่อศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้

เกิดความได้เปรียบในด้านการแขง่ขันอย่างยั่งยืน 

 

         

 

 

 



30 

 

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ระยะสั้น (6 เดือน - 1 ปี) 

         1.ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์และยอดขายท่ีลดลง 

         2. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจได้ในอนาคต 

ระยะกลาง (1 ปี - 3 ปี) 

1. สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบ

ในเชิงธุรกิจให้แข่งขัน  กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ 

2. สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

และเกิด ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ระยะยาว (3 ปี - 5 ปี) 

          1. บริษัทสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

        2. ท าให้บริษัทเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต  

        3. มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว 
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บทที ่2 

                        แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

        การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์ เพื่อให้อัตราการยกเลิกกรมธรรม์

ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” กรณศีึกษา บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 

2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

2.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค                   

(SWOT) / (TOWS Matrix) 

2.1.2 การวิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจ าลอง        
(FIVE FORCES) 

2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 

  2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 

  2.2.2 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 อ้างถึง เลสลี่ และลอยด์ (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar,2000,p. 151) กล่าวว่า 

“กลยุทธ์เป็นแผนของแนวทางการจัดการพื้นฐานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือการวางแผน

ที่จะจัดการให้บรรลุเจตจ านงของวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้” กลยุทธ์ในแต่ละระดับสามารถที่จะ

ก าหนดทิศทางของแต่ละองค์กรในอนาคตได้ ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจการผลิตที่ควรใช้เป็น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ  

 การวิเคราะห์ทั้งสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

(External Environment) ร่วมไปด้วยกันจะสามารถท าให้เห็นภาพแนวโน้มการปรับกลยุทธ์เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถและมีความพร้อมที่จะแข่งขันซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 

Planning) ตามทิศทางขององค์กรได้  

  โดยท้ังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากภายนอก และสิ่งแวดล้อมจากภายใน องค์กร

สามารถที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนส าหรับด าเนินธุรกิจขององค์กรได้ รูปแบบกล

ยุทธ์สามารถที่จะก าหนดและแบ่งออกได้ตามล าดับขององค์กรดังน้ี 

รูปภาพที่ 2.1 แสดงถึงภาพระดับกลยุทธ์ 

 

 

 

 

                                                     

 

(ภาพระดับของกลยุทธ์) 

 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)  
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  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) หมายถึงทิศทางรวมของธุรกิจซึ่ง

เป็นทิศทางที่ใช้อธิบายแนวทางร่วมกันในการพัฒนา ธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสาย

ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม หรือเป็นการก าหนดทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของ

บริษัทโดยก าหนดว่าองค์กรจะมีการแข่งขันท่ีด าเนินไปในทิศทางใด เป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ที่

ผู้บริหารใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์กร อาจจะมีการก าหนดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรท่ี

เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่สามารถสื่อวิสัยทัศน์ ไปในแนวทางขององค์กรที่ให้บุคลากรภายใน

และบุคลากรภายนอกสามารถรับรู้ได้  

 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์รวมขององค์กรท่ีจะแสดงถึง

แนวทางการด าเนินธุรกิจทุกอย่างในอนาคตขององค์กรได้ และสามารถแยกได้เป็น 4 แนวทาง

ตามลักษณะของการด าเนินธุรกิจ  

 1.1 Growth Strategies โดยท่ัวไปทุกองค์กรนิยมที่จะเลือกกลยุทธ์นี้ในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อที่จะให้ธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น อาจเป็นการหาตลาดใหม่

หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว้ กล่าวคือกลยุทธ์ที่องค์กรสามารถปรับและจัดสรรทรัพยากรภายในที่

มีอยู่ให้สามารถฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือการตลาดที่มากขึ้น 

 1.2 Stability Strategies เป็นกลยุทธ์ที่ตลาดและสินค้าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มี

การ ลงทุนเพิ่มเติม และยังคงโครงสร้างบริหารไว้ดังเดิม กล่าวโดยสรุปกลยุทธ์ที่องค์กรไม่

สามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาสจากภายนอกได้ หรือสถานการณ์

ภายนอกไม่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตขององค์กร 

 1.3 Retrenchment Strategies เป็นกลยุทธ์การหดตัวที่เกิดจากแรงกดดันจาก

สิ่งแวดล้อม ภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นเทคโนโลยีท่ีตายแล้วย่อมจะต้องมีความ

ต้องการในตลาดลดลง ดังนั้นควรจะพิจารณาว่าควรด าเนินงานต่อไปได้หรือไม่ 

 1.4 Combination Strategies เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ตามแนวทางทั้งสามข้างต้น มี

การ ใช้กลยุทธ์ที่คู่ขนานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรท่ีมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต้องมี

การผสมผสานกัน 
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2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  

  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึง แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช้ใน

การบรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัท กล่าวคือกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ในการแข่งขัน

ในแต่ละอุตสาหกรรมในระดับน้ี กลยุทธ์ที่ใช้อาจหมายถึงกลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market 

Expansion) กลยุทธ์ในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) กลยุทธ์ในการ

พัฒนาการตลาด (Market Development) กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 

Development) และกลยุทธ์ในการขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์

ทางธุรกิจที่จะเหมาะสมเพื่อก าหนดว่าจะท าอย่างไรในระดับกลยุทธ์นี้ ซึ่งจะถือว่าเป็น (Mission) 

ที่ส าคัญขององค์กรแสดงถึงขอบเขตของการด าเนินกิจการ  

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ระดับที่สองขององค์กรซ่ึงสามารถที่จะแยก

พิจารณาได้ 3 แนวทาง  

 2.1 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategies)  

 2.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies) เป็นการใช้ความ

แตกต่าง ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยสามารถสนองตอบต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ในรูปแบบท่ีคู่แข่งไม่สามารถท าได้  

 2.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นการมุ่งตอบสนองลูกค้า 

เฉพาะกลุ่มในจ านวนจ ากัด โดยอาจจะเป็นเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม

ได้ดีกว่าผู้อื่น  

Cost Focus เป็นการมุ่งเน้นการท าต้นทุนต่ าแต่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะสถานท่ีโดยไม่สนลูกค้า

กลุ่มอื่นเลย  

Differentiation Focus เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มหรือสินค้าเฉพาะอย่าง และมีการเสนอ

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
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3. กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)  

  หมายถึงแนวนโยบายตามสายการแบ่งงาน เป็นการน ากลยุทธ์มาใช้ในระดับ

ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กรท่ีสามารถประเมินค่าออกมา

ได้อย่างชัดเจน และจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้มีการสอด

ประสานกันเพื่อความส าเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วย

ปฏิบตัิงาน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ

พัฒนา เป็นต้น 

 

2.1.1 SWOT Analysis 

 การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือ

โครงการ โดยช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ

ท างานขององค์กร เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้

โดยน าเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

 

 

ความหมาย SWOT 

ค าว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก ่

 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด

แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ

ก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
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 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา

วิธีในการแก้ปัญหานั้น 

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการท่ี

สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส

แตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้

ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม

ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

TOWS Matrix 

  TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

ประเภทต่างๆ  

รูปภาพที่ 2.2 แสดงถึงภาพการวิเคราะห์ในรูป TOWS Matrix 
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ในการน าเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และกล

ยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

         1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด โดยท่ีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การส่วนการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า

ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นีจ้ะขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่

ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าให้การก าหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 

         2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ

โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่

ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

            1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่

เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน

เชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์

ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนด

ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ 

            2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ

สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็ง

ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี

จุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ขณะเดียวกันมี

ข้อจ ากัดคือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดตั้ง

หน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้     ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์

เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
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            3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งน้ีเนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆมาใช้

ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการ

ท างานท่ียาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและใน

กระบวนการท างานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration) 

            4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่

เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์

ในเชิงรับ ทั้งน้ีเนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถ

ควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับ

พบข้อจ ากัด คือ ราคาน้ ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ใน

เชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานท่ัวประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การ

หาพลังงานทดแทนท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น 

รูปภาพที่ 2.3: แสดงถึงการวิเคราะห์ Five Forces  
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Michael E. Porter เสนอว่า “สภาวะการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้บ่งบอกถึง

โอกาสในการได้ก าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเข้มแข็งมากเท่าใด

ย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้นราคาซึ่งน าไปสู่การได้ก าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งถือเป็น

ข้อจ ากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยน้ันๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อธุรกิจใน

อุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้ก าไรได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมี

การพัฒนาอยู่ เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถที่จะ

เปลี่ยนแปลงได้เสมอ”ปัจจัยส าคัญที่ธุรกิจจะต้องท าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่การหา

ต าแหน่งในอุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความ

ได้เปรียบออกมาหรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย 

(รูปข้างต้น) 

         1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจ

อื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาใน

อุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้

องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผล

กระทบต่อสภาวะในการแงขันในอุตสาหกรรมอันเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและการ

แข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่ง

ตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อาจมีการลดราคาสินค้าและ

บริการลง โดยในการตัดสินใจเข้าสู้อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ

สองประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้าสู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม 

  2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันสภาวะ

การแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเม่ือองค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็นช่องทาง

ในการได้ก าไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามากการกระท าขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะน าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือ การเพิ่มการ

ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสที่องค์กร

ธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งก าไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก 
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         3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการ

แข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคน

ละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนใน

อุตสาหกรรมอื่นย่อมก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการตั้งราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้า

อาจจะหันไปใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching 

Cost) ต่ า ปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น ชาอาจเป็น

สินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกค้าอาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่

สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมมีผลตอบแทนที่สูงเพนื่องจากสามารถตั้งราคา

ของสินค้าได้สูงโดยท่ีไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่

สามารถหาก าไรได้มากเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าทดแทนแทน 

         4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอ านาจต่อรอง

หรือมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาของสินค้าและบริการให้ต่ า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้

องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุน

การด าเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอ านาจต่อรองย่อมเปิดโอกาส

ให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมีอ านาจมากหรือ

น้อยย่อมข้ึนอยู่กับอ านาจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 5. อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถ

ก าหนดให้สินค้ามีราคาสูงหรือต่ าได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและ

ก าไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอ านาจในการต่อรองต่ าย่อมถูกผู้ซื้อ

กดราคา และเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ (ผศ.ดร. พักตร์พจง วัฒนสินธุ์ และดร.พสุ 

เดชะรินทร,์ 2542: 125) 
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2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 

2.2.1 ทฤษฏีแนวคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : Customer Relationship 

Management (CRM) 

 CRM เป็นเครื่องมือในการสร้าง "ความ ได้เปรียบในการแข่งขัน" เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่

มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง และเป็นเครื่องมือที่องค์กร สามารถสร้างผลก าไรในระยะยาว  

 CRM คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างผลก าไร ที่ต่อเนื่องด้วยการรักษา

ความ พอใจนั้น ให้คงอยู่นานเท่านาน ด้วยวิธี การและช่องทาง การสร้างความสัมพันธ์ทุกชนิด

จากองค์กรเหมาะสม  

ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นโมเดลขั้นพื้นฐานของการบริหารงาน  CRM 

เพื่อให้นักการ ตลาดเข้าใจ กระบวนการท างาน ของ CRM ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 

อย่าง คือ 

Database (การสร้างฐานข้อมูล)  

Electronics (การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)  

Action (การก าหนดโปรแกรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์) 

Retention (การรักษาลูกค้า)  

CRM  ได้รับการเผยแพร่และยอมรับอย่างกว้างขวางนั้น มาจาก 3 เหตุผล  คือ  

1. การสร้างความแตกต่าง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน  

2. ความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น  

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

 การสร้างความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ในการสร้างความแตกต่าง ใน

ภาวะที่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลน้อยลงทุกทีๆ นักการตลาดพบว่า

คู่แข่ง สามารถออกสินค้า ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันกันที่รุนแรงของเซล 

โปรโมชั่น มีช่องทางการจัดจ าหน่าย ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย สินค้าและบริการใหม่ๆ สามารถ

แทรกตัวเข้าไปในตลาดได้ไม่ยาก วิธีการมัด ใจลูกค้า ในยุคนี้ จึงไม่สามารถใช้การตลาดแบบ
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ธรรมดาๆ ได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้ความเข้าใจ และ ผูกใจลูกค้า น าเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ อย่าง

เฉพาะเจาะจง (Customised) ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ CRM เป็นไปได้ใน

ต้นทุนท่ีต่ ากว่าเดิม ทั้งความก้าวหน้าในการคิดซอฟต์แวร์ใหม่ๆ การจัดการศูนย์โทรศัพท์ (Call-

Centre) อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลท าให้ CRM ขยายตัวอย่าง รวดเร็วเกินคาด ดังนั้น ธุรกิจทุก

ประเภท ทุกขนาด จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก CRM ได้เสมอเพราะ CRM ไม่ได้ตั้งต้นที่การมี

เทคโนโลยีแพงๆ โดยหลักการ ของ CRM ที่ให้ความส าคัญกับการรักษา ลูกค้านั้น ถือได้ว่าเป็น

การรักษาลูกค้า บนฐานการวิเคราะห์ ความสามารถในการท าก าไรของลูกค้า แต่ละราย แนวคิด

ทางการตลาดแบบ CRM จึงท าให้ธุรกิจต่างๆ ได้ปรับท าความเข้าใจเสียใหม่ก่อน ที่จะสายว่า 

"ไม่ใช่ลูกค้าทุกคน ที่ควรค่าที่จะเก็บรักษาเอาไว้เสมอไป ทั้งนี้เพราะว่า "ก าไร" ยังคง เป็น

เป้าหมายท่ีส าคัญของธุรกิจอยู่น่ันเอง" 

 

2.2.2. ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's Service Marketing Mix) 

ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Payne, 1933: 92) ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีต้องพิจารณา

เพื่อก าหนดต าแหน่งของการบริการและก าหนดส่วนการตลาดของธุรกิจบริการ ส่วนประกอบแต่

ละส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน และต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ การ

ด าเนินงานด้านการตลาดประสบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) คือ สิ่งที่น าเสนอเพื่อความสนใจ ความอยากได้ การ

ใช้หรือการบริโภค ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือจ าเป็น เป็นส่วนของลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ คือ ขนาด รูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมาย

เลือกซื้อนั้นมีคุณสมบัติ ลักษณะอย่างไรที่สนองความต้องการได้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขั้นมาถัด

จาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 
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 3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายท า

การขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการ

ขาย(Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Non personal Selling) เครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร

แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมที่

ส าคัญ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก 

แจก แถม การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ การตลาดทางตรง เช่น 

การขายทางโทรศัพท์ การใช้จดหมายตรง และการขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่ง

จูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ การสะสมคะแนนแลกซื้อสินค้า  

4.  การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้ า 

ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึง

ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เป็นเส้นทางที่

ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย

จึงประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการ

กระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัว

ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

 5.  บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรในส่วนของพนักงานทุกๆ ด้าน เช่น ด้านพูดจา 

มารยาท การแต่งกาย ฯลฯ 

  6. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการ/การให้บริการ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ผลิตของธุรกิจบริการ ซึ่งก็คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดย

ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

  7.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ หรือกาย

ภายนอก ปัจจัยจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่สัมผัส/จับต้องได้ของการให้บริการและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
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ของพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อความประทับใจของลูกค้า เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้า

ร้านในต าแหน่งที่โดดเด่น ฯลฯ 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

         (นายปิติ ชัชวาลโชคชัย นายสมธร ชุณหวิกสิต สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์: 2542)   

งานวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันในเขต

กรุงเทพมหานคร ” 

 ผลสรุปการวิจัย แนวทางการยั่งยืนของกรมธรรม์ประกันชีวิตควรจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัย

ด้านรายได้และบริษัทเป็นพิเศษ ในภาคเอกชน บริษัทควรจะเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อลดปัญหา

ด้านการขาดช าระเบี้ยประกันเนื่องจากปัญหาการเงินชั่วคราว พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ

และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ติดตามดูแลปัญหายกเลิกกรมธรรม์อย่างใกล้ชิด ในส่วน

ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่นกรมการประกันภัย) ควรเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญแก่

ประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อประกัน ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าถึงข้อเสียของการยกเลิก

กรมธรรม์ ส่งเสริมให้เกิดภาวะการแข่งขันเสรีภายในธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้บริษัทแข่งขันการ

ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า   
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อให้อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาส านักงาน

ใหญ่ ในครั้งนีมุ่้งศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน รวมถึงแนวคิด

ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่องค์กรจะสามารถน าไปใช้ในการ

ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อวางแผนการตลาดและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับองค์กรได้ใน

อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ คือ 

1.  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัญหาของการยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

 2.  เพื่อศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เกิด

ความได้เปรียบในด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

ขอบเขตของการศึกษา 

  ศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design) 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อให้อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” นีเ้ป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ 

จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งสองส่วนมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน

การสรุปและประมวลผล โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปเลือกใช้กลยุทธ์ทั้ง

สามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และ กลยุทธ์ระดับหน้าที่
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3.2  การวิจัยแบบเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าโดยผู้วิจัยมีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  ของผู้บริโภคจ านวน 100 ชุด ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ประกันชีวิต และส่วนที่ 3 คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึง สาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามที่ก าหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ 
สรุปผลจากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาจากลูกค้า ย่านบริษัทกรุงเทพประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน)  สาขาส านักงานใหญ่ ถนนพระราม 9  จ านวน 100 ชุด ซึ่งสามารถสรุป
ผลได้ดังต่อไปนี้ ( ตามภาคผนวก ค ) 
 
            สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 6 ข้อ) จาก

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100          

 

- จากตารางที่ 3.1 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศ

หญิง   โดยคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ เพศชาย โดยคิดเป็นร้อยละ 45 

- จากตารางที่ 3.2 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีอายุ

ระหว่าง 25-30                     47 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35    

                 22รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35                     9 รองลงมามี

อายุระหว่าง 35-40 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 8 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-45 ปี โดยคิด

เป็นร้อยละ  7 รองลงมามีอายุระหว่าง 46-50 และ 51-55 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 3 และ

ล าดับสุดท้ายมีอายุระหว่าง 56-60 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 1 

- จากตารางที่ 3.3 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสถานะภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น

มีสถานะภาพโสด โดยคิดเป็นร้อยละ 68 และรองลงมาคือ สถานะภาพสมรส โดยคิด

เป็นร้อยละ 32 
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- จากตารางที่ 3.4 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้

เฉลี่ย 15,001 – 30,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 54  รองลงมามีรายได้ 30,001 – 

50,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมามีรายได้ 50,001 – 75,000 บาท โดยคิด

เป็นร้อยละ 10รองลงมามีรายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 8 และสุดท้าย

มีรายได้ 75,001-100,000 บาท และ รายได้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อย

ละ 1 

- จากตารางที่ 3.5 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่าเม่ือจ าแนกกลุ่ม

ตัวอย่าง ตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท โดย

คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาระดับการศึกษาอาชีวะ/อนุปริญญา โดยคิดเป็นร้อยละ 2 

และสุดท้ายระดับการศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 1  

- จากตารางที่ 3.6 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

พนักงานบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยคิดเป็น

ร้อยละ 31รองลงมาอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมาอาชีพ

ข้าราชการและอาชีพอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 3 และสุดท้ายอาชีพข้าราชการบ านาญ 

โดยคิดเป็นร้อยละ 1 

 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต (จ านวน  7 ข้อ) 

 

- จากตารางที่ 3.7 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามการท าประกันชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่เคยท า

ประกัน  ชีวิต โดยคิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมา ไม่เคยท า โดยคิดเป็นร้อยละ 19  

- จากตารางที่ 3.8 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวิธีการเก็บเงิน พบว่า ส่วนใหญ่เก็บ

เงินโดยน าไปฝากธนาคารและท าประกันชีวิตเท่ากัน โดยคิดเป็นร้อยละ 42.95 

รองลงมาเก็บเงินโดยซื้อสลากออมสิน โดยคิดเป็นร้อยละ 11.40 และสุดท้ายเก็บเงิน

โดยวิธีอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 2.7 
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-    จากตารางที่ 3.9 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามการรับทราบข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตจากตัวแทนประกันชีวิต   โดยคิดเป็นร้อยละ  

38.37   รองลงมาจากเพื่อน/ญาติ  โดยคิดเป็นร้อยละ 28.49 รองลงมาจากสื่อวิทยุ/

โทรทัศน์ โดยคิดเป็นร้อยละ 24.42 รองลงมาจากสื่อหนังสือพิมพ์  โดยคิดเป็นร้อยละ 

5.23 รองลงมาจากสื่อป้ายโฆษณา โดยคิดเป็นร้อยละ 2.91 และสุดท้าย จาก

แหล่งข้อมูลอื่นๆ  โดยคิดเป็นร้อยละ 0.58 

-   จากตารางที่ 3.10 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของ

กรมธรรม์ พบว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าทราบข้อมูลในรูปแบบกรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์ 

โดยคิดเป็นร้อยละ 66.93 รองลงมาในรูปแบบของกรมธรรม์ประเภทชั่วระยะเวลา โดย

คิดเป็นร้อยละ 17.33  รองลงมารูปแบบกรมธรรม์ประเภทตลอดชีพ โดยคิดเป็นร้อยละ 

14.96 และสุดท้ายเป็นรูปแบบกรมธรรม์ประเภทอื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 0.78 

ตามล าดับ 

-    จากตารางที่ 3.11 จ าแนกตามวงเงินที่ลูกค้าเลือกท าประกันชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่ คือ 

วงเงินต่ ากว่า 100,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ วงเงินต่ ากว่า 

100,001-500,000บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือวงเงินต่ ากว่า 1,000,001

บาทขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 11 และสุดท้ายคือ วงเงิน 500,001-1,000,000 บาท 

-    จากตารางที่ 3.12 จ าแนกตามการรู้จัก/ใช้บริการของบริษัทประกันชีวิต พบว่า ส่วนใหญ่

รู้จัก/ใช้บริการของบริษัท เอไอเอ  โดยคิดเป็นร้อยละ 30.57 รองลงมา บริษัทไทย

ประกันชีวิต  โดยคิดเป็นร้อยละ  22.66 รองลงมา บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต โดยคิด

เป็นร้อยละ 18.70 รองลงมา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยคิดเป็นร้อยละ17.98 

รองลงมา บริษัทกรุงไทยแอ็กซ่า  โดยคิดเป็นร้อยละ 5.39 รองลงมา บริษัทพรูเด็นเชียล 

โดยคิดเป็นร้อยละ  3.95 และสุดท้ายบริษัท อื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ  0.71 ตามล าดับ 

 -   จากตารางที่ 3.13 จ าแนกตามปัจจัย/เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าประกันชีวิต พบว่า 

ส่วน  ใหญ่เพื่อเป็นเงินออม โดยคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเพื่อเป็น ค่ารักษาพยาบาล 

โดยคิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเพื่อเป็น ทุนการศึกษาส าหรับบุตร โดยคิดเป็นร้อยละ 

15 รองลงมาเพื่อชดเชยรายได้/ชีวิต โดยคิดเป็นร้อยละ 5 และสุดท้ายเพื่ออื่นๆ โดยคิด

เป็นร้อยละ 3  
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต                       

(จ านวน15     ) 

- จากกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต พบว่า 

ด้านความม่ันคงของบริษัทมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 4.51 

ด้านผลตอบแทนของบริษัทมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มากที่สุด  โดย

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 

ด้าน เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ใน

ระดับ มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 

ด้านความหลากหลายของแบบประกันชีวิตมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มาก 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 

ด้านบริการหลังการขายมีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 

4.05 

ด้านเบี้ยประกันรายปีแพงกว่าบริษัทอื่นโดยมีความคุ้มครองที่เท่ากัน มีผลต่อการยกเลิก

กรมธรรม์ ในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 

ด้านช่องทางในการช าระเบี้ยประกัน มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ ปานกลาง 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 

ด้านท าเลที่ตั้งและสาขาของบริษัท มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ ปานกลาง 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.03 

ด้านรายการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 3.55 

ด้านการรับรู้สื่อโฆษณา มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ ปานกลางโดยค่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 3.24 
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ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญของตัวแทน มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มาก 

โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ของตัวแทน มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มากที่สุด โดย

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.31 

ด้านกระบวนการให้บริการของตัวแทน มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ มาก โดย

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 

ด้านความไม่เข้าใจในรายละเอียดของประกัน มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ ในระดับ 

มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 

 

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ 7 Ps  

1. Product 

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่

สามารถจับต้องได้ และส่วนใหญ่จะอาศัยความเชื่อใจในการขาย ในตัวของผลิตภัณฑ์เองก็มี

ความหลากหลายปานกลางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน 

 2.Price  

ในส่วนของราคาจะมีการก าหนดภายใต้การควบคุมของ คปภ. ซึ่งท าให้การตั้งราคานี้อยู่ภายใต้

กฏหมายท่ีท าให้ไม่สามารถตั้งเกินกว่าที่กฏหมายก าหนดได้ 

3.Place 

  ในเรื่องของท าเลที่ตั้งของบริษัทประกันชีวิตนั้น จะมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ พระราม 9 ส่วนใหญ่ก็

จะกระจายไปตามตัวแทนขายต่างๆ อยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังผ่านทางช่องทางธนาคาร

กรุงเทพทุกสาขา และยังมีผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทอีกด้วย 



51 

 

4.Promotion 

 ทางบริษัทมีการจัด Promotion ให้กับลูกค้าโดยการมีของสมนาคุณและโปรแกรมต่างๆ ให้กับ

ลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต อย่างเช่น ถ้าเป็นกลุ่มของลูกค้า  VIP               มมนาในเชิงธุรกิจ

ต่างๆ มีพาไปเที่ยว ฯลฯ เพื่อเป็นการท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับองค์กรในระยะยาว 

5.People  

 ในด้านพนักงานนั้นพร้อมไปด้วยคุณภาพในด้านความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งเป็น

มากกว่าพนักงานขายประกันชีวิตทั่วไป เนื่องจากทางองค์กรจะมีการจัดให้พนักงานเข้ารับการ

อบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานเอง เนื่องจากการแข่งขันและ

สภาวะแวดล้อมในตลาดปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป 

6.Process 

 ปัจจุบันในด้านกระบวนการให้บริการและในด้านของด้านการด าเนินงานนั้นมีความรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับกรมธรรม์หลังจากที่ท าภายในไม่กี่วันแต่สามารถคุ้ม ครองชีวิตโดย

ทันที โดยองค์กรก็จะพยายามปรับระบบการท างานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

7.Physical Evidence  

ภาพลักษณ์ของตัวองค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเม่ือลูกค้านึกถึงบริษัท

กรุงเทพประกันชีวิตลูกค้าก็จะคิดถึงธนาคารกรุงเทพเนื่องจากใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน จึงท า

ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความม่ันคงและความไว้วางใจร่วมด้วย  
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3.3 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายขาย  3  คน 
โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
 2. นัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข้าพบท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face 
to Face) 
 3. เตรียมข้อมูลค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ศึกษาประวัติของผู้ที่จะท าการสัมภาษณ์
รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในความพร้อม 
 4. บันทึก และจ าประเด็นส าคัญในระหว่าการสัมภาษณ์ 
 5. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มลูกค้า 
 
เครื่องมือในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ซึ่งผู้ศึกษาต้องการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีเครื่องมือดังนี้ 
  1. ผู้ศึกษา (ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล) 
  2. เทปบันทึกเสียง 
  3. ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
  4. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ท าประกันชีวิต  
  5. โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS (Statistical Package of 
Social Science) 
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   โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ท าโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2555  ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดย
สัมภาษณ์ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 
 
    1. คุณเพราพรรณ วัชรกาฬ ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
    2. คุณอนงค์ภัทร์ มโนมัยวจี ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด               
(มหาชน) 
    3. คุณปรียนันท์ วัชระเรืองชัย ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 
 
   ทั้งน้ีผู้วิจัยได้มีการออกแบบค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
 
    1.ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดและมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้
อย่างไร    
    2. ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวด้านประกันชีวิต ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร  
    3. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ยอดขายประกันประเภทสะสมทรัพย์ลดลงอย่างมากในปี 53 
และจะหาแนวทางในการแก้ไขนี้ได้อย่างไร  
    4.ท่านมองว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทเป็นอย่างไร 
    5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการก าหนดและเลือกใช้กลยุทธ์
ทาง การตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรบ้าง 
    6.ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
    จากนั้นน าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาสรุปผลท าการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และน ามา

ประมวลผลการศึกษา หาแนวทางในการแก้ปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันขององค์กรให้เกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

ก. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายขาย  

จากผลการสัมภาษณ์พบว่าแนวโน้มในปี 2555 นั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตนั้น

เพิ่มขึ้นเนือ่งจากมีปัจจัยท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การน าไปลดหย่อน

ภาษี ซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีการกระตุ้นให้มีการลงทุนในเงินออม

รูปแบบประกันมากขึ้น ซึ่งมีการให้สิทธิ์ลดหย่อนเพิ่มขึ้นอีกในรูปแบบประกันแบบบ านาญ ซึ่งก็มี

ผลต่อการท าประกันชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคในปัจจุบันก็มีความรู้ความเข้าใจ และเกิด

การยอมรับประกันชีวิตกันมากขึ้น มีทัศนคติต่อประกันชีวิตดีขึ้น โดยในอนาคตจะมีการเพิ่ม

ทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยทางบริษัทมีการส่งให้พนักงานไปอบรมและสอบผู้ติดต่อกับผู้

ลงทุน (Single License) ซึ่งท าให้พนักงานบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนั้นสามารถขายกองทุน

ต่างๆ ได้ โดยสามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าได้ในทุกด้านเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น

และแตกต่างไปจากคู่แข่ง ในส่วนของการยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้านั้นส่วนใหญ่ก็มาจากหลาย

สาเหตุแต่สาเหตุที่พบมาก ก็คือ  

 1.ในด้านของความม่ันคงขององค์กร ซึ่งลูกค้าให้ความส าคัญมากเพราะถ้าองค์กรยังไม่มีความ

ม่ันคงลูกค้าก็คงไม่มีความม่ันใจในองค์กรและผลิตภัณฑ์ 

 2.ความไม่เข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าบางรายที่ท าประกันชีวิตไปด้วยความไม่

เข้าใจมีมากเนื่องจากลูกค้าไม่ได้เข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง พอเวลาจะถอนเงินก็เลยมี

ปัญหาตามมาดังกล่าว 

3.ในด้านของผลตอบแทน หลายครั้งที่ลูกค้าท าประกันชีวิตไปแล้วพอนานไปๆเทียบกับบริษัท

อื่นๆ หรือผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์ที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนมากก็อาจเปลี่ยนใจ

ยกเลิกระหว่างทางจึงท าให้ลูกค้าและองค์กรเกิดความเสียหายได้ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.4.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 

 จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 

จากการวิเคราะห์ STP ขององค์กร ได้ดังนี้ 

วิเคราะห์ STP  

   Segmentation 

ž      เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินธุรกิจประกันชีวิตใน 2 ประเภทหลัก คือ การ

ประกันชีวิตสามัญและประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละประเภทนั้น 

บริษัทเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับช่องทางจัดจ าหน่ายเป็นส าคัญ โดยสามารถแบ่ง

กลุ่มเป้าหมายได้ดังต่อไปนี้  

      - ประกันชีวิตสามัญ  

      - ประกันชีวิตกลุ่ม  

    Targeting 

      ประกันชีวิตสามัญ: จะเป็นผู้ที่มีรายได้ทั่วไป เช่น พนักงาน ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า

เงินฝากและสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร  

      ประกันชีวิตกลุ่ม: กลุ่มอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต      สินเชื่อ

บ้านและสินเชื่อธุรกิจ  
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   Positioning 

 

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ขององค์กร ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   

1. เป็นองค์กรที่มีความม่ันคงสูง จึงท าให้ลูกค้ามีความม่ันใจในองค์กร 

2. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล  

3.บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษเนื่องจากมีการส่งอบรมพนักงานอยู่เป็น 

จุดอ่อน 

1. การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาของทางบริษัทยังคงมีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบกับบริษัท

คู่แข่ง 

2. องค์กรยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อยกว่าคู่แข่งอยู่จึงอาจท าให้เกิดเสียเปรียบได้ 

3.ผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีความแตกต่าง

กัน  
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โอกาส 

1. นโยบายของภาครัฐบาลที่ส่งเสริมในด้านการลดหย่อนภาษีมากขึ้น   

2. ในปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและมีการยอมรับที่ดี 

3. การที่องค์กรให้การสนับสนุนให้พนักงานไปสอบ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน นั้นจะท าให้องค์กรมี

โอกาสในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น กองทุนรวม เป็นต้น 

อุปสรรค 

 1.คู่แข่งที่มีมากจึงท าให้ในแต่ละองค์กรน้ันออกโปรโมชั่นมาเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกัน 

ซึ่งนอกจากคู่แข่งที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเองแล้วก็ยังมีธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามีบทบาทมากด้วย

ซึ่งมีการแข่งขันที่นับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาสินค้าออกมากันอย่างต่อเนื่อง 

  2.ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับลูกค้ามีทางเลือกที่จะ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากขึ้น 

จากการวิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจ าลอง (FIVE FORCES) 

ปัจจัยที่ 1 ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ 

 ธุรกิจประกันชีวิตถือได้ว่ามีจ านวนคู่แข่งขันรายใหม่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากมูลค่า

ตลาดรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้บริษัทและธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่

เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจนี้ ประกอบกับรัฐบาลมีการส่งเสริมการออมและในเรื่องของการ

ลดหย่อนภาษีจึงท าให้ผู้บริโภคเข้าใจและหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมากขึ้น ดังนั้น

องค์กรทั้งหลายก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และธุรกิจประกันชีวิตนี้ท าให้องค์กรได้รับผล

ก าไรที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงท าให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ได้ง่ายและมีอัตราในภัยคุกคามจากคู่แข่งขันราย

ใหม่ที่สูง 
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ปัจจัยที่ 2 ภัยคุกคามจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

    คู่แข่งในปัจจุบันมีจ านวนค่อนข้างมากเนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน ผู้บริโภค

ให้การยอมรับและมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่เข้า

มามีบทบาทมากในตอนนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลก าไรให้แก่

องค์กรได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตก็มีอัตรา

การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในเรื่องของรูปแบบของสินค้าและบริการไม่ค่อยมีความ

แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมี คปภ.ที่เข้ามาคอยตรวจสอบและควบคุมอยู่ 

 ปัจจัยที่ 3 การเข้ามาของสินค้าทดแทน 

    อัตราการเข้ามาของสินค้าทดแทนมีอัตราที่ค่อนข้างต่ าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ

ประกันชีวิตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน โดยเป็นการสร้างความม่ันใจและความม่ันคงให้กับ

ชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาทดแทนได้นั้นจึงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ า 

ปัจจัยที่ 4 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 

 ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองสูงมากเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกที่

หลากหลายเพราะบริษัทประกันหรือธนาคารพาณิชย์ท่ีเข้ามาในตลาดธุรกิจประกันชีวิตนั้นมีมาก

ถ้าลูกค้าไม่พอใจบริษัทหน่ึงก็อาจไปหาบริษัทอื่นๆ หรือธนาคารพาณิชย์มาทดแทนก็ได้ 

ปัจจัยที่ 5 อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ 

        อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ที่ มีต่อบริษัทนั้นมีมาก เนื่องจากทางบริษัท

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับผู้ขาย ซัพพลายเออร์ เนื่องจากธุรกิจประกันนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่

สามารถจับต้องได้และลูกค้าก็มักจะซื้อด้วยความไว้ใจและเชื่อใจตัวผู้ขายเป็นหลักอย่างพาณิชย์

ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นอ านาจในการต่อรองของซัพพลายเออร์จึงค่อนข้าสูงเลยทีเดียว โดยในการ

ท าก าไรส่วนหน่ึงทียอดขายเพิ่มข้ึนก็เกิดมาจากธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ 
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ตารางที่ 3.15 แสดงถึงสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Forces) 

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Forces) 

ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ มาก 

ภัยคุกคามจากการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม 

มาก 

ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน น้อย 

อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ มาก 

อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ มาก 

 

         

           3.4.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

TOWS Matrix เป็นตารางการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆประกอบไปด้วย 

3.4.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategies ) 

         3.4.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Strategy ) 

         3.4.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Function Strategy ) 
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ตารางที่ 3.16 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ TOWS Matrixทางเลือกใน

การแก้ปัญหา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategies ) 

      ปัจจัยภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็            Strengths(S) 

S1: เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูง 

จึงท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจใน

องค์กรS2: ผู้บริหารเป็นผูม้ี

วิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล 

 

 

 

จุดอ่อน Weaknesses(W) 

W1: การประชาสัมพันธ์ และ

การโฆษณาของทางบรษิัท

ยังคงมีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบ

กับบริษัทคูแ่ขง่ 

W2: องค์กรยังมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อย

กว่าคู่แข่งอยูจ่ึงอาจท าให้เกิด

เสียเปรียบได ้

 W3:ผลิตภัณฑ์ด้านประกัน

ชีวิตมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

จึงท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มี

ความแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 3.16 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ TOWS Matrixทางเลือกใน

การแก้ปัญหา (ต่อ) 

Opportunities (O) 

O1: นโยบายของภาครัฐบาลที่ส่งเสริมในด้าน

การลดหย่อนภาษีมากขึ้น   

O2: ในปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม

มากขึ้นและมีการยอมรับที่ด ี

O3:  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์

นั้นมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้

ผู้บริโภคหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ

มากขึ้น 

 

SO  กลยุทธ์เติบโต(ทางเลือกที่1 )  ใช้

จุดแข็งที่มีกับโอกาส   

องค์กรมีความม่ันคงสูง จึงท าให้ลูกค้ามี

ความม่ันใจในองค์กรประกอบกับ

นโยบายของภาครัฐบาลที่ส่งเสริมใน

ด้านการลดหย่อนภาษีมากขึ้น และใน

ปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม

มากขึ้นและมีการยอมรับที่ด ีจึงท าให้

โอกาสในการเติบโตมีสูง (S1, O1, O2) 

WO กลยุทธ์เติบโต(ทางเลือกที่ 2 )                                                                       

ใช้โอกาสกับจุดอ่อน        

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันชวีิตจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างกันและ

ความหลากหลายน้อยกต็ามแต่นโยบาย

ของภาครัฐที่ส่งเสริมในด้านการลดหย่อน

ภาษีประกอบกับลูกค้ามีความเข้าใจและ

ยอมรับมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่องค์กรจะ

สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้

(W2,W3,O1,O2) 

T1:  สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลท า

ให้ความต้องการออมเงินของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงไป 

T2: ความต้องการของผู้บริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับลูกค้ามี

ทางเลือกที่จะตอบสนองความต้องการของ

ตนเองได้มากขึ้น 

ST กลยุทธ์เติบโต 

(ทางเลือกที่ 1) 

เป็นองค์กรที่มีความม่ันคงสูง จึงท าให้

ลูกค้ามีความม่ันใจในองค์กรประกอบกับ

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มอง

การณ์ไกลถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลท าให้ความ

ต้องการของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไปก็

ตาม 

(S1,S2,T1,T2) 

WT กลยุทธ์คงตัว 

(ทางเลือกที่ 3 ) 

    เนื่องจากองค์กรยังมีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์น้อยกว่าคู่แข่งอยู่จึงอาจท า

ให้เกิดเสียเปรียบได้ประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้ความ

ต้องการออมเงินของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง

ไปดังนั้นบริษัทควรที่จะชะลอการลงทนุและ

รอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมตอ่ไป 

(W2,T1) 

. 
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ตารางที่ 3.17: แสดงแนวทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  

ระดับของ 

กลยุทธ ์

ทางเลือกใช ้

กลยุทธ ์

ข้อด ี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่ 

เหมาะสม 

ระดับองค์กร 1.กลยุทธ์การเติบโต 1. สามารถรักษาฐาน

ลูกค้าเก่าและ

ขณะเดียวกันสามารถ

ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้               

2. สามารถสร้างความ

ได้เปรียบในด้านการ

แข่งขันในระยะยาวได้ 

1.อาจจะต้องใช้เงินทุน

สูงในการปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์การ

เติบโต      

เพื่อเป็นการ

ขยายฐานลูกค้า 

อีกทั้งยัง

สามารถเพิ่ม

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

ระยะยาวได้ 

 

 2.กลยุทธ์คงสภาพ 

 

1.ท าให้ไม่ต้องลงทุนใน

การออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆมาสู่ตลาดแต่เน้น

การใช้ผลิตภัณฑ์เดิมใน

การจูงใจลูกค้า 

1.คู่แข่งในอุตสาหกรรม

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต่อเนื่องอาจท าให้ลูกค้า

หันไปสนใจผลิตภัณฑ์

ของคู่แข่งได้ 

 3.กลยุทธ์ถดถอย 

 

1.ลดต้นทุนในการ     

ด าเนินงาน 

1.ในกรณีที่ตลาดก าลัง

เติบโตจะท าให้เสีย

โอกาสที่จะสามารถ

แข่งขันได้ 
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การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

         กลยุทธ์ระดับบริษัท ( Corporate Strategies ) การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรจะ

เลือกใช้ กลยุทธ์ “การเติบโต”  พบว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรมี

การมุ่งสร้างอัตราการเติบโต โดยมีการใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบผสมผสาน ทั้งการพัฒนาตลาด

ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

เนื่องจากการเติบโตนั้นสะท้อนได้ถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และรักษา

ระดับมาตรฐานในการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

         กลยุทธ์การเติบโต ซึ่งสามารถท าได้ดังต่อไปนี้  
                  คือ การพัฒนาตลาดใหม่ ท าโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีสนใจในตัวของ

ผลิตภัณฑ์    

         กองทุนซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มที่หันมาสนใจในการลงทุนในกองทุนมากขึ้นเน่ืองจาก

ผลตอบแทนที่ 

         ได้รับสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากทั่วไป และมีสภาพคล่องมากกว่าประกันชีวิต โดย

พนักงานใน 

         บริษัทก็สามารถที่จะขายกองทุนได้ เนื่องจากมีการส่งพนักงานไปสอบ (Single License) 

เพื่อ 

         สามารถให้ค าปรึกษาและขายกองทุนได้ ซึ่งก็จะท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นได้ 

 

         กลยุทธ์ทางเลือกในระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

                      ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business strategy ) เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์

ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ  

           ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

           ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategy) 

        ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus Strategy) 
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        ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์บูรณาการผู้น าด้านต้นทุน+การสร้างความแตกต่าง (Integrated 

cost leadership / Focus Strategy)                
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ตารางที่ 3.18 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ โดยใช้ TOWS  Matrixทางเลือกในการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

      ปัจจัยภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 

จุดแข็ง Strengths (S) 

S1: ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ

เน่ืองจากมีพันธมติรคือ ธนาคาร

กรุงเทพเข้ามาร่วมจึงท าให้มแีหล่ง

เงินทุนที่แข็งแกรง่และเพิม่ความ

มั่นคง 

 

S2:ผลตอบแทนของผลิตภัณฑน์ั้น

มีอัตราที่สูงกว่าเงินฝาก 

 

S3: มีความคุ้มครองด้าน ประกัน

ชีวิตจึงเป็นหลักประกันเพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจในชีวิตให้กับลูกค้าได้ 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน Weaknesses (W) 

W1:ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ

นั้นมีระยะเวลาในการฝากที่

ยาวนาน 

 W2:ข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์

ของผลิตภัณฑ์ประกันชวีิตมี

มาก  
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ตารางที่ 3.18 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ โดยใช้ TOWS  Matrixทางเลือกในการแก้ปัญหา

(ต่อ) 

         โอกาส opportunities( O)  

O1: ในปัจจุบันลูกค้ามคีวามรูค้วามเข้าใจเพิ่มมาก

ข้ึนและมีการยอมรับท่ีดีข้ึนในธุรกิจประกนัชีวิต 

O2: การท่ีรัฐบาลมกีารสนบัสนุนในด้านของการ

ลดหย่อนภาษเีพิม่ขึ้น จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของ

ธุรกิจท่ีจะเติบโตมากยิ่งข้ึน 

 

          O3: .ผู้บริโภคกม็ีความรู้ความ                                         

เข้าใจในผลิตภัณฑม์ากข้ึนและเปดิใจยอมรับ 

SO  กลยทุธ์สรา้งความแตกตา่ง      

( ทางเลอืกที่ 1 )                                           

     เนื่องจากผลิตภัณฑม์ีความน่าเชื่อถือ   

เนื่องจากมีพนัธมิตรคือ ธนาคารกรุงเทพ

เข้ามารว่มจงึท าให้มีแหล่งเงินทุนท่ี

แข็งแกร่งและเพิม่ความมั่นคงและ

ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์นัน้มีอัตราทีส่งู

กว่าเงินฝากประกอบกบัในปัจจุบันผู้บรโิภค

มีความรูแ้ละยอมรบัในผลิตภณัฑ์ของ

ประกันชวีิตกันมากข้ึนรวมทัง้ได้การ

สนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการ

ลดหย่อนภาษเีข้ามาชว่ยจงึเป็นโอกาสท่ีดี

ให้กับองค์กร ดังนั้นองค์กรควรท่ีจะสรา้ง

ความแตกต่างในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้

สามารถโนม้น้าวและจูงใจลกูคา้ได ้

(S1,S2,O1,O2)      

WO กลยทุธ์สรา้งความแตกตา่ง

เฉพาะกลุม่ (ทางเลอืกที2่)                

     ถึงแม้ผลิตภณัฑ์ประกันชวีิตจะไม่

มีความแตกต่างกันก็ตาม แต่เนื่องจาก

ในปัจจุบันรฐับาลไดม้ีการสนบัสนุนใน

เรื่องของการลดหย่อนภาษีเพิ่มมากข้ึน

และผู้บรโิภคก็มคีวามรูค้วามเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์มากข้ึนจึงท าใหบ้รษิัทเกดิ

เป็นโอกาสท่ีดีในการท าธุรกิจโดยตรง

กับกลุ่มที่ต้องการน าเบี้ยประกันไป

ลดหย่อนภาษีได้ (W2,O1,O2)                                                               

 

อุปสรรค Threats (T) 

T1: สภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้

ความต้องการออมเงินของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลง

ไป                             

T2: ความต้องการของผู้บรโิภคมีการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วประกอบกบัลกูคา้มีทางเลือกท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากข้ึน 

 

ST  กลยทุธ์สรา้งความแตกตา่ง                                                          

( ทางเลอืกที่ 1 ) 

     ผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์นั้นมีอัตราที่

สูงกว่าเงินฝากและมคีวามคุ้มครองดา้น 

ประกันชวีิตจึงเป็นหลักประกันเพื่อเพิม่

ความมั่นใจในชวีิตให้กบัลกูค้า ประกอบกบั

ความต้องการของผู้บรโิภคมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ประกอบกับลูกค้า

มีทางเลือกท่ีจะตอบสนองความต้องการ

ของตนเองได้มากข้ึนจึงท าใหบ้รษิัท

สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กับลูกค้าใน

กลุ่มนี้ได้(S2,S3,T2) 

 

WT กลยทุธ์สรา้งความ   แตกตา่ง

เฉพาะกลุม่          (ทางเลือกที ่2)   

      ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนัน้มี

ระยะเวลาในการฝากท่ียาวนาน

ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปลีย่นแปลง ส่งผลท าให้ความต้องการ

ออมเงินของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไป

และความต้องการของผู้บรโิภคมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ประกอบกับ

ลูกค้ามีทางเลือกท่ีจะตอบสนองความ

ต้องการของตนเองได้มากข้ึน ดังนัน้

องค์กรก็ควรท่ีจะมุง่เน้นสร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุม่ให้เกิดขึ้น           

(W1,T1,T2) 
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ตารางที่ 3.19 แสดงแนวทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  

ระดับของ 

กลยุทธ ์
ทางเลือกใช้กลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที ่

เหมาะสม 

ระดับธุรกิจ 

1.กลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่าง 
(Differentiation 

Strategy) 

 

 

 

 

2.กลยุทธ์การเป็นผู้น า

ด้านต้นทุน (Cost-

Leadership Strategy) 

 

1.สามารถสร้าง

ภาพลักษณ์และ

เอกลักษณ์ให้กับ

องค์กร 

2.สร้างความ

ประทับใจในตรา

สินค้าท าให้ลูกค้าเกิด

ประทับใจในระยะยาว 

       

1.ช่วยปกป้องคู่

แข่งขันรายใหม่ไมใ่ห้

เข้าสู่ตลาด             

2.สามารถถงึดูดใจให้

ลูกค้ามาสนใจ

ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น                           

1.ใช้เงินลงทุนสูงเกิด

ต้นทุนสูงและ

พนักงานต้องใช้เวลา

ในการศึกษาเงื่อนไข

ผลิตภัณฑ์ตลอดเมื่อมี

การเปล่ียนแปลง          

2.ระยะยาวอาจถกูคู่

แข่งขันทางตรง

ลอกเลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 

1.การลดต้นทุนใน

บางครั้งจะท าให้

ผลิตภัณฑ์ และการ

จัดการภายในองค์กร

ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 

2.ส่วนใหญใ่นการตั้ง

ราคาของผลิตภัณฑ์

ประกนัชีวิตนั้นจะถูก

ควบคุมโดย คปภ. 

กลยุทธส์ร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุม่ 

(Differentiation Focus 

Strategy) 

เพื่อเป็นการสร้างความ

จงรักภักดี และเป็นการ 

ลดค่าใช้จ่ายในการท า

การตลาด 

กลยุทธส์ร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุม่ 

(Differentiation Focus 

Strategy) 

เพื่อเป็นการสร้างความ

จงรักภักดี และเป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายในการท า

การตลาด 
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ตารางที่ 3.19 แสดงแนวทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (ต่อ) 

ระดับของ 

กลยุทธ ์

ทางเลือกใช้กล

ยุทธ ์
ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที ่

เหมาะสม 

ระดับธุรกิจ 

3.กลยุทธ์สร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุ่ม 

(Differentiation 

Focus Strategy) 

 

 

 

 

 4.กลยุทธ์บูรณาการ

ผู้น าด้านต้นทุน+การ

สร้างความแตกต่าง 

(Integrated cost 

leadership / Focus 

Strategy) 

 

1.ลูกค้ามีความ

จงรักภักดีใน

ผลิตภัณฑ ์

2. สามารถเจาะกลุ่ม

ตลาดและตอบสนอง

ความต้องการได ้

1.สามารถป้องกัน

คู่แข่งหลักใน

ปัจจบุันได้            

2..สามารถสร้าง

ความประทับใจใน

ตราสินค้าท าให้

ลูกค้าเกดิความ

ประทับใจในระยะ

ยาว                              

3.ช่วยปกป้องคู่

แข่งขันรายใหม่

ไม่ให้เข้าสู่ตลาด            

1.เกิดค่าใชจ้่าย

ในการดูแลลูกค้า

แต่ละคนที่เพิม่

สูงขึ้น 

2.ลูกค้ามีความ

ต้องการที่

เปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ                      

 

1.เกิดค่าใชจ้่าย

ในการ

ด าเนินงาน

ที่มากขึ้นเป็น

อย่างมาก              

2.ในระยะยาว

อาจถูก

ลอกเลียนแบบ

จากคู่แข่งขันได้ 

กลยุทธส์ร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุม่ 

(Differentiation 

Focus Strategy)    

เพื่อเป็นการสร้างความ

จงรักภักดี และเป็นการ 

ลดค่าใช้จ่ายในการท า

การตลาด 

 

กลยุทธส์ร้างความ

แตกต่างเฉพาะกลุม่ 

(Differentiation 

Focus Strategy)    

เพื่อเป็นการสร้าง

ความจงรักภักดี และ

เป็นการ ลดค่าใช้จา่ย

ในการท าการตลาด 
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การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

          กลยุทธ์ระดับระดับธุรกิจ (Business Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะ

เลือกใช้ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้มีความ

ต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ลูกค้าเกิดทางเลือกมากมายซ่ึงท า

ให้ลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองสูง ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมการออมและมีนโยบายในการขอลด

ภาษีมากขึ้นจากเดิม จึงท าให้บริษัทมีโอกาสในการท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงควร

ที่จะเน้นไปท่ีลูกค้าที่มีความต้องการในส่วนนี้ ซึ่งจะท าให้ทางบริษัทนั้นสามารถลดต้นทุนที่จะ

เกิดจากการด าเนินงานได้ไม่มากก็น้อย 

 

กลยุทธ์ทางเลือกในระดับหน้าที่ ( Functional strategy ) 

ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ( Functional strategy ) เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่

เหมาะสมที่ใช้ในระดับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ 

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) 

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

ตารางที่ 3.20 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยใช้ Tows Matrix ทางเลือกใน

การแก้ปัญหา 

      ปัจจัยภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง Strengths(S) 

S1:บุคลากรในองค์กรมีความรู้

ความเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษ

เนื่องจากมีการส่งอบรม

พนักงานอยู่เป็นประจ าจึงท า

ให้พนักงานขององค์กรมี

คุณภาพS2: มีการสร้างความ

แตกต่าง โดยมีการให้

พนักงานไปสอบ (Single 

License)เพื่อที่จะสามารถ

น าเสนอขายหน่วยลงทุนได้ 

 

 

จุดอ่อน Weaknesses(W) 

W1: การประชาสัมพันธ์ 

และการโฆษณาของทาง

บริษัทยังคงมีอัตราที่น้อย

เมือ่เทียบกับบริษัทคู่แข่ง                             

W2: องค์กรยังมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์

น้อยกว่าคู่แข่งอยู่จึงอาจท า

ให้เกิดเสียเปรียบได้                   

W3:ผลิตภัณฑ์ด้านประกัน

ชีวิตมีลักษณะที่คล้ายคลึง

กัน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น

ไม่มีความแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 3.20 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยใช้ Tows Matrix ทางเลือกใน

การแก้ปัญหา(ต่อ) 

โอกาส opportunities (O) 

O1. ในปจัจุบันลกูค้ามีความรู้ความ

เข้าใจเพ่ิมมากขึ้นและมกีารยอมรับ

ที่ดีขึ้นในธุรกิจประกนัชวีิต 

O2. การที่รฐับาลมีการสนับสนุนใน

ด้านของการลดหยอ่นภาษีเพ่ิมขึ้น 

จึงถอืเปน็โอกาสที่ดีของธุรกิจที่จะ

เติบโตมากยิง่ขึ้น 

 

 

SO  กลยทุธ์การบริหารลกูค้าสัมพันธ ์

บุคลากรในองคก์รมคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญ 

เป็นพิเศษเนื่องจากมกีารส่งอบรมพนักงาน

อยู่เป็นประจ าจงึท าใหพ้นักงานขององค์กรมี

คุณภาพและมกีารใหพ้นกังานไปสอบ 

(Single License)เพื่อท่ีจะสามารถน าเสนอ

ขายหน่วยลงทุนได้ประกอบกับในปัจจุบนั

ลูกค้ามคีวามรูค้วามเข้าใจเพิ่มมากข้ึนและมี

การยอมรับท่ีดีขึ้นในธุรกิจประกันชวีิต

องค์กรจงึควรท่ีจะศึกษาข้อมูลและติดตาม

ลูกค้าอยู่ตลอดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและ

เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากยิ่งข้ึน 

(S1,S2,O1) 

WO กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาของทาง

บริษัทยังคงมีอัตราที่น้อยเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

แต่ในปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก

ขึ้นและมีการยอมรับที่ดีขึ้นในธุรกิจประกันชีวิต

ดังนั้นบริษัทจึงควรที่จะศึกษาข้อมูลลูกค้าและมี

การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลมาก

ยิ่งขึ้น 

                  (W1,O1) 

อุปสรรค Threats(T) 

T1.สภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลง 

ส่งผลท าให้ความต้องการออมเงนิ

ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

T2.ความต้องการของผู้บริโภคมี

การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ประกอบกับลูกคา้มทีางเลอืกทีจ่ะ

ตอบสนองความต้องการของ

ตนเองได้มากขึน้ 

 

ST  กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด 

(7Ps) 

 ถึงแม้ว่าบคุลากรในองค์กรมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญ เป็นพิเศษแตส่ภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปลีย่นแปลง ส่งผลท าให้ความต้องการออม

เงินของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไปประกอบ

กับความต้องการของผู้บรโิภคมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ประกอบกับลูกค้า

มีทางเลือกท่ีจะตอบสนองความต้องการของ

ตนเองได้มากข้ึน ท าให้องค์กรจ าเปน็ต้อง

วางส่วนประสมทางการตลาดให้มคีวาม

ชัดเจนเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้   

(S1,T1,T2) 

                                                          
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   (CRM) WT 

  การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาของทาง

บริษัทยังคงมีอัตราที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับบริษัท

คู่แข่งและองค์กรยังมีความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าคู่แข่งอยู่จึงอาจท าให้เกิด

เสียเปรียบได้ประกอบกับความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วจึงท าให้องค์กรควรที่จะเข้าถึงความ

ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดโดยการเน้นไปที่

การรู้จักลูกค้าและการมีประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า 

ให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กร (W1,W2,T2) 
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ตารางที่ 3.21: แสดงแนวทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 

ระดับของ 

กลยุทธ ์

ทางเลือกใช้กล

ยุทธ ์
ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที ่

เหมาะสม 

ระดับหน้าที ่

1 กลยุทธ์การ

บริหารลูกค้า

สัมพันธ์ (CRM) 

1.สามารถสร้าง

ความแตกต่างให้

เกิดขึ้นได้ 

2.สามารถสร้าง

ความจงรักภักดี

ของลูกค้าให้

เพิ่มขึ้นได้ 

3.สามารถสร้าง

ความประทับใจ

ในตราสินค้าท า

ให้ลูกค้าเกิด

ประทับใจในระยะ

ยาว 

1.เกิดค่าใชจ้่ายใน

การดูแลลูกค้ามาก

ขึ้น ท าให้ต้นทุนก็

เพิ่มขึ้นด้วย  

2.สามารถ

ลอกเลียนแบบได้

ง่าย 

    ใช้กลยทุธ์การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ร่วมกับกล

ยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดธุรกิจบริการใน

การท าการตลาด เพื่อ

สร้างความแตกต่างให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

อยู่ พร้อมทัง้ป้องกันคู่

แข่งขันทีจ่ะมาแย่งฐาน

ลูกค้าขององค์กรไปใน

อนาคตด้วย 
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ตารางที่ 3.21: แสดงแนวทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาด ข้อดี ข้อเสยี กลยทุธ์ที่เหมาะสม 

2 กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (7Ps ) 

Product 

1.สร้างความแตกตา่งใหก้ับตวั

ผลิตภัณฑ์ เช่นมกีารขายกองทุนรวม

เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ใหก้ับ

ลูกค้า 

1.อาจถูลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง

ได้ง่าย 

ใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ร่วมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดธุรกิจบรกิารในการท า

การตลาด เพื่อสรา้งความแตกต่าง

ให้กับผลิตภณัฑ์และบรกิารท่ีมีอยู่ 

พร้อมทั้งป้องกันคู่แข่งขันท่ีจะมาแย่

ฐานลกูค้าขององคก์รไปในอนาคต

ด้วย 

ใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ร่วมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดธุรกิจบรกิารในการท า

การตลาด เพื่อสรา้งความแตกต่าง

ใหก้ับผลิตภณัฑ์และบรกิารท่ีมีอยู่ 

พร้อมทั้งป้องกันคู่แข่งขันท่ีจะมา

แย่งฐานลูกค้าขององค์กรไปใน

อนาคตดว้ย 

 

 

Price 
1.ราคาตามทีค่ปภ.ก าหนด 1.ไม่สามารถก าหนดราคาเองได ้

Place 

1.สามารถสร้างข้อได้เปรยีบทางดา้น

การแข่งขันโดยท าให้ลกูคา้สามารถ

เข้าถึงได้งา่ย 

1.มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน 

Promotion 

1.ท าให้ลูกค้าหันมาสนใจได้เนื่องจาก

ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน 

1.ท าให้เกดิคา่ใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึ้น 

People 

1.สามารถสร้างความแตกต่างได้

เนื่องจากพนกังานมีความรู้และให้

ค าปรึกษากบัลกูคา้ได้ทุกเรื่อง 

1.เสยีคา่ฝึกอบรมและพนกังาน

อาจถูกดึงตวัโดยบริษัทคู่แข่งได ้

Process 

1.ลดความซับซ้อน ความยุง่ยาก เพื่อ

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ 

1.อาจเกดิข้อผิดพลาดใน

กระบวนการท างานได ้

Physical Evidence 

1.สร้างความมั่นใจให้กบัลกูคา้โดยการ

ปรับภาพลกัษณ์ใหด้ีขึ้น 

1.ลูกค้าอาจไม่ตระหนักถึงสิ่งท่ี

บริษัทนั้นต้องการท่ีจะให้ 
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การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

           กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional strategy) การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะเลือกใช้ 

กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM ) เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่และใช้ กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาด (7PS) เพื่อใช้ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ

องค์กร 

3.5  การตัดสินใจเลือกใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
 จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้า ประกอบ
กับปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกและมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นก็ไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เข้ามามีผล สามารถน ามาใช้ เพื่อมาก าหนดแนว
ทางการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางการเลือกกลยุทธ์ในระดับ
ต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 3.22:  สรุปกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับของกลยุทธ์ 
 

 
ระดับของ กลยุทธ ์ กลยทุธ์ที่เหมาะสม 

 
เหตุผลในการเลือกใชก้ลยทุธ์ในแต่ละระดับ 

องค์กร กลยทุธ์การเจริญเติบโต 

     เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากข้ึนในตลาดใหม่ๆ ซึ่งใน
ปัจจุบันแนวโนม้การเตบิโตในธุรกิจประกนัชีวิตนั้นเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก 
ดังนั้นการท่ีองค์กรเลือกใชก้ลยุทธ์เติบโตก็มีความเหมาะสมแล้ว  
 

ธุรกิจ 

กลยทุธ์สรา้งความแตกต่าง 
+ 

เฉพาะกลุม่ 
 

      เนื่องจากลูกค้าในยุคปัจจุบันนีม้ีความต้องการท่ีหลากหลายและ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จึงท าให้ลกูคา้เกิดทางเลือกมากมายซึ่งท าให้
ลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองสูงจึงควรท่ีจะเน้นไปท่ีลกูคา้ที่มคีวาม
ต้องการในส่วนนี้ ซึ่งจะท าให้ทางบรษิัทนัน้สามารถลดต้นทุนท่ีจะเกิด
จากการด าเนินงานได้ไม่มากก็น้อย 

 
หน้าที ่

กลยทุธ์การบริหารลูกคา้สมัพันธ์(CRM) 
และ People strategy) + 7 P’s 

 
 

        การรักษาฐานลูกค้าเก่านั้นมีความส าคัญมากพร้อมกับหาลูกค้า
ใหม่เนื่องจากถ้าเน้นแต่หาลูกค้าใหม่อย่างเดียวจะท าให้องค์กรมีต้นทุน
ในการด าเนินงานมากข้ึน จึงควรน า CRM เข้ามาใช้ร่วมกับ 7P’s เพื่อ
ส าหรับใช้ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กร  
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

          ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อให้อัตราการยกเลิกกรมธรรม์

ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” กรณีศึกษา บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต 

สาขาส านักงานใหญ่ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยแบ่งวิธี

การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาค้นคว้าในส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 

จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์    ดังสรุปผลการศึกษาดังนี ้

4.1 สรุปการด าเนินการศึกษา และผลการศึกษา 

4.2 ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

4.3.1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

4.3.2. ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

4.1  สรุป และอภปิรายผลการศึกษา 

   จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อให้อัตราการ

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ลดเหลือน้อยที่สุด” กรณีศึกษา บริษัทกรุงเทพ

ประกันชีวิต สาขาส านักงานใหญ่ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งภาย และภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจ

ประเภทประกันชีวิตนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวันเนื่องจากมีคู่แข่งเก่าที่มีความแข็งแกร่ง

พร้อมกับคู่แข่งรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสู่ตลาด อย่างธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายซึ่งล้วนมีจุดแข็งที่มี

ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งในแต่ละท่ีก็อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีโดยการให้บริการที่ดีอย่างใกล้ชิด

กับลูกค้าในด้านต่างๆ จึงท าให้เกิดความได้เปรียบมากขึ้น นอกจากบริการในขั้นพื้นฐานแล้วก็
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ยังมีส่วนของการท าโปรโมชั่นด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ กันอย่างมากมาย จึง

ท าให้ลูกค้าเกิดทางเลือกและก็พยายามที่จะสนองตอบความต้องการของตนผ่านสิ่งที่ดี

ให้กับตนเอง จนบางครั้งก็อาจท าให้ตัวแทนหรือพนักงานบางรายต้องยอมท าผิดจรรยาบรรณ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานและผลตอบแทนที่จะตามมา เช่น การแนะน าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์เก่า

เพื่อท ากรมธรรม์ใหม่กับตน ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์มากกว่าที่จะได้ประโยชน์และ 

นอกจากนี้ก็ควรให้ความรู้ท่ีถูกต้องและเป็นธรรมแก่ลูกค้าด้วยเนื่องจากลูกค้าบางรายที่ไม่เข้าใจ

ก็อาจมายกเลิกกรมธรรม์ในภายหลังซึ่งลูกค้าก็จะเสียผลประโยชน์ตามมาเช่นกัน  ดังนั้นบริษัท

กรุงเทพประกันชีวิตก็ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการจัดอบรมตัวแทน และ พนักงาน

โดยให้ความรู้ต่างๆ เพื่อที่สามารถออกไปให้ค าปรึกษากับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมี

จรรยาบรรณอีกด้วย นอกจากนี้ในสภาวะที่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการแข่งขันที่สูงนี้

บริษัทจึงพยายามที่จะรักษาฐานลูกเดิมและขยายฐานลูกค้าเพิ่มเพื่อท าให้ส่วนแบ่งการตลาด

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จากประเด็นปัญหา   “การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท

สะสมทรัพย์”  พบว่า การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาด้งกล่าว

ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทควรน ามาใช้ ดังนี้ 

     1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth 

Strategy) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่และได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบการ และ

ผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงควรใช้กลยุทธ์การเติบโต เพื่อจะตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  และประกอบกับทางภาครัฐบาลที่มีการสนับสนุนในด้าน

ของการออม และในส่วนของการน าไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นจากในอดีต และที่ส าคัญผู้บริโภค

ในปัจจุบันนี้ก็ให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญและผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะได้รับจากการท าประกันชีวิต ประกอบกับโอกาส

ในการต่อยอดธุรกิจ โดยองค์กรมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล จึงมีการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา ก็คือ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ซึ่งให้พนักงานไปอบรมและไปสอบ ผู้ติดต่อ

กับผู้ลงทุน (Single License) ซึ่งท าให้องค์กรมีโอกาสในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถ

สร้างความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้เป็นอย่างดี 

          2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) คือ กลยุทธ์กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากการสร้างความแตกต่างโดยการท่ีพนักงานขายประกันชีวิตของบริษัท
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กรุงเทพประกันชีวิตนั้นไม่ได้ขายได้แค่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเท่านั้นแต่ยังสามารถเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย และมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น อย่างการ

ลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างลงตัว และได้รับการตอบรับ

จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในการท าการตลาดที่แตกต่างและน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้า

เฉพาะกลุ่มได้จนน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและย่ังยืนในอนาคต 

         3.  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) คือ กลยุทธ์ทางด้านใช้กลยุทธ์การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)ร่วมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps)เพื่อ

รักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่และใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสใน

การแข่งขัน และเพื่อรักษาผลก าไรของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน ด้านการตลาด จะมี

การมุ่งเน้นในด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมและ

แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น กองทุนรวม โดยมีการวางแผนและให้ค าปรึกษาทางการเงินกับลูกค้า 

เป็นต้นและกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด

ในธุรกิจบริการ ซึ่งจะท าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และคู่แข่งขัน

ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

 

4.2  ข้อจ ากัดของการศกึษา 

 1. เนื่องจากเวลาที่มีอยู่จ ากัดผู้ศึกษาจึงไม่สามารถไปสอบถามตัวแทนได้ทัน จึงท าให้ไม่

สามารถทราบข้อมูลจากตัวแทนได้ในครั้งนี ้

 2. ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม  
 

 

 

 

 



79 

 

4.3  ข้อเสนอแนะ   

4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป  

  1.ควรท่ีจะเสนอการท าการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อเป็นการท าการตลาดให้ครบ

วงจร เนื่องจากปัจจุบันบริษัทควรมีการสื่อสารท่ีดีในทุกด้านกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้และเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อน าไปสู่การยกเลิกกรมธรรม์ที่ลดลง 

            2.บริษัทควรศึกษาในด้านการสื่อสารทางการตลาดเพิ่มเติมเนื่องจากในปัจจุบันองค์กร

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ น้อยมากซึ่งอาจท าให้ลูกค้าไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์บริการและตัว

องค์กรเอง การท าโฆษณาจะท าให้เกิดการรับรู้ได้ 

 

4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจ 

            บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ควรท าเน้นการใช้เครื่องมือในด้านการ

สื่อสารทางการตลาดให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันทุกบริษัทในธุรกิจประชีวิต จ าเป็นต้องมีการ

ท าการสื่อสาร เพราะในอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น

องค์กรควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารและผู้ที่มีความ

ใกล้ชิดกับลูกค้า รวมไปถึงการท าแบบสอบถามกับผู้บริโภคเพื่อความแม่นย าของข้อมูลและลด

ความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด 

2. ควรมีการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และ

ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันท่วงที 

3.ควรมีการท าการโฆษราประชาสัมพันธ์และมีการท าการตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มการ

รับรู้และให้ลูกค้าเกิดการตระหนักถึง 

 4.พัฒนาระบบการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการประยุกต์ใช้กับการ

ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด ดังนี ้

 5. บริษัทควรจัดท า Action Plan อย่างสม่ าเสมอ (ตามภาคผนวก ค) 
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 ด้านผลิตภัณฑ ์

 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและแตกต่างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เช่น ประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนในกองทุนอย่างอื่นได้

ด้วย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นถึงจะสร้างความแตกต่าง

ให้กับผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนั้นหันมาสนใจในการลงทุนในกองทุนมาก

ยิ่งขึ้น 

 

ด้านราคา 

การตั้งราคาน้ันจะเป็นไปตามประกาศของ คปภ. ซึ่งถูกก าหนดไว้แล้วภายใต้กฎหมายซึ่งในด้าน

ราคาก็ควรตั้งให้มีความเหมาะสม 

 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  

ควรจะมีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความหลากหลายเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของ

ผู้บริโภค เช่น การจัดบูธต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมมีบริการให้ค าปรึกษาและแนะน าผลิตภัณฑ์

และบริการให้มากยิ่งขึ้น 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

องค์กรควรจะให้ความส าคัญในส่วนของการส่งเสริมการตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันการ

สื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯนั้นยังมีน้อยอยู่

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งจะท าให้องค์กรเสียเปรียบในด้านการแข่งขันได้ 
 

ด้านกระบวนการ  

ในด้านของกระบวนการในการท างานต่างๆ ก็ควรท่ีจะปรับให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการสมัคร, การเคลมประกัน ฯลฯ ซึ่งต้องมีกระบวนการท่ีรวดเร็ว

และท าให้ลูกค้ามีความพอใจมากที่สุด 
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ด้านบุคลากร 

 ในส่วนของบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กรมากก็ควรที่จะมีการสนับสนุนในด้านของการ

อบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพต่างๆให้กับพนักงานเพื่อประสิทธิภาพในด้านการ

ท างานและท าให้เกิดความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ใน

อนาคต 

ด้านกายภาพ 

ควรจัดสถานท่ีให้ลูกค้ารู้สึกถึงความม่ันคง ม่ันใจ ได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนั้น

การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้สะอาด ปลอดโปร่ง น่าเชื่อถือ ก็จะท าให้ผู้บริโภครู้ได้ถึง

ความสบายใจและไว้วางใจ 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ปิติ ชัชวาลโชคชัย สมธร ชุณหวิกสิต และสุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ .2542. งานวิจัยเร่ือง  ปัจจัยที่ม ี             

        ผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานคร. 

มนัณญา วิบูลเจริญ. 2546. ทัศนคติของผู้เอาประกันที่มีต่อปัจจัยสู่ความส าเร็จของธุรกิจ    

        ประกันชีวิต  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ .2541. การบริหารการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด 

        (มหาชน) ฝ่ายสถิติและตัวแทน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ .2550.  กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดย         

         มุ่งเน้นที่ตลาด.  กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 

ภาษาต่างประเทศ   

 Kotler, Philip. and Keller, Kevin Lane. Marketing Management 13th Edition  

 Porter, Michael E.1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior                          

Performance. New York. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ผู้จัดการ (ใช้การสัมภาษณ์) 

 

 1.ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดและมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร    

 2. ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวดา้นประกันชวีิต ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร  

 3. ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ยอดขายประกันประเภทสะสมทรัพย์ลดลงอยา่งมากในปี 53 และจะหาแนวทางในการแก้ไขนี้ได้          

อย่างไร  

 4.ท่านมองว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทเป็นอย่างไร 

 5. บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิตจ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการก าหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสือ่สารกับ            

ผู้บริโภคอย่างไรบ้าง 

 6.ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก ข 

ผลจากการสัมภาษณ์ จ านวน  3 ท่าน 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) 

1. คุณเพราพรรณ วัชรกาฬ 

 ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดและมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : สาเหตุที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดนั้นจริงๆมาได้ จากหลายสาเหตุ เช่น มีปัญหาทางด้านการเงิน 

ปัญหาด้านของความไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทน เง่ือนไขความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลที่น้อยกว่าบริษัทอื่น ฯลฯ 

เป็นต้น ซึ่งในการยกเลิกกรมธรรม์นั้นท าให้ทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ท า ให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีไปด้วยเนื่องจากใน

การยกเลิกส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้เงินคืนที่ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวด้านประกันชีวิต ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  ในปี 2555 นี้แนวโน้มอัตราในการขยายตัวในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตถือได้ว่าเติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก

มาตรการภาษีบ านาญที่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เสียภาษี

มากๆ ซึ่งก็ท าให้ทางบริษัทนั้นมีอัตราในการขายที่เติบโตด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังตอบรับการขยายตัวโดยการขยายไลน์

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวที่เกี่ยวกับกองทุนรวม โดยมีแนวความคิดที่ว่า “ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ช่วยในการวางแผนชีวิตของ

ลูกค้า” ให้ง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดพร้อมความคุ้มครองชีวิต ซึ่งก็จะท าให้การเติบโตในปีนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ผู้สัมภาษณ์ ; ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ยอดขายประกันประเภทสะสมทรัพย์ลดลงอย่างมากในปี 53 และจะหาแนวทางในการ

แก้ไขนี้ได้อย่างไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจเป็นเพราะในปี 52 นั้นทางบริษัทได้ออกโปรโมชั่นที่ได้ผลตอบแทนที่สูงและมีระยะเวลาในการฝากเงินที่สั้น

คือ ฝากแค่ปีเดียว แต่สามารถคุ้มครองชีวิตและได้รับดอกเบี้ยที่ยาวนานถึง 12                                 

                                            ในปี 53                                                           เร็ว 

             : ท่านมองว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : จุดแข็งนั้นจะเป็นในส่วนของการมีชื่อเสียงขององค์กร และที่ส าคัญนั้นเป็นบริษัทที่เป็นของคนไทยซึ่งมีความ

มั่นคงและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพนักงานที่มีความพร้อมในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มที่ 

จุดอ่อน จะเป็นในด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ยังน้อยอยู่มาก ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อจะเกิดจากตัวแทนมากกว่า ลูกค้าบาง

รายยังไม่รู้เลยว่ามีบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอยู่ด้วย จึงอาจท าให้บริษัทนั้นสูญเสียกลุ่มลูกค้าไป และยังมีในส่วนของฝ่ายบริการ

ลูกค้า หรือ Call Center ที่ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มากพอเลยท าให้ไม่สามารแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ จนท า
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ให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดได้ โอกาส ในปีนี้โอกาสในการขายของบริษัทนั้นมีมากขึ้นเนื่องจากทางรัฐที่สนับสนุนพร้อมกับลูกค้าเกิด

การยอมรับและเข้าใจมากขึ้นในส่วนนี้ก็จะท าให้ลูกค้านั้นเปิดใจมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท อุปสรรค ในด้านของอุปสรรค

จะเป็นในด้านของคู่แข่งที่มีมากขึ้นโดยนอกจากบริษัทประกันที่มีอยู่แล้วก็ยังมีธนาคารพาณิชย์เกือบทุกที่ๆเข้ามาร่วมแข่งขันใน

ด้านการขายประกันชีวิตนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการก าหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทาง   การตลาดเพื่อ

สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : เนื่องจากการที่มีการโฆษณาที่น้อยจึงท าให้ทางบริษัทนั้นใช้ช่องทางอื่นๆในการท าการตลาดแทน เช่น มีการ

แจกวารสาร  การ์ดอวยพรวันเกิด ฯลฯให้กับลูกค้าเก่า ส่วนลูกค้า VIP นั้นก็จะมีโปรแกรมทางการตลาดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่น ใน

ทุกปีจะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีฟรีทุกปี และ มีการจัดคอนเสิรต์ให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อท าให้ลูกค้านั้นเกิดความ

ประทับใจ และ เกิดการบอกต่อด้วย 

ผู้สัมภาษณ์ :ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  แผนกลยุทธ์นั้นก็คิดว่าจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาเข้ามาช่วย เนื่องจากจะเป็นในส่วนของการช่วยลูกค้า

ในการวางแผนทางการเงินที่จะไปใช้แข่งกับคู่แข่งในตลาดปัจจุบันได้ ซึ่งจะเน้นไปในด้านของการให้ค าปรึกษาทางการเงิน ให้

ค าแนะน าในการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมกับความคุ้มครองชีวิต และพร้อมปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการลงทุนหรือความคุ้มครอง

ได้อย่างลงตัว ซึ่งก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 

2. คุณอนงค์ภัทร์ มโนมัยวจี 

 ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดและมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : สาเหตุที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดนั้นคือ ลูกค้านั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินระหว่างทางที่ส่ง

ประกันชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ลูกค้านั้นไม่สามารถส่งต่อได้และมีผลท าให้ลูกค้าต้องตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์ทั้งๆที่ก็รู้ว่า

จะต้องเสียผลประโยชน์ก็ตาม ลูกค้ามีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆและก็มักจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน และ อีกสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์นั้นก็คือ ความไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ท ามีลูกค้าหลายท่านที่ท าประกันชีวิตไปโดยยัง

ไม่รู้รายละเอียดของตัวกรมธรรม์เลยว่าฝากกี่ปี มีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง หรือแม้กระทั่งบางคนยังลืมเลยว่าเคยท าประกัน

ชีวิตไป 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวด้านประกันชีวิต ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  แนวโน้มในเรื่องของการท าประกันชีวิตในปีนี้นั้นมีทิศทางการเติบโตเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกค้าเข้าใจ และ 

เปิดใจยอมรับในด้านของการท าประกันมากขึ้นกว่าในอดีตมาก และในปีนี้ก็จะเน้นไปในด้านของการวางแผนทางการเงินให้กับ

ลูกค้ามากขึ้นโดยผ่านกองทุนรวม ของบลจ บัวหลวง ที่ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นพร้อมความคุ้มครองชีวิตที่ลูกค้าสามารถเลือก

และก าหนดความต้องการได้ คือสามารถได้ทั้งผลตอบแทนที่ดี และ ก็ได้ความคุ้มครองไปด้วย 
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ผู้สัมภาษณ์ ; ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ยอดขายประกันประเภทสะสมทรัพย์ลดลงอย่างมากในปี 53 และจะหาแนวทางในการ

แก้ไขนี้ได้อย่างไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ที่ยอดขายลดลงอย่างมากเนื่องจากการที่ผลตอบแทนในรูปแบบของประกันชีวิตเมื่อเทียบกับเงินฝากหรือ

กองทุนนั้นมันมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ไม่ต่างกัน บางทีก็ยังน้อยกว่าด้วยซ้ าไป จึงท าให้ลูกค้าไม่ต้องการที่จะออมเงินในรูปแบบ

ของประกันชีวิตซึ่งต้องออมเงินในลักษณะที่ยาวนาน นอกจากลูกค้าที่จะน าเบี้ยไปลดหย่อนภาษีถึงจะสนใจเพราะนอกจากเป็น

การออมเงินแล้วก็ยังสามารถน าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีที่ลูกค้าต้องเสียไปกลับคืนมาได้ วิธีแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือ ต้องท าให้

ลูกค้าตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องของการท าประกันในด้านผลประโยชน์ในด้านความคุ้มครองชีวิตมากขึ้น

ไม่ใช่เน้นแต่ในส่วนของการออมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าลูกค้าตระหนักหรือให้ความส าคัญแล้วก็จะท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความ

คุ้มค่าที่จะได้รับ 

             : ท่านมองว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : จุดแข็ง คือ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการวางแผนระบบงานในด้านต่างๆไว้อย่างดีเยี่ยม มีคุณธรรม ซึ่ง

ท าให้พนักงานในองค์กรนั้นมีก าลังใจในการท างานเป็นอย่างมากจุดอ่อน คือ การโฆษณาที่น้อยจนเกินไปซึ่งอาจท าให้ผู้บริโภค

บางรายเข้าไม่ถึง บางคนก็ไม่รู้ว่ามีบริษัทนี้อยู่ด้วย โอกาส คือ ทางองค์กรผลักดันและให้ความช่วยเหลือตัวแทน เช่น มีการ

ลงทุนให้พนักงานไปสอบผู้ติดต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการสอบเกี่ยวกับความรู้ในด้านของกองทุน ฯลฯ ซึ่งทางองค์กรก็ให้การ

สนับสนุนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของตัวพนักงานและ

ตัวขององค์กรด้วย ซึ่งจะท าให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ในปีนี้ทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนั้นก็

จะเน้นไปในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวม ผ่านทางบลจ . บัวหลวงด้วย อุปสรรค คือ คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นและในด้านของ

ผลตอบแทนบางตัวที่องค์กรสู้คู่แข่งไม่ได้  

ผู้สัมภาษณ์ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการก าหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทาง   การตลาดเพื่อ

สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ทางบริษัทมีการวางแผนแนวทางในด้านของการจัดสัมมนา ออกงาน ออกบูธ เช่น งาน Money Expo     

          การท าให้ลูกค้ารู้จักบริษัทมากขึ้น และวางแผนในการโฆษณาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ 

ผู้สัมภาษณ์ :ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  การวางกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วน

ที่ส าคัญคือ 

S = Sincerity (ความจริงใจ) 

ตัวแทนขายประกันควรต้องมีความจรงิใจที่จะเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสอด คล้องกับความต้องการและศกัยภาพของ

ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสดุ จากการซื้อประกันเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพราะโดยหลักการขายที่ดี นั้นนักขาย

ที่มีคุณภาพต้องสามารถท าให้ผู้ซื้อไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด จากการบริโภคสินค้าและบริการทีต่นขายให้ โดยเฉพาะสินค้า

ประกันภัยนั้น จะมีลักษณะที่ไม่มีตัวตนสามารถจับต้องได้เช่น สนิค้าทั่วไป แต่เป็นการให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต ในรูปของสัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยสว่นใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากวิถีการด ารงชีวิตของคน

ไทยแต่ในอดีตนัน้ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีแบบแผนที่ซับซ้อน จึงไม่จ าเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

และไม่มีการวางแผนรองรับไว้ลว่งหนา้ และแม้ว่าในปัจจุบันวิถชีีวติดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยน แปลงของ
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โลก ซึ่งนับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นกต็าม คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงมิได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยภายใต้กระแสการเปลี่ยน แปลง

ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ตอ้งซื้อประกันจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะไม่ศึกษารายละเอียดของเง่ือนไขสัญญาที่

ปรากฏใน กรมธรรม์ และไมพ่ยายามจะท าความเข้าใจด้วย จึงเป็นหน้าที่ของตัวแทนขายที่จะแสดงความจริงใจต่อลูกค้า ด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยขั้นพื้นฐานของลูกค้า เป้าหมาย และเสนอขายความคุ้มครองที่สอดคลอ้งกับสภาพภยัดังกล่าว โดย

ต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการช าระเบี้ยประกันของลูกค้าด้วยเพือ่มิให้ ลูกค้าต้องเสียประโยชน ์หากไม่สามารถช าระเบี้ย

ประกันภัยไดอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดอายสุัญญา เพียงเท่านี้ท่านตัวแทนขายกจ็ะเป็นสุข ที่ได้ท าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของท่าน 

 

M = Meaning (ความหมาย) 

ตัวแทนขายประกันต้องเข้าใจความหมายของการประกันภัยไดอ้ย่างถูกตอ้งและลึกซึ้ง เพียงพอที่จะไปเสนอขายให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย เนื่องด้วยลักษณะสนิค้าประกันภัยและพฤติกรรมผู้บริโภคไทย โดยทั่วไปไม่เอื้อต่อการซือ้ประกัน ดังได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ตัวแทนขายต้องศึกษาและท าความรู้จักกับการประกันภัย โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงภัย ความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ เง่ือนไขทั่วไปและข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบรษิัทประกันภัย 

รวมทั้งวิธีการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนที่รวดเรว็ และขอ้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะน าลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง

ถูกต้อง มิใช่เพียงแค่เรียนรู้ถึงเทคนิคและบริการแตอ่ย่างใด ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วก็คงจะไม่สามารถเป็นนักขายที่ดีได้ เพราะจะ

ไม่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เลย แต่ในทางตรงกันข้ามจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่พอใจ เมื่อไม่ได้รับในสิ่งที่คาดหวัง 

ในคราวที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งนักขายประกนัที่ดี ต้องเข้าใจความหมายของการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ 

ด้วยการติดตามดูแลลูกค้าอย่างตอ่เนือ่งและสม่ าเสมอ 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกนัภัยในปัจจุบันต่างก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ด้านงานขายให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ าเป็นให้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

(1) ความรู้ด้านการประกันภัย ศึกษาเกี่ยวกับหลักพืน้ฐานด้านการประกันวนิาศภัย การประกันชีวติ ประเภทความคุ้มครองในรูป

กรมธรรม์แบบต่าง ๆ ลักษณะเง่ือนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ความรู้ด้านการขายและการให้บรกิารลูกค้า ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการขาย กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

(3) ระบบการท างานของบริษัท ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานของบริษัท ระบบการประสานงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 

ดังนั้นตัวแทนขายจึงต้องมีความรู้พืน้ฐานครบทั้ง 3 ส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้อง ในการประกอบวชิาชพีประกันภยั ให้

เจริญก้าวหน้าด้วยการท าความเข้าใจในความหมายที่ชัดเจนของอาชพี และวิธีการประกอบอาชพีตัวแทนขายประกันที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็น ส าคัญ 

 

A = Application (การประยุกต์ใช้) 

เมื่อตัวแทนขายประกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าประกันภัยอย่างดแีล้ว ก็ต้องรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกขาย

สินค้าให้สอดคลอ้งกับสภาพภัยและ ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งศักยภาพในการช าระเบี้ยประกนัของลูกค้าได้อย่าง

เหมาะสมเพราะกรมธรรม ์แต่ละแบบ ก็จะให้ความคุ้มครองและสภาพภัยที่ไม่เหมือนกัน ตัวแทนขายจึงต้องมีหน้าที่วิเคราะห์

สภาพความเสี่ยงภัยขั้นพื้นฐาน ตามข้อมูลจริงที่ได้รับทราบ เพื่อชี้แนะให้ลูกค้าพิจารณาเลือกประเภทและระดับความคุ้มครองที่

เหมาะสม และส าหรับลูกค้าที่มีข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจ ก็อาจต้องช่วยลกูค้าพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทุนประกันเพื่อ

ความสามารถในการ ช าระค่าเบี้ยประกันภัยได้อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยมี

สูงมาก ท าให้บริษัทประกันภยัทั้งหลาย พยายามใช้กลยุทธ์ด้านตัวสนิค้าด้วยการปรับรูปแบบกรมธรรม์ให้มีความหลากหลาย 
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ขึ้น ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะคอยดูแลอยู่อยา่งใกล้ชิด กรมธรรม์ต่าง ๆ ที่ออกสูต่ลาดของบริษัทประกนัภัยก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่าง

กันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชนต์อบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยและความคุ้มครอง ซึ่งตัวแทนขายก็จะใช้จดุเด่นดังกล่าว

โน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจ ซื้อ โดยมิได้ชี้แนะให้ลูกค้าท าความเข้าใจในรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสนิใจซื้อซึ่ง เป็นเรื่อง

ที่ขัดต่อหลักการขายที่ดี 

 

R = Realization (การตระหนัก) 

ตัวแทนขายประกันต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะไดร้ับเป็นส าคัญ กล่าวคือ การซื้อประกันภัยเปรียบเหมือนการลงทุน

ในวันนี ้เพื่อความม่ันคงและปลอดภัยในอนาคต ดังนั้นการที่ตัวแทนขายไดร้ับเบี้ยประกันจากลูกค้าในวันนี้ ย่อมต้องมีจิตส านึก

ถึงการให้บริการที่ต่อเนือ่งและสม่ าเสมอตลอดอายุสัญญา ประกัน เพราะวา่ไปแล้วการซื้อประกันก็เป็นการซื้อบริการที่ต้องจ่าย

ล่วงหน้า ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินแล้วก็ต้องมีความคาดหวังในบรกิารที่จะได้รับ และหากสิ่งที่ได้รับในอนาคต มิใช่สิ่ง

เดียวกับที่คาดหวังในปัจจุบัน ผู้บริโภคก็จะไม่เชื่อถอืและไวว้างใจในระบบประกันภัยอีกตอ่ไป ซึ่งความรู้สึกเหลา่นี้จะเกิดขึ้นได้

หรือไม ่ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการขายของตวัแทนขาย ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตอ่โดยตรงกับลูกค้าในนามของบริษัทประกันภัยจึง

เป็นผู้ที่ ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ว่าสมควรจะซื้อประกันภัยต่อไปอีกหรอืไม่ อีกทั้งตัวแทนขายประกัน ต้องตระหนกัถึงความ

รับผิดชอบในการกระท าของตนที่ได้ปฏิบัติต่อลูกค้า กล่าวคือ ตัวแทนขายถอืได้ว่าเป็นตัวแทนของบรษิัทประกนัภัย  

T = Timing (การเลือกจังหวะเวลา) 

ตัว แทนขายประกันต้องเข้าใจให้ถูกตอ้งว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการสรา้งความพึง พอใจให้เกิดแก่ลูกค้านั้น มิใช่เวลาที่

ชักชวนให้ลูกค้าซือ้ประกนัได้ส าเร็จ หากแต่เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าได้รับความพอใจจากการให้บริการ ในเรื่องของการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน เพราะตัวแทนขายตอ้งท าความเข้าใจให้ดีว่า ผู้บริโภคทุกคนที่ตัดสินใจซือ้ประกนั ซึ่งเป็นการจ่ายเงินซื้อบริการ

ล่วงหน้านั้น ก็เพือ่เป็นหลักประกนัว่า หากเกิดภัยพิบัติขึ้นกับชีวติเมื่อใด ก็จะได้รับการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจากบริษัท

ประกัน เพื่อน ามาบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ฉะนั้นหากเมื่อถึงเวลาทีเ่ดือดร้อนแลว้ ไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ใน

จ านวนและเวลาที่ควรจะเป็น ย่อมน ามาซึ่งความทุกข์และความปวดร้าวยิ่งนัก โดยเฉพาะการประกันสขุภาพซึ่งในปัจจุบันคน

ไทยเริ่มมีค่านิยมในการดูแลรักษา สุขภาพมากขึ้น จึงได้เห็นความส าคัญของการท าประกันสุขภาพ เพราะอย่างนอ้ยเม่ือเกิดการ

เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นก็ยังมีศักยภาพในการดูแลรักษา ตนเอง จากเงินที่ได้ท าประกันไว ้ฉะนั้นตัวแทนขายจึงต้องอาศยัช่วงจังหวะ

เวลาดังกล่าว แสดงความจริงใจ ความรับผิดชอบ และการตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้า ด้วยการจัดการเรื่องการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนใหร้วดเร็วและยตุิธรรม เพื่อตอบสนองที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของท่าน ในฐานะ

ตัวแทนผู้ดูแลจัดการความเสี่ยงภัยให้กับเขาเหล่านั้น 

 

3. คุณปรียนันท์ วัชระเรืองชัย 

ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์มากที่สุดและมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :ประเด็นที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์เนื่องจากลูกค้านั้นไม่เข้าใจถึงรายละเอียดในผลิตภัณฑ์

ประกันที่แท้จริง อาจเข้าใจผิด หรือซื้อโดยการตัดสินใจด้วยอารมณ์แค่ชั่วขณะโดยไม่ได้เข้าใจ เลยท าให้เกิดการยกเลิกประกัน

มากในภายหลังหรือในปีต่อๆไป ซึ่งท าให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีต่อองค์กร และองค์กรก็เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้วย อีกส่วนหนึ่ง

ก็คือการขายประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์หรือ “เทเล มาร์เก็ตติ้ง” ซึ่งมีอัตราหรือสัดส่วนในการยกเลิกมาก เนื่องจากการขาย
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ประกันชีวิตนั้นไม่สามารถคุยแล้วขายได้ทางโทรศัพท์เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่วขณะ แต่ไม่ได้เข้าใจเลย

ในผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง จึงท าให้ลูกค้ายกเลิกในภายหลังหรือปล่อยเบี้ยที่ช าระไปแล้วเสียเปล่าเพราะไม่รู้เรื่อง และ ตัวแทนก็ไม่

ตามให้ช าระเบี้ยในปีต่อไป จึงท าให้เป็นสาเหตุที่ท าให้ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต นอกจากนี้ในด้านของความมั่นคงของ

องค์กรก็เป็นปัจจัยหลักเนื่องจากลูกค้าบางรายยังไม่ค่อยมั่นใจในองค์กร กลัวองค์กรจะล้มละลายก็มี 

       วิธีในการแก้ไข คือ จะไม่แนะน าให้ขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์เนื่องจากประกันชีวิตควรให้ลูกค้าเห็นแบบประกันและมี

การอธิบายรายละเอียดต่างๆ ต่อหน้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบหรือถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ในทันที และที่ส าคัญที่สุดนั้น

ก็คือควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้และการมีจรรยาบรรณในอาชีพมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญาที่ต้นเหตุ  ส่วนในเรื่องของ

ความมั่นคงขององค์กรก็ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้ารับรู้ว่าองค์กรมีความมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอย่า งต่อเนื่อง

สามารถมั่นใจได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ต้องการทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ 

ผู้สัมภาษณ์  : ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวด้านประกันชีวิต ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :ในปีนี้แนวโน้มในการขยายตัวในด้านธุรกิจประกันชีวิตนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้มี

ความรู้ความเข้าใจ และ มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับประกันชีวิต รวมทั้งภาครัฐบาลที่มีการสนับสนุนการออมให้กับประชาชนและมีการ

เพิ่มสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต จึงท าให้ลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้มีความต้องการซื้อประกันชีวิตกันมากขึ้น 

ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของบริษัทประกันชีวิตในปีนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ ; ท่านคิดว่าสาเหตุใดที่ท าให้ยอดขายประกันประเภทสะสมทรัพย์ลดลงอย่างมากในปี 53 และจะหาแนวทางในการ

แก้ไขนี้ได้อย่างไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์:การที่ยอดขายลดลงอย่างมากส่วนหนึ่งมาจากการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าซึ่งสาเหตุหลักที่พบก็

คือยกเลิกเนื่องจากการที่ลูกค้านั้นไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงจึงท าให้ลูกค้ามายกเลิกในปีถัดไป ประกอบ

กับในป5ี3นั้นมีอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆที่เริ่มเพิ่มขึ้นจึงท าให้ลูกค้าที่เพิ่งตัดสินใจท าประกันไปมายกเลิกเนื่องจากคิดว่า

ไม่คุ้มเพราะมีระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 

       วิธีแก้ไข  : การแก้ไขต้องแก้ที่ต้นเหตุเนื่องจากถ้าตัวแทนไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือไม่มีจรรยาบรรณ คิดแต่ที่จะขาย

ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็อาจจะท าให้ลูกค้ามายกเลิกในภายหลังได้ ควรต้องมีการจัดอบรมพนักงานและมีการติดตามพนักงาน

ตัวแทนบ้าง  

             : ท่านมองว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัทเป็นอย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :จุดแข็งขององค์กรคือการที่มีทิศทางในการท างานที่ชัดเจนมากจึงท าให้พนักงานในองค์กรนั้นมีทิศทางในการ

ท างานที่ชัดงเจนแน่นอน ท าให้สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์กรก็ยังมี

วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลประกอบกับองค์กรเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือจุดอ่อน  ในเรื่องของจุดอ่อนก็เป็นการที่

พนักงานในองค์กรเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการก าหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทาง   การตลาดเพื่อ

สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ :.ในปีนี้ส่วนของการตลาดเพื่อการสื่อสารกับผู้บริโภคนั้นจะมีการรุกหน้ามากขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาลูกค้า

ได้รับการรับรู้ในตัวบริษัทน้อยมาก จนลูกค้าบางรายก็ไม่ทราบด้วยซ้ าว่ามีบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตอยู่ด้วย จึงท าให้ผู้บริหาร
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นั้นต้องให้ความส าคัญในด้านการโฆษณามากขึ้น อาจเป็นในด้านของการอบรมสัมมนาทางวิชาการ การออกบูธ ออกตลาด ใน

งาน Money Expo             างการรับรู้ให้ลูกค้ารู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น 

ผู้สัมภาษณ์ :ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

    ผู้ให้สัมภาษณ์ : การวางแผนกลยุทธ์ในอนาคตนั้นทางองค์ก็จะเน้นไปในเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันในยุคปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในตลาด ทางองค์กรจึงมองการณ์ไกลโดยการให้พนักงาน

ไปสอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งจะท าให้พนักงานนั้นสามารถขายกองทุนรวมได้ด้วย นอกจากประกันชีวิตเนื่องจากทางองค์กรนั้น

ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการด้านการวางแผนทางการเงิน และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นดังนั้น จึง

เป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นและก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การแก้ไขการยกเลิกกรมธรรม์   กรณีศึกษา บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต   

             ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการแก้ไขการยกเลิกกรมธรรม์   กรณีศึกษาบริษัท

กรุงเทพประกันชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยผูว้ิจัยขอรับรองว่า 

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานวิจัย จึง

ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด และผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก

ท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(กรุณาท าเครื่องหมาย  x ลงในช่องว่างตามข้อมูลที่เป็นจริง) 

เพศ            (   )  ชาย                      (   )  หญิง 

อายุ            (   )  ต่ ากว่า 25 ปี           (   )  25 – 30 ปี                (   )  31 – 35 ปี 

                  (   )  35 – 40 ปี             (   ) 41– 45ปี                   (   )  46 – 50 ปี 

                  (   )  51– 55 ปี              (   )  56 – 60 ปี                (   )  61ปีขึ้นไป 

 ถานภาพ    (   ) โสด                   (   ) สมรส                  (   )  อื่นๆ……………. 

 

รายได้ส่วนตัว ต่อเดือน 

                 (   )  ต่ ากว่า 15,000 บาท             (  ) 15,001 – 30,000  บาท 

                (   )   31,001 – 50,000 บาท          (  ) 50,001 – 75,000 บาท 

                 (   )   75,001 – 100,000 บาท       (  ) 100,001 บาท ขึ้นไป 
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ระดับการศึกษาสูงสุด 

                  (  )  ประถมศึกษา              (  ) มัธยมศึกษา 

                  (  ) อาชีวะ / อนุปริญญา       (  ) ปริญญาตรี 

                  (  ) ปริญญาโท                  (  ) อื่น ๆ…………… 

อาชีพ 

                  (  ) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว       (  ) ข้าราชการ 

                  (  ) พนักงานบริษัท               (  ) พ่อ/แม่ บ้าน 

                  (  ) ข้าราชการบ านาญ           (  ) อื่น ๆ…………… 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการท าประกันชีวิต  

1.ท่านเคยท าประกันชีวิตกับบริษัทประกันชวีิตหรือไม่ 

�  เคย                               �  ไม่เคย 

2.โดยปกติท่านมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

�  น าไปฝากธนาคาร              �  ฝากประกันชวีิต 

�  ลงทุนซื้อสลากออมสิน         �  อื่น ๆ (ระบ)ุ............................. 

 3. ท่านทราบหรือเคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวติจากแหล่งข้อมูลใด 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

�  ตัวแทนประกนั                   �  สื่อหนังสือพิมพ ์     �  สื่อวิทย/ุโทรทัศน ์

�  ป้ายโฆษณา                   �  จากเพื่อน/ญาติ      �  อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................. 

4. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรมป์ระกันชวีิตของบริษัทประกันชีวติในรูปแบบใดบ้าง 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

�  กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์      �  กรมธรรม์ตลอดชีพ 

�  กรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลา     �  อื่น ๆ (ระบ)ุ..................................... 
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5. ท่านคิดว่าในกรณีที่จะท ากรมธรรมป์ระกันชวีิตท่านจะเลือกท าในวงเงินที่เอาประกันเท่าใด 

�  ต่ ากว่า 100,000 บาท          �  100,001-500,000 บาท 

�  500,001-1,000,000 บาท      �  1,000,001 บาทขึ้นไป 

6. ท่านเคยรู้จักหรือใช้บริการของบรษิัทประกันชีวติใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

�  AIA                  �  ไทยประกันชวีิต      �  กรุงเทพประกันชีวติ 

�  กรุงไทยแอกซ่า       �  พรูเด็นเชียล          �  เมืองไทยประกันชีวติ 

�  อื่น ๆ (ระบ)ุ................................ 

7. ปัจจัย/เหตุผลในการตัดสนิใจเลือกท าประกันชีวติของท่านคือ 

�  เพื่อเป็นเงินออม                         �  เพื่อชดเชยรายได/้ชีวิต 

�  เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล             �  เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตร 

�  อื่น ๆ ระบุ........................................... 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในระดับความคิดเห็นของท่านที่มีผลต่อการยกเลิกประกันชวีิตแบบสะสมทรพัย์ โดยมีระดับ

คะแนนดังนี ้

 ระดับ 5 เป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากที่สุดที่ท าให้ท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวติสะสมทรัพย์     

 ระดับ 4 เป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากที่ท าให้ท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 

 ระดับ 3 เป็นปัจจัยที่มีส่วนปานกลางที่ท าให้ท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์  

 ระดับ 2 เป็นปัจจัยที่มีส่วนน้อยที่ท าให้ท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวติสะสมทรัพย์ 

 ระดับ 1 เป็นปัจจัยที่มีส่วนน้อยที่สุด ที่ท าให้ท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ 

ประกันชีวิต 

 

ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

น้อย น้อยที่สุด 

1.ความม่ันคงของบริษัทประกันชีวติ           

2.ในเรื่องของผลตอบแทน           

3.เง่ือนไขในการเรียกร้องสนิไหมทดแทน           

4.ความหลากหลายของแบบประกันชวีิต           

5.การบริการหลังการขาย           

6.เบี้ยประกันรายปีแพงกว่าบริษัทอืน่โดยได้รับ

ความคุ้มครองเท่ากัน           

7.ช่องทางในการช าระเบี้ยประกัน           

8.ท าเลที่ตั้งและสาขาของบริษัทประกนั           

9.รายการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม บัตร

ก านัล เป็นต้น           

10.ความถี่ในการรับรูส้ื่อโฆษณา           

11.ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของตัวแทน           

12.มนุษยสัมพันธ์ของตัวแทน           

13.การดูแลเอาใจใส่ของตัวแทน          

14.กระบวนการในการให้บริการของตัวแทน           

15.ความไม่เข้าใจในรายละเอียดของประกัน           
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ภาคผนวก ง 

ผลจากแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 6 ข้อ) จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  พบว่า 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ 

 จ านวน ร้อยละ 
ชาย 45 45.0 
หญิง 55 55.0 
รวม 100 100.0 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ 

 จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 25 9 9.0 

25-30 47 47.0 
31-35 22 22.0 
35-40 8 8.0 
41-45 7 7.0 
46-50 3 3.0 
51-55 3 3.0 
56-60 1 1.0 
รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานะภาพ 

สถานะภาพ 

 จ านวน ร้อยละ 
โสด 68 68.0 
สมรส 32 32.0 
รวม 100 100.0 

 

ตารางที่ 3.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ 

 จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า15000 8 8.0 

15001-30000 54 54.0 

30001-50000 26 26.0 

50001-75000 10 10.0 

75001-100000 1 1.0 

100001 ขึ้นไป 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา 

 จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 1 1.0 
มัธยมศึกษา 1 1.0 

อาชีวะ/อนุปริญญา 2 2.0 
ปริญญาตรี 65 65.0 
ปริญญาโท 31 31.0 

รวม 100 100.0 
 

 



98 

 

ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

 จ านวน ร้อยละ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 31 31.0 

ข้าราชการ 3 3.0 
พนักงานบริษัท 58 58.0 
พ่อ/แม่บ้าน 4 4.0 

ข้าราชการบ านาญ 1 1.0 
อื่นๆ 3 3.0 
รวม 100 100.0 

 จ านวน ร้อยละ 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับประกันชีวิต (จ านวน  7 ข้อ) 

ตารางที่ 3.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการท าประกันชีวติ 

ท่านเคยท าประกันชีวิตหรือไม่ 

 จ านวน ร้อยละ 
เคย 81 81.0 
ไม่เคย 19 19.0 
รวม 100 100.0 

 

ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวิธีการเก็บเงิน 

 

วิธีการเก็บเงิน 
ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

น าไปฝากธนาคาร 64 42.95 

ฝากประกันชวีิต 64 42.95 

ลงทุนซื้อสลากออมสนิ 17 11.4 

อื่นๆ 4 2.7 

รวม 149 100 
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ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกแหล่งการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกรมธรรม์ประกันชีวติ 

รับทราบข้อมูลเก่ียวกรมธรรม์ประกันชีวิตจาก 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

จากตัวแทนประกนัชวีิต 66.0 38.37 

จากสื่อหนังสือพิมพ ์ 9 5.23 

จากสื่อวิทยุ/โทรทัศน ์ 42 24.42 

จากสื่อป้ายโฆษณา 5 2.91 

จากเพื่อน/ญาติ 49 28.49 

จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 1 0.58 

รวม 172 100 

            ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
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  ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรูปแบบการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ทราบข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตในรูปแบบ 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบกรมธรรม์ประเภทสะสมทรพัย์ 85 66.93 

รูปแบบกรมธรรม์ประเภทตลอดชีพ 19 14.96 

รูปแบบกรมธรรม์ประเภทชั่วระยะเวลา 22 17.33 

รูปแบบกรมธรรม์ประเภทอื่นๆ 1 0.78 

รวม 
127 

 

100 

        

            ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกวงเงินที่เอาประกัน 

ท่านคิดว่าในกรณีที่จะท ากรมธรรม์ประกันชีวิตท่านจะเลือกท าในวงเงินที่เอาประกันเท่าใด 

 จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 100000 บาท 48 48.0 
100001-500000 บาท 35 35.0 
500001-1000000 บาท 6 6.0 
1000001 บาทขึ้นไป 11 11.0 

รวม 100 100.0 
 จ านวน ร้อยละ 

 

 

ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกการรู้จักของบรษิัทประกันชีวติ 

รู้จัก/ใช้บริการของบริษัทประกันชีวิตของบริษัท 

ชื่อบรษิัท 
จ านวน ร้อยละ 

เอไอเอ 85 30.57554 

ไทยประกันชีวติ 63 22.66187 

กรุงเทพประกันชีวิต 52 18.70504 

กรุงไทยแอ๊กซ่า 15 5.395683 

พรูเด็นเชียล 11 3.956835 

เมืองไทยประกันชวีิต 50 17.98561 

บริษัท อื่นๆ 2 0.719424 

รวม 278 100 

           ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 

 

 



102 

 

ตารางที่ 3.13 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกปัจจัย/เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าประกนัชวีิต 

ปัจจัย/เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าประกันชีวิตของท่านคือ 

 จ านวน ร้อยละ 
เพื่อเป็นเงินออม 47 47.0 

เพื่อชดเชยรายได/้ชีวติ 5 5.0 
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล 30 30.0 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับบุตร 15 15.0 
อื่นๆ 3 3.0 
รวม 100 100.0 

 

                          ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต  (จ านวน15 ข้อ ) 

ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต 

 

จ านวน ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
ความม่ันคงของบริษัท
ประกันชวีิต 

100 2 5 4.51 
ผลตอบแทน 

100 2 5 4.37 
เง่ือนไขในการเรียกรอ้ง

สินไหมทดแทน 
100 3 5 4.22 

ความหลากหลายของแบบ
ประกันชวีิต 

100 1 5 3.41 
การบริการหลังการขาย 

100 1 5 4.05 
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ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกปัจจัย/เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าประกนัชวีิต(ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต 

 

จ านวน ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยประกันรายปีแพงกว่า

บริษัทอื่นโดยได้รับความคุ้มครอง
เท่ากัน 

100 1 5 3.79 
ช่องทางในการช าระเบี้ย

ประกัน 
100 1 5 3.38 

ท าเลที่ตั้งและสาขาของ
บริษัทประกนั 

100 1 5 3.03 
รายการส่งเสริมการขาย 

100 1 5 3.55 
ความถี่ในการรับรู้สือ่
โฆษณา 100 1 5 3.24 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ของตัวแทน 

100 2 5 4.12 
มนุษยสัมพนัธ์ของตวัแทน 

100 1 5 4.31 
การดูแลเอาใจใส่ของ
ตัวแทน 100 1 5 4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกปัจจัย/เหตุผลในการตัดสินใจเลือกท าประกนัชวีิต(ต่อ) 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต 

 

จ านวน ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
กระบวนการในการให้บริการ

ของตัวแทน 
100 1 5 4.13 

ความไม่เข้าใจในรายละเอียด
ของประกัน 

100 2 5 4.47 
         ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
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แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต  กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกันชวีิต ประเภทสะสมทรพัย์ ปี   2555 

   ภาคผนวก  จ 
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ประวัติผู้ศึกษา 

 

          นางสาวจินีกาญจน์ พงศ์ปิยะนนท์   เกิดเม่ือวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2527 ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เม่ือปี 

การศึกษา 2550 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีพ.ศ.2553 เข้าท างานที่ธนาคาร

กรุงเทพในปี พ.ศ. 2550 ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่อ านวยบริการ และ ปัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


