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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศกึษากลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อเพิม่ยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ในธุรกจิประกนัวนิาศภยั กรณศีกึษา บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
นี้ มวีตัถุประสงค์ คอื 1) เพื่อศกึษาการท าตลาดออนไลน์เพื่อเพิม่ยอดขายในธุรกจิประกนัวนิาศ
ภัย 2) เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขนั ในครัง้นี้ผู้ศกึษาได้ออกแบบวจิยัเชงิส ารวจทีเ่ป็นการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยใช้เครื่องมือวิจยัทัง้เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยด าเนินการตามกรอบของ
แนวคดิดา้นกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์  โดยการใชว้ธิสีมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารองคก์ร 
และท าการทดลองการเขา้ถงึเวบ็ไซต์ผ่านเวบ็ไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลในอนิเตอรเ์น็ต ด้วยตวัเอง 
และท าการออกแบบสอบถามไปยงัผูบ้รโิภคจ านวน 100 ตวัอยา่ง  

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมแิละปฐมภูมพิบว่าธุรกิจประกนัวนิาศภยัมกีารเตบิโตขึ้น
เรื่อย ๆ จากปจัจยัทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีและมกีารแข่งขนัที่สูง
ภายในอุตสาหกรรม ส่งผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดภายในอุตสาหกรรม และจากการเก็บ
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 61 ตวัอย่าง และมอีายุส่วนใหญ่
อยูท่ี ่ต ่ากว่า30ปี จ านวน 45 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดจ านวน 58 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบั ปรญิญาตร ีจ านวน 72 ตวัอย่าง และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่



จ 
 

 

15,000 – 30,000 บาท จ านวน 56 ตวัอย่าง และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัตวับรษิทัใน
เรื่องความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทั และให้ความส าคญัเกี่ยวกบัทางด้านระบบเทคโนโลย ี
และอนิเตอรเ์น็ตในเรือ่ง ความปลอดภยัของขอ้มลู ผลการศกึษาการก าหนดกลยุทธธ์ุรกจิและกล
ยทุธก์ารตลาดโดยศกึษาสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอก และภายในบรษิทั เพื่อหาแนวทางการเพิม่
ยอดขาย และสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ใหด้ขีึน้ จากนัน้ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษา และ
ก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการศกึษาเชงิกลยุทธ์ จากเครื่องมอืการวเิคราะห์ด้วย TOWS 
MATRIX การก าหนดทางเลอืกและตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์ดงันี้  

1.กลยุทธ์ระดบัองคก์ารเลอืกกลยุทธก์ารเตบิโต โดยใชก้ลยุทธ์เตบิโตโดยมุ่งเน้นที่การ
เจาะตลาดไปทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต 

2.กลยุทธร์ะดบัธุรกจิเลอืกกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่าง โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเน้นการบรกิารหลงัการขาย 

3.กลยุทธ์ระดบัหน้าที่เลอืกกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด ทัง้
ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด 
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หงษ์รตันวงศ ์ทีก่รณุารบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการคน้ควา้ดว้ย
ตนเองนี้ คอยใหค้วามช่วยเหลอืและค าแนะน าดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทางผู้จดัท าขอขอบพระคุณ
ท่านต่างๆ เหล่านี้เป็นอยา่งสงู 
        ขอขอบพระคุณ คณาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
เป็นอย่างสูงที่ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนเจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลอือ านวยความสะดวก ในการศกึษาคา้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งดเีสมอมา 
        ขอขอบพระคุณ คุณพงศธร ธนานุรกัษ์วงศ์ ที่ให้เกยีรตใินการสมัภาษณ์และได้ใหข้อ้มูล
บรษิทั ขอ้มูลด้านต่างๆ และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งขอ้มูลเหล่านัน้ล้วนเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการศกึษาครัง้นี้ 
        ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ และครอบครวั ที่ให้การสนับสนุนในการศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาโท ขอขอบคุณ พี่ๆ กลุ่มธุรกจิพเิศษ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และขอบคุณ
เพื่อนๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของขา้พเจา้ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลอืเสมอมาตลอดระยะเวลา
ในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 
        สุดท้ายนี้ทางผู้จดัท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  
 ชื่อองคก์ร   บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
  สถำนทีต่ ัง้ 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกนัภยั  

ถนนรำชด ำเนินกลำง เขตพระนคร 
    กรงุเทพฯ 10200 
  ทุนจดทะเบยีนเริม่แรก  4 ลำ้นบำท 
  จ ำนวนพนกังำน    ประมำณ 600 คน   
 

1.1.1  ภำพรวมขององคก์ร  

บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) จัดตัง้โดยส ำนักงำนทรัพย์สินส่วน
พระมหำกษตัรยิม์ทีุนจดทะเบยีนเริม่ต้นที่ 4 ล้ำนบำท เปิดท ำกำรเมื่อวนัที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 
2490 และต่อมำเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 10 ลำ้นบำทและ 20 ลำ้นบำท ในปี 2510 และปี 2514 
ตำมล ำดบั และเข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤศจกิำยน ปี 
2533  ต่อมำในเดอืนสงิหำคม ปี 2537 ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นนิตบิุคคลตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั และในปี 2550 ส ำนกังำนทรพัยส์นิส่วนพระมหำกษตัรยิซ์ึง่เป็นผูถ้อึหุน้
รำยใหญ่ของบริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆเพื่อน ำหุ้นออกจำกกำรเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และต่อมำไดร้บักำรเพกิถอนออกจำกกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่22 สงิหำคม 2551บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิรบัประกนัวนิำศ
ภัยตำมประเภทกำรรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ กำรรับประกันอัคคีภัย กำรรับ
ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง กำรรบัประกนัภยัเบด็เตลด็ และกำรรบัประกนัภยัรถยนต์ รำยได้
หลักจำกกำรประกอบธุรกิจคือ เบี้ยประกันภยั  บริษัทฯ ได้น ำไปลงทุนในสินทรพัย์ลงทุน
ประเภทต่ำงๆ  เพื่อก่อให้เกดิรำยได้ในรูปแบบอื่นๆ  ภำยใต้ขอ้ก ำหนดว่ำด้วยกำรลงทุนตำม
ขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญตัปิระกนัวนิำศภยั พ.ศ.2535 ได้แก่กำรให้กู้ยมืเงนิ กำรลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ พนัธบตัร หุน้กู ้รวมทัง้กำรฝำกเงนิในธนำคำร 
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วิสยัทศัน์ 
 เป็นบรษิทัประกนัวนิำศภยัที่พรอ้มในดำ้นคุณภำพของกำรให้บรกิำร บรหิำรจดักำร
ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลงำนที่ด ีเป็นที่ยอมรบัขององค์กรธุรกจิและสำธำรณชนเพื่อเป็น “บรษิัท
ประกนัวนิำศภยัทีคุ่ณเลอืก” 

 
พนัธกิจ 

 พฒันำและธ ำรงรกัษำภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร 
 บรหิำรจดักำรภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 ด ำเนินธุรกจิใหบ้รรลุผลประกอบกำรทีด่ ีเพื่อสรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้อยำ่งต่อเนื่อง 
 พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรเพื่อบรรลุควำมพงึพอใจสงูสุดของลกูคำ้ 
 ส่งเสรมิใหม้กีำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีด่ ี
 น ำเทคโนโลยสีมยัใหมม่ำพฒันำประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนและเพิม่ศกัยภำพในกำร

แขง่ขนั 
 คู่ค้ำ : บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิให้เป็นไปตำมข้อตกลง
และเงือ่นไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนค ำนึงถงึผลประโยชน์รว่มกนั จงึปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ทุกรำยดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวำมเสมอภำคและเป็นธรรม โดยระมดัระวงัชื่อเสยีงและควำมน่ำเชื่อถือของ
องคก์ร 
 คู่แขง่ทำงกำรคำ้ : บรษิทัฯ ยดึมัน่ในกฎเกณฑแ์ละกตกิำกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม  
มจีรยิธรรมและคุณธรรม 
 เจำ้หนี้ : บรษิทัฯ รกัษำค ำมัน่สญัญำและปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจำ้หนี้โดยเครง่ 
ครดั 
 สงัคมและสิง่แวดล้อม : บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและ
ชุมชน ให้ควำมส ำคญัต่อกำรมสี่วนร่วมในกำรแก้ไขปญัหำต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้สิง่แวดล้อม 
ชุมชน และองคก์รธุรกจิ ด ำรงอยู่ร่วมกนัอย่ำงเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลซึง่กนัและกนั และน ำมำซึง่สงัคมที่
มคีุณภำพ 
 

1.1.2  ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจประกันวินำศภัย คือกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นรูปแบบตำม

มำตรฐำนและขอ้ก ำหนดหลกัควำมคุ้มครองตำมประเภทกำรประกนัภยั กำรออกกรมธรรมท์ุก

ประเภทอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิธุรกิจกำร
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ประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) ซึง่ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงื่อนไขควำม

คุม้ครองและอตัรำเบีย้ประกนัภยั 

 สำยผลติภณัฑ ์คอื ประเภทของกำรประกอบธุรกจิประกนัวนิำศภยั ซึ่งจ ำแนกเป็น

ประเภทหลกัได ้4 ประเภท หรอืสำยผลติภณัฑ ์คอื 

 1. กำรประกนัอคัคภียั เป็นกำรประกนัภยัควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกไฟไหม ้คุม้ครอง
ภยัทีเ่กดิขึน้แก่ทรพัยส์นิ โดยให้ควำมคุม้ครองตวัอำคำรบำ้นเรอืนและสิง่ตดิตัง้ตรงึตรำ รวมทัง้
ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นอำคำร 
 2. กำรประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง เป็นกำรประกนัควำมเสีย่งภยัหรอืควำมสูญเสยี
แก่ทรพัย์สินที่เอำประกันภยัระหว่ำงกำรขนส่ง ทัง้ทำงทะเล ทำงบก และทำงอำกำศ ตลอด
เสน้ทำงกำรขนส่ง ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกรมธรรม ์
 3. กำรประกนัภยัรถยนต ์เป็นกำรประกนัภยัควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรใชร้ถยนต ์
ได้แก่ ควำมเสียหำยที่เกิดแก่รถยนต์ เช่น กำรสูญหำย กำรบุบสลำย และควำมเสียหำยที่
รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรพัย์สินของบุคคลภำยนอกและผู้โดยสำร กำรประกันภยั
รถยนตแ์บ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
 - กำรประกนัภยัภำคบงัคบัตำมพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. 
2535 
 - กำรประกนัภยัภำคสมคัรใจ ตำมทีผู่้มกีรรมสทิธิห์รอืผูค้รอบครองรถยนต์จะเลอืก
ซือ้ควำมคุม้ครองกบับรษิทัประกนัวนิำศภยั 

 4. กำรประกนัภยัเบด็เตลด็ เป็นกำรประกนัภยัควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรสูญเสีย
หรอืควำมเสยีหำยอนัเน่ืองมำจำกภยัอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือจำกกำรคุม้ครองของกรมธรรมอ์คัคภียั 
กรมธรรมป์ระกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ กำรประกนัภยัเบด็เตลด็
ของบรษิัทฯ จ ำแนกเป็นประเภทที่ส ำคญั 20 ประเภท เช่น กำรประกนัภยัเครื่องบิน กำร
ประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล กำรประกนัอุบตัภิยัระหว่ำงกำรเดนิทำง กำรประกนักำรเสีย่งภยั
ทุกชนิด กำรประกนัภยัควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลที ่3 เป็นตน้ 

โดยทำงเทเวศมกีำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 2 ตวั คอืประกนัภยัรถยนต ์
และประกนัภยัอคัคภียั 
  1.1.3  กลุ่มลูกค้ำหลกั และส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัท เทเวศประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

 ลูกค้ำของบริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยธุรกิจเอกชน 
องคก์รในภำครฐับำล ลกูคำ้ในกลุ่มสถำบนักำรเงนิ และกลุ่มลกูคำ้ทัว่ไป จ ำแนกเป็น 2 กลุ่มหลกั 
คอื 
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1. ลกูคำ้สถำบนั ไดแ้ก่ บรษิทัเอกชนและองคก์รในภำครฐับำล 

2. ลกูคำ้บุคคล ไดแ้ก่ ลกูคำ้บุคคลทัว่ไป 

 

 

แผนภูมทิี่ 1.1แสดงส่วนแบ่งตลำดเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงของเทเวศประกนัภยัตัง้แต่ปี2550-
2555 

ทีม่ำ: ฝำ่ยกำรตลำด บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 
 1.1.4  องคก์รอยู่ในอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) อยูใ่นอุตสำหกรรมกำรประกนัวนิำศภยั ซึง่
คลอบคลุมกำรประกนัวนิำศภยัทัง้ 4 ประเภท ตำม คปภ. 

ธุรกจิประกนัวนิำศภยัมบีรษิทัประกนัภยัทัง้หมดจ ำนวน 66 แห่ง และมบีรษิทัรบัประกนั
ภยัต่อ จ ำนวน 2แห่ง 
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1.1.5 สภำพกำรแข่งขนั และคู่แข่ง 
สภำพกำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรมประกนัวนิำศภยัมกีำรแขง่ขนัทีร่นุแรงบรษิทัตวั 

แทนประกนัภยัมจี ำนวนมำก ทัง้ทีร่บัประกนัภยัเองและมกีำรรบัประกนัภยัต่อ และผลกระทบต่อ
สภำวกำรณ์ต่ำงๆส่งผลต่อกำรรบัประกนัภยัภำยในประเทศ กม็คีวำมรุนแรงมใิช่น้อย เนื่องจำก
บรษิัทแต่ละรำยต้องมกีำรแข่งขนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งกำรตลำดเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมผีล
ประกอบกำรทีด่ใีนทุกๆปี และปจัจุบนัผูบ้รโิภคภำยในประเทศกม็กีำรซือ้ประกนัภยัเพิม่ขึน้ทุกปี 
ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัมำก  
 
ตำรำงที ่1.1 สรปุส่วนแบ่งกำรตลำด 10 อนัดบัแรกของธุรกจิประกนัวนิำศภยัประจ ำเดอืน 
มกรำคม - มถุินำยน 2555 

อนัดบั เบีย้ประกนัภยัรบั (ล้ำนบำท) อนัดบั เบีย้ประกนัภยัรบั (ล้ำนบำท) 

ปี2555 บริษทั จ ำนวน ปี2555 บริษทั จ ำนวน 

1 ทพิยประกนัภยั 8,530 6 เทเวศประกนัภยั 1,829 
2 กรุงเทพประกนัภยั 6,162 7 ศรอียุธยำประกนัภยั 1,294 

3 สนิมัง่คงประกนัภยั 3,886 8 ไทยววิฒัน์ประกนัภยั 1,207 

4 เมอืงไทยประกนัภยั 3,631 9 นวกจิประกนัภยั 1,188 
5 ไทยพำณิชยส์ำมคัคปีระกนัภยั 2,005 10 ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 828 

ทีม่ำ: ฝำ่ยกำรตลำด บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
 
1.2   ปัญหำ และลกัษณะของปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในบริษทัเทเวศประกนัภยั 

 จำกกำรที่ บรษิัท เทเวศประกนัภยั มกีำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงั
ช่องทำง ออนไลน์ หรอืกำรขำยผ่ำนหน้ำเวบ็ของบรษิทัเทเวศประกนัภยั ตัง้แต่ปี 2550 เป็น
ต้นมำนับได้ว่ำเป็นเจ้ำแรกที่เริ่มด ำเนินกำรจดักำรในรูปแบบออนไลน์ พบว่ำช่องทำง
ดงักล่ำวกลบัมยีอดขำยที่ไม่เพิม่ขึน้มำกนัก ท ำให้ทำงบรษิทัไม่สำมำรถเพิม่ยอดขำย และ
สรำ้งก ำไรใหแ้ก่บรษิทัเทเวศประกนัภยัได้ ดังนัน้เพื่อให้เป็นกำรเพิ่มผลประกอบกำรของ
บรษิัทและก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงกำรตลำดได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้
สำมำรถแขง่ขนักบัคู่แขง่ และเตบิโตต่อไปได ้
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แผนภมูทิี ่1.2 ยอดขำยทัง้หมดของบรษิทัเทเวศประกนัภยัปี 2550-2554 

ทีม่ำ: ฝำ่ยกำรตลำด บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แผนภมูทิี ่1.3 ยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ของบรษิทัเทเวศประกนัภยั ปี 2550-2554 

ทีม่ำ: ฝำ่ยกำรตลำด บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงที่ 1.2 สดัส่วนยอดขำยของบรษิัทเทเวศเทียบกบัยอดขำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ 
ตัง้แต่ปี2550-2554       

ยอดขำย ปี50 ปี51 ปี52 ปี53 ปี54 

ยอดขำยปกต ิ 2,822.81 3,256.43 2,486.02 3,239.98 2,998.30 
ยอดขำยออนไลน์ 4.55 15.57 19.47 20.02 18.90 
ยอดขำยรวม 2,827.36 3,272.00 2,505.49 3,260.00 3,017.20 
สดัส่วนยอดขำยออนไลน์เทยีบ
กบัยอดขำยปกตคิดิเป็นรอ้ยละ 

0.16 0.48 0.78 0.62 0.63 

      (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ทีม่ำ: ฝำ่ยกำรตลำด บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 
แผนภมูทิี ่1.4 ยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ประจ ำเดอืนมกรำคม - มถุินำยน ปี2555 
ทีม่ำ:จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั และส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั ปี2555 
 
1.3  ควำมส ำคญัและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร  

1.ส่วนแบ่งในช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของบรษิทัน้อย ส่งผล 

กระทบใหเ้บีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงและยอดขำยไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยของบรษิทั  

2.ประสทิธภิำพในกำรแขง่ขนัผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของบรษิทัลดน้อยลง อำจส่งผล 
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กระทบท ำใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นไปใชบ้รกิำรของบรษิทัคู่แข่งแทนได้ และอำจท ำใหภ้ำพลกัษณ์ของ
บรษิทัขำดควำมน่ำเชื่อถอืได ้

1.4  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  
1. เพื่อศกึษำกำรท ำตลำดออนไลน์เพื่อเพิม่ยอดขำยในธุรกจิประกนัวนิำศภยั 

2. เพื่อก ำหนดกลยทุธใ์นระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้ำทีเ่พื่อเพิม่ขดีควำม 

สำมำรถในกำรแขง่ขนั 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
 ระยะสัน้    -เพื่อทีจ่ะไดท้รำบถงึปญัหำและแนวทำงในกำรแกป้ญัหำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
   -ช่วยในกำรแกไ้ขปญัหำต่ำงๆทีเ่กดิขึน้ และเพิม่ยอดขำย 

ระยะกลำง -สำมำรถเพิม่ยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และเพิม่ส่วนแบ่งทำงกำร  

                   ตลำดมำกขึน้ 

ระยะยำว   -เพื่อควำมเตบิโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื และสำมำรถท ำใหอ้งคก์รบรรลุ  

  เป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาคน้ควา้เรื่อง การศกึษากลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อเพิม่ยอดขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในธุรกจิประกนัวนิาศภยั กรณีศกึษา บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  ได้
น าเอาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งมาเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี้ 
   

2.1 แนวคดิการตลาดผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
2.2 แนวคดิการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
2.3 แนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategy Management) 
2.4 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 
2.5 บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1แนวคิดการตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 
ความรู้เก่ียวกบัการท าการตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์  

อคีอมเมริซ์ (E-Commerce) หรอืพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ เป็นค าศพัท์ที่ดูจะไม่ใช่
ของใหม่ในสงัคม หรือในแวดวงการค้าขาย การรบัรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการของ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสต่์างหากที่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ผูป้ระกอบการรวมถงึผูบ้รโิภคในส่วนต่างๆ 
ของสงัคมอาจยงัเขา้ใจไมต่รงกนั หรอืเขา้ใจกนัไปถงึประสทิธภิาพของอคีอมเมริซ์คลาดเคลื่อน
แตกต่างกนัออกไป พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ที่เริม่ได้ยนิกนับ่อยมากขึ้นทุกวนันี้ หมายถงึการ
ด าเนินกจิการทางพาณชิยกรรมทีใ่ชเ้ครือ่งมอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาช่วย โดยส่วนมากเรา
เขา้ใจว่าเป็นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมาเป็นจุดเชื่อมการด าเนินธุรกจิให้สะดวกรวดเรว็มากขึน้ แต่
จรงิๆ แลว้พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์มีานานมากแลว้ เราคงจะไม่ลมืว่าเรามบีตัร ATM ใชก้นัมา
นานก่อนอินเทอร์เน็ตจะแพร่หลาย เครื่องโทรศัพท์ หรือ เครื่องโทรสาร ก็นับได้ว่าเป็น
เครื่องมอืหนึ่งของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์หมอืนกนัและแน่นอนว่าเครื่องหกัเงนิบตัรเครดติที่มี
ทัง้ในหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้นอาหารต่างๆ กเ็ป็นเครือ่งมอืในพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ัง้สิน้ 
 “E-Commerce หรอืเรยีกกนัทัว่ไปว่า พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ คอื การท าธุรกรรม
หรือธุรกิจที่ผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต , โทรศัพท์, วิทยุ, 
โทรทศัน์, แฟกซ์ เป็นต้น ทัง้ในรูปแบบ ข้อความ เสยีง และภาพ รวมถึงการขายสนิค้าและ
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บรกิารดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบรกิารขนส่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเนื้อหาขอ้มลูแบบดจิติอล ถอืว่า
เป็น E-Commerce ทัง้นัน้ ดงันัน้ การซือ้ขายในรปูแบบ E-Commerce เกดิขึน้มานานแลว้ แต่
ค าว่า E-Commerce เพิ่งมาเป็นที่รู้จกัและยอมรบักันหลงัจากมกีารค้าขายผ่านช่องทาง
อนิเทอรเ์น็ตมากขึน้” ดงันัน้แล้วการท าการตลาดผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ จึง่เป็นอกีช่องทางใน
การท าการตลาดโดยมตีน้ทุนทีต่ ่ากว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่องทางอื่น และช่องทางนี้สามารถท า
การตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศยัสถานที่เป็นอย่างเดยีวบวกกบัยุคสมยัที่เปลีย่นไปท า
ให้การตลาดโดยช่องทางนี้มคีวามส าคัญมากขึ้นอีกด้วย (ช่องทางและเทคนิคการท าธุรกิจ
ออนไลน์ ,ม.ป.ป.: 1-2)  
 
 นพมาศ สุวชาต ิ(2552: 124) ช่องทางการตลาดอนิเทอรเ์น็ต หมายถงึ การใชเ้ครื่อง
คอมพวิเตอรผ์่านระบบออนไลน์หรอือนิเตอรเ์น็ตเขา้มาช่วยในการน าสนิคา้เขา้สู่ตลาด การซือ้
ขายสนิคา้และบรกิารผ่าน World Wide Web การจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านระบบออนไลน์หรอืทาง
อนิเตอรเ์น็ต อนิเตอรเ์น็ตเป็นสื่อธุรกจิทีส่ามารถรองรบัการประกอบธุรกรรมแบบอเิลก็ทรอนิกส์
ไดทุ้กขัน้ตอน นัน่คอื การคา้หาสนิคา้ การสัง่ซือ้ การช าระเงนิ และการน าส่งสนิคา้และบรกิาร  
   
 Duncan ไดก้ล่าวไวใ้น การสื่อสารการตลาด (นธกฤต วนัต๊ะเมล,์ 2555: 318) ได้
ให้ความหมายของค าว่า พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ไว้ว่าหมายถงึ การซื้อขาย
สนิคา้และบรกิาร รวมถงึการมปีฏสิมัพนัธก์นัทางธุรกจิผ่านทางสื่อออนไลน์ 
  
 จึงขอสรุปและเรียบเรียงใหม่ได้ว่าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือการตลาด
อนิเตอรเ์น็ตจงึมคีวามหมายคอื การตลาดโดยใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นเครื่องมือในการตดิต่อสื่อสาร
กนั โดยอาจใชส้ื่ออื่นๆ อาทเิช่นโทรศพัท ์เขา้มารว่มในการท าการตลาดดว้ย 
   
2.2แนวคิดการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces 
Model) 

ใช้ในการศกึษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกจิในอุตสาหกรรม โดยใช ้ตวัแบบพลงั
ผลกัดนั 5 ประการ (Five Forces Model) ของ ไมเคลิ อ.ีพอรเ์ตอร ์(ปราณี เอี่ยมละออภกัดี
,2554: 126-129)  Five Forces Model ประกอบดว้ย 

1.ภยัคุกคามจากคู่แข่งในปจัจุบนั (Threat of Intense Segment Rivalry) ขึน้กบั
จ านวนของคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรม หากมคีู่แขง่ขนัจ านวนมากจะส่งผลใหม้กีารแขง่ขนัทีส่งู  



11 
 

2.ภยัคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrants) ความยากง่ายของ
การเขา้มาและออกจากอุตสาหกรรม 

3.ภยัคุกคามจากสนิค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) ถ้ามสีิ้นค้าที่
สามารถใชท้ดแทนไดจ้ะส่งผลกระทบต่อตวัธุรกจิไดง้า่ย  

4.ภยัคุกคามจากการเพิม่อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Threat of Buyers’ Growing 
Bargaining) ถา้ผูซ้ือ้มอี านาจในการต่อรองสงูจะส่งผลกระทบต่อธุรกจิตอ้งเอาใจใส่ผูซ้ือ้มากขึน้ 

5.ภยัคุกคามจากการเพิ่มอ านาจต่อรองของผู้ขายปจัจยัการผลิต (Threat of 
Suppliers’ Growing Bargaining) ถา้มผีูข้ายปจัจยัการผลติมอี านาจต่อรองสูงจะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกจิใหม้ตีน้ทุนในการผลติทีส่งูขึน้ตามมา  
 
 

 
 

 
ภยัคกุคามจากคู่แขง่
รายใหม ่  

 
 
ภัยคุกคามจากการเพิ่ม
อ านาจต่อรองของผูข้าย
ปัจจัยการผลติ 

 
ภั ย คุ ก ค า ม จ า ก คู่
แขง่ขนัในปัจจบุนั ภัยคุกคามจากการเพิ่ม

อ านาจตอ่รองของผูซ้ ือ้ 

 
ภยัคกุคามจากสนิคา้
ทดแทน  

 
ภาพที ่2.1พลงัผลกัดนั 5 ประการ ทีว่ดัความน่าสนใจของส่วนตลาด 
ทีม่า : Figure 9.1 Five Forces Determining Segment Structural Attractiveness  
(Kotler, 2003: 242 อา้งถงึใน ปราณ ีเอีย่มละออภกัด,ี 2554: 129) 
 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกบริษทั สามารถใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะห์
ได้ดงันี้โดยล าดบัแรกท าการวิเคราะห์โดยใช้ หลกัการ  PEST Analysis ในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ (พบิลู ทปีะปาล, 25531: 31-33)  คอื 

 1.สภาพแวดลอ้มทางการเมอืงและกฎหมาย (Political) เป็นการวเิคราะห์ถงึสภาพ
ทางการเมอืงและกฎหมายทีม่อีทิธพิลต่อธุรกจิทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัธุรกจิ 



12 
 

2.สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพ
เศรษฐกจิ และการเงนิทีม่อีทิธพิลต่อธุรกจิ 

3.สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social)  เป็นการวิเคราะห์ถึง
โครงสรา้งทางสงัคม และวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินธุรกจิ 

4.สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological) เป็นการวิเคราะห์ผลถึง
กระทบจากเทคโนโลย ีเพื่อการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ใหก้บัธุรกจิ 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในบริษัท โดยใช้การวเิคราะห์ถงึจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคข์องธุรกจิ (SWOT analysis)  

1.จุดแขง็ (Strengths) = S คอื เพื่อใหท้ราบถงึขอ้ดหีรอืสิง่ทีท่ าให้ธุรกจิไดเ้ปรยีบ
เหนือกว่าคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรม 

2.จุดอ่อน (Weaknesses) = W คอื เพื่อให้ทราบถงึขอ้ด้อยหรอืสิง่ที่ท าให้ธุรกิจ
เสยีเปรยีบกว่าคู่แขง่ในอุตสาหกรรม 

3.โอกาส (Opportunities) = O คอื เพื่อให้ทราบถงึปจัจยัที่ช่วยให้เป็นตวัส่งเสรมิ
ใหก้บัธุรกจิใหส้ามารถประสบความส าเรจ็ 

4.อุปสรรค (Threats) = T คอื เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิทที าให้
ธุรกจิไมป่ระสบความส าเรจ็   
 
2.3 แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategy Management) 
 

นักวชิาการหลาย ๆ ท่านเคยได้ให้นิยามความหมายของค าว่า กลยุทธ์ (Strategy) 
เช่น 

สเคอรเ์มอรฮ์อรน์ (Schermerhorn, 2003: 203 อ้างถงึใน พบิูล ทปีะปาล, 2551: 5) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า กลยุทธ ์หมายถงึแผนแม่บทหรอืแผนปฏบิตักิารหลกัส าคญัขององคก์าร 
(comprehensive action plan) ซึง่องคก์ารใชเ้ป็นตวัก าหนดทศิทางการด าเนินงานในระยะยาว 
รวมทัง้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรพัยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยท าให้ได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื (sustainable competitive advantage) 

 
ฟิทสแ์ละเลย ์(Fitts and Lei, 2000: 6 อ้างถงึใน อนิวชั แก้วจ านง,2555: 1) กลยุทธ์

เป็นความคดิ แผนงานและการกระท าทีอ่งคก์ารน ามาใชก่้อใหเ้กดิผลส าเรจ็และได้เปรยีบคู่แข่ง
ขนั 
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ดังนัน้แล้วจึงสรุปได้ว่า กลยุทธ์ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย และ
เป้าหมายในการท าธุรกจิ เพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบเหนือกว่าคู่แขง่ขนั 
 

การวิเคราะห ์TOWS Matrix  
(อนิวชั แก้วจ านงค์, 2555: 102-103) การวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกว่า TOWS 

Matrix หรือที่เป็นค าเรียกอีกด้านหนึ่งของ SWOT เป็นเทคนิคที่น ามาใช้ในกระบวนการ
วเิคราะหเ์พื่อก าหนดกลยทุธ ์
 TOWS Matrix แบงออกเป็น 4 ช่องกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 

1.ช่อง SO เป็นช่องของการด าเนินงานของธุรกจิโดยใช้จุดแขง็จาก SWOT เพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบจากโอกาส   
 2.ช่อง WO เป็นการปรบัปรุงและเอาชนะจุดอ่อนเพื่อค้าหาการใช้ประโยชน์จาก
โอกาส 
 3.ช่อง ST เป็นการใชจ้ดุแขง็เพื่อหลกีเลีย่งและลดผลกระทบจากอุปสรรค 
 4.ช่อง WT เป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวเองโดยการลดจุดอ่อน และหลีกหน้ีออกจาก
อุปสรรค  
 
ตารางที ่2.1  แสดงการวเิคราะหแ์บบ TOWS Matrix 
                     ปัจจยัภายใน                         
                          (IFAS) 
ปัจจยัภายนอก 
(EFAS) 

จดุแขง็ (S) จดุอ่อน (W) 

โอกาส   (O) 
SO ใช้จุดแขง็เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

WO เอาชนะจุดอ่อนโดยใช้
ประโยชน์จากโอกาส 

อปุสรรค  (T) 
ST ใช้จุดแขง็ให้เป็นประโยชน์ 
โ ดยห ลีก / ลดอุ ป ส ร ร คห รื อ
ขอ้จ ากดั 

WT ลด/หลกีหนีจุดอ่อน และ
อุปสรรค/ขอ้จ ากดั 

ทีม่า : (อนวิชั แกว้จ านงค,์ 2555: 102) 
 
การก าหนดกลยทุธ ์ประกอบดว้ยกลยทุธท์ัง้ 3 กลยทุธ ์คอื 

1.กลยทุธร์ะดบัองคก์าร (Corporate Strategies) 
2.กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategies) 
3.กลยทุธร์ะดบัหน้าท ี(Functional Strategies) 
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1.กลยุทธ์ระดบัองค์การ (Corporate Strategies) คอื กลยุทธ์ทีม่องถงึภาพรวม
ขององคก์ารไปจนถงึแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตว่าจะมวีธิกีารด าเนินงานธุรกจิเป็นแบบ
เดียว หรอืหลายธุรกิจที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว หรอืหลายอุตสาหกรรม ท าการก าหนด
แนวทางความเป็นไปไดใ้นอนาคตว่าจะตอ้งการขยายตวั คงตวั หรอืหดตวัลง แต่ถา้หากต้องการ
ทีจ่ะจะขยายตวัจะท าการขยายตวัธุรกจิเขา้ไปในธุรกจิเดมิ หรอืต้องการขยายตวัไปในธุรกจิใหม่
ทีย่งัคงเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ หรอืขยายตวัไปในธุรกจิที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ โดยกลยุทธ์
ระดบัน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (พบิลู ทปีะปาล, 2551:107-116) คอื 

1.กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลยทุธค์อื 
  1.1กลยุทธ์การเติบโตแบบหนาแน่น เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทาง
การตลาด แบ่งไดเ้ป็น 3 กลยทุธค์อื 
  1.1.1 กลยทุธก์ารเจาะตลาด  ใชเ้พื่อเพิม่ยอดขายและขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหด้ขีึน้ จากผลติภณัฑใ์นปจัจบุนัในตลาดปจัจบุนั 
  1.1.2 กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์ ใช้เพื่อเพิม่ยอดขาย และขยายการ
เตบิโต จากผลติภณัฑใ์นปจัจบุนัออกจ าหน่ายในตลาดใหม ่
  1.1.3 กลยุทธก์ารพฒันาตลาด  เพื่อเพิม่ยอดขาย และขยายการเตบิโต 
จากการปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารในปจัจบุนัเพื่อลกูคา้ในตลาดปจัจบุนั  
  1.2 กลยุทธ์การเติบโตแบบรวมตัว  ใช้เพื่อการปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของกจิการในปจัจบุนัใหด้ขี ึน้   แบ่งไดเ้ป็น 2 กลยทุธค์อื 
  1.2.1 กลยุทธ์การเติบโตตามแนวนอน  จากการขยายผลิตภณัฑ์ของ
ธุรกจิเขา้สู่ตลาดใหม ่

1.2.2 กลยทุธก์ารเตบิโตตามแนวดิง่  จากการรวมกจิการเป็นผูจ้ าหน่าย 
ผลติภณัฑเ์อง 
  1.3 กลยทุธก์ารมุง่ขยายสู่ภายนอก   เพื่อเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายไป
ยงัธุรกจิไปสู่ภายนอก  แบ่งเป็น 2 กลยทุธ ์คอื 
  1.3.1 กลยุทธ์การเพิม่ธุรกิจใหม่ที่สมัพนัธ์กับธุรกิจเดมิ  เป็นการเพิ่ม
ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการตลาดมาเสรมิใหก้บัผลติภณัฑเ์ดมิของธุรกจิ 

1.3.2 กลยทุธก์ารเพิม่ธุรกจิใหมท่ีไ่มส่มัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ 
เป็นการเพิม่ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเดมิ และผลติภณัฑข์องธุรกจิ 
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2.กลยทุธก์ารคงตวั แบ่งเป็น 3 กลยทุธ ์คอื 
  2.1 กลยุทธห์ยุดชัว่คราว/ด าเนินงานอย่างระมดัระวงั  เพื่อใหธุ้รกจิได้
หยดุพกัเพื่อประเมนิสถานการณ์ก่อนทีจ่ะพจิารณาด าเนินต่อว่าจะลงทุนต่อหรอืถอนตวัออกจาก
ธุรกจิ 
  2.2 กลยุทธก์ารไม่เปลีย่นแปลง  เพื่อใหธุ้รกจิไม่เกดิปญัหาในการลงทุน
เพิม่หรอืถอนตวัจากธุรกจิจงึเลอืกทีจ่ะท าธุรกจิแบบเดมิไม่มกีารเปลีย่นแปลง และธุรกจิสามารถ
ท าก าไรจากธุรกจิทีม่อียูแ่ลว้ 
  2.3 กลยทุธก์ารท าก าไร  เพื่อใหธุ้รกจิไมม่กีารลงทุนเพิม่หรอืถอนตวัจาก
ธุรกจิ โดยมุง่เน้นทีก่ารท างานตามปกตแิต่ท าทวี่าธุรกจิเกดิปญัหาเพื่อใชแ้ก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็น
เพยีงชัว่คราว 
 3.กลยทุธก์ารหดตวัหรอืตดัทอน แบ่งเป็น 4 กลยทุธ ์คอื 
  3.1 กลยุทธ์การฟ้ืนฟู  เพื่อใหธุ้รกจิมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานใหธุ้รกจิดขีึน้   
  3.2 กลยุทธบ์รษิทัเชลย  เพื่อใหธุ้รกจิยงัคงอยู่รอดไดธุ้รกจิจงึต้องยอม
เสยีส่วนแบ่งทางการตลาดบางส่วนเพื่อรกัษาธุรกจิหลกัไว้ 
  3.3 กลยุทธก์ารถอนการลงทุน  เพื่อใหธุ้รกจิยงัคงสามารถอยู่ต่อไดอ้าจ
ตอ้งใชว้ธิกีารลดขนาดกจิการหรอืตดัทอนกจิการออก   
  3.4 กลยุทธ์การเลกิกจิการ  เพื่อให้หวงัว่าธุรกจิภายในอนาคตจะยงัคง
อยูไ่ดธุ้รกจิอาจต่องใชว้ธิกีารลม้ละลายเพื่อใหศ้าลเป็นผูช้่วยเหลอืดแูลกจิการต่อ 
 
 2.กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสรา้งความ
ได้เปรยีบโดยใช้ความสามารถ หรอืจุดแขง็ในตลาด แล้วท าการตรวจสอบสิง่ที่สามารถท าให้
ได้เปรยีบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวซึ่งสิง่ส าคญัคอื การเลอืกกิจกรรมที่แตกต่างจาก
คู่แข่ง แบ่งกลยุทธโ์ดยมทีางเลอืก 3 ทาง ตามแนวคดิของ (Micheal E. Porter) อ้างถงึใน (อนิ
วชั แกว้จ านงค,์ 2555: 107) ไดแ้ก่  
 2.1 กลยุทธก์ารเป็นผูน้ าทางต้นทุน  เน้นการใชต้้นทีต่ ่ากว่าคู่แข่งขนัในการด าเนิน
ธุรกจิ  
 2.2 กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง  เน้นการด าเนินงานโดยใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ทีม่คีวามแตกต่างกว่าคู่แขง่ขนั 
 2.3 กลยุทธก์ารจ ากดัขอบเขตกลยุทธ์  เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้
เป็นกลุ่มๆ  
 3.กลยุทธ์ระดบัหน้าที (Functional Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปแต่ละ
หน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานมกีารจดัวางกลยุทธ์ในระดบัหน้าที่ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์
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ระดบัธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ หรอืองค์การอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อลด
ตน้ทุนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 5 กลยทุธ ์(อนิวชั แกว้จ านงค,์ 2555: 140-156) คอื 
  3.1 กลยุทธด์้านการตลาด  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยเน้นการสรา้ง
การตลาดโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการตลาดเขา้มาใช ้
  3.2 กลยทุธด์า้นการเงนิ  เป็นการก าหนดกลยทุธโ์ดยเน้นการจดัการดา้น
การเงนิในการควบคุมธุรกจิ  
  3.3 กลยุทธด์้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล  เป็นการก าหนดกลยุทธ์
โดยเน้นการจดัการดา้นบุคคลภายในองคก์รไดม้สี่วนรว่ม 
  3.4 กลยุทธด์้านการวจิยั และพฒันา  เป็นการก าหนดกลยุทธโ์ดยเน้น
การวจิยัและพฒันากระบวนการท างานภายในธุรกจิ 
 
2.4แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  

 
 จดัไดว้่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครือ่งมอืในการ 

จดัท ากลยุทธ์ที่ส าคัญกับทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดย
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ (Kotler & Keller, 2008 อ้างถงึใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555:10)
  1.ผลติภณัฑ ์(Products) คอื สนิคา้และบรกิาร ทีเ่สนอแก่ตลาด 

2.ราคา (Price) คอืจ านวนเงนิหรอืสิง่ของทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นกบัสนิคา้และบรกิาร  
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คอื ช่องทางทีใ่ชใ้นการส่งมอบสนิคา้และบรกิาร

แก่ผูบ้รโิภค 
4.การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสรมิให้ผู้บรโิภค

สนใจในสนิคา้และบรกิารและเกดิการซือ้ใช ้
 
2.5 บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ศนูยวิ์จยักสิกรไทย (2555) สรุปภาพรวมธุรกจิประกนัวนิาศภยัในปี2555 มอีตัรา
การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองมาจากปจัจยัสนับสนุนหลกัจากนโยบายรถยนต์คนัแรกของรฐับาล 
และบวกกบัการปรบัตวัค่าเบีย้ประกนัภยัจากเหตุมหาอุทกภยัปี2554 ทีผ่่านมา และบวกกบัการ
ท าการตลาดเชิงรุกกับสถาบันการเงิน อย่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งทางศูนย์วิจ ัยกสิกรไทย 
คาดการณ์เบีย้ประกนัภยัรบัตรงรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในปี 2555 มกีารเตบิโตไม่ต ่ากว่า
25-28% หรอืประมาณ175,000-180,000ลา้นบาท ในช่วง 8 เดอืนแรกทีผ่่านมามเีบีย้รบัตรงรวม 
114,697.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.32% และคาดการณ์ว่าธุรกจิประกนัวนิาศภยัมเีบีย้รบัโดยตรง
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ในปี 2556 ค่าว่าน่าจะสามารถปรบัตวัสูงถงึ2แสนลา้นบาทเป็นครัง้แรก แต่อตัราการขยายตวัจะ
ชะลอลงเป็นประมาณ 12-15% จากผลกระทบในปี 2555 ทีผ่่านมา 

 วารณีุ อินวนันา (2555) กล่าวถงึการใชอ้อนไลน์กบัธุรกจิประกนัภยั ใ น ป ั จ จุ บั น
ทุกๆธุรกจิหนัมาท าธุรกรรมผ่านออนไลน์หรอืเขา้สู่ยุคการตลาดออนไลน์ ดงันัน้ผู้ประกอบการ
ทุกรายทัง้ภาคอุตสาหกรรม รวมถงึธุรกจิประกนัภยัต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ ์และวธิกีารในการ
ท างานใหม่เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปได้ โดยหนัมาเริม่การตลาดแบบออนไลน์กันมากขึ้น 
ส่งผลให้เป็นการเพิม่ช่องทางการตลาดไปในตวัและช่วยในการประหยดัเวลาในการด าเนินการ
ต่างๆ ให้มคีวามสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นท าให้มีการปรบัองค์กรหน่วยงานให้มกีารปรบั
กระบวนการท างานกนัเพื่อเตรยีมรบัมอืสู่การตลาดผ่านออนไลน์  ทางสมาคมประกนัวนิาศ
ภยั ในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการพฒันาขอ้มลูช่วยเหลอื บรษิทัสมาชกิ จงึไดจ้ดัสมัมนา เพื่อให้
ทางบรษิทัประกนัภยัได้รบัรูถ้งึการท างานผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อเป็นทางเลอืกในการใช้
บรกิารดา้น E-Businessซึง่มรีปูแบบของการบรกิารทีห่ลากหลาย โดย (กี่เดช อนันต์ศริปิระภา) 
ประธานคณะกรรมการประกนัภยัทางทะเลและโลจิสตกิส ์(มารนี) สมาคมประกนัวนิาศภยั ให้
มมุมองว่า “การใชร้ะบบออนไลน์เขา้มาช่วยในการซือ้-ขาย และออกกรมธรรม ์จะท าใหล้ดต้นทุน
ในการออกกรมธรรมไ์ดป้ระมาณ 30-40%” มรีปูแบบการท างานผ่านระบบออนไลน์โดยใหลู้กคา้
กรอกขอ้มลูแลว้ส่งไปยงัระบบของคนกลางเพื่อใชเ้ชื่มไปยงับรษิัทประกนัภยั  และมื่ออนุมตัแิลว้
ขอ้มลูจะถูกส่งกลบัไปยงัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถพมิพก์รมธรรมอ์อกมาไดเ้อง จากเดมิทีท่าง
บรษิัทต้องท างานด้วยมอืคอื ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลลงเอกสาร แล้วว่าจา้งหน่วยงานภายนอก
จดัส่งเอกสารนัน้ไปยงับรษิัทประกนัภยั หรอืแฟกซ์มายงับรษิทั ทางบรษิัทต้องท าการบนัทกึ
ขอ้มลูลงระบบคอมพวิเตอรอ์กีครัง้หนึ่งแลว้จงึท าการออกกรมธรรม ์หลงัจากนัน้แลว้ทางบรษิทั
ประกนัภยัจะจดัจา้งบรษิทัภายนอกเพื่อจดัส่งกรมธรรมก์ลบัไปยงัลูกค้า เป็นการลดขัน้ตอนใน
การท างานและสามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยต่างๆไดม้ากขึน้  

 
 กลัยาณี เลก็สมบูรณ์ (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรษิัท
หลักทรพัย์เพื่อสมคัรใช้บริการท าการซื้อขายหลักทรพัย์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของนักลงทุน
 เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยกลุ่มตวัอยา่งคอื นกัลงทุนทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านอนิเตอรเ์น็ต จ านวน 130 ตวัอย่าง โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อทราบถงึปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกบรษิทัหลกัทรพัยใ์นการท า
การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงปญัหา  และสิ่งที่นักลงทุนพบในการซื้อขายผ่าน
อนิเตอร์เน็ต  จากการศึกษาพบว่า ปจัจยัที่นักลงทุนให้ความส าคญัในการเลอืกเปิดบญัชกีบั
บรษิัทหลกัทรพัย์คอืปจัจยัด้านข้อมูลทางการเงนิ บทวเิคราะห์และระบบที่บรษิัทหลกัทรพัย์
ให้บรกิาร ส่วนปญัหาที่นักลงทุนพบมากที่สุดในการใช้บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตคอื ปญัหาระบบ
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การซือ้ขายของบรษิทัหลกัทรพัยล์่าชา้ และมปีญัหาบ่อย ขอ้มลูเพื่อใชช้่วยตดัสนิใจมไีม่เพยีงพอ
ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้  
 

ทิพยประภา สินเพ่ิมสุขสกลุ (2553) ศกึษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยกีารใช้งาน
อนิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์ครือ่งที ่ของกลุ่มคนวยัท างานในกรงุเทพมหานคร เ ป็นการวิจัย
เชงิส ารวจโดยมกีรอบประชากรเป็นคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุระหว่าง 20 – 60ปี
จ านวนทัง้สิน้ 400คน โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

1.เพื่อศกึษาว่าการรบัรูป้ระโยชน์มคีวามสมัพนัธห์รอืไม่อย่างไรกบัการรบัรูค้วามง่ายต่อ
การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่  

2.เพื่อศึกษาว่าการรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มีความสมัพนัธ์
หรอืไมอ่ยา่งไรกบัทศันคตขิองผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

3.เพื่อศกึษาว่าการรบัรูป้ระโยชน์ ทศันคตผิูใ้ช้ และอทิธพิลจากคนรอบขา้งในสงัคม มี
ความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรกับความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมของการใช้ งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

4.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการยอมรบัเทคโนโลยกีารใช้
งานอนิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

พบว่า ในปจัจุบนัการใชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ไดก้ลายเป็นกจิกรรมหน่ึงที่
มผีู้นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนิสติ นักศึกษา และคนวยัท างาน โดยปกติแล้วมกัจะใช้งาน
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เพื่อการผ่อนคลาย และเป็นกิจกรรมยามว่าง และ
แรงจงูใจในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ที่
ส าคญัคอื อตัราค่าใชบ้รกิาร และความครอบคลุมของเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิาร 



 
 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 การศกึษาด้วยตนเองในหวัขอ้เรื่อง การศกึษากลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อเพิม่ยอดขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในธุรกจิประกนัวนิาศภยั กรณีศกึษา บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน)  
 ศกึษาโดยการวเิคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายนอก ภายใน และได้ก าหนด
ปญัหาของการวจิยัในครัง้น้ี คอื ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มยีอดขายที่ไม่
เพิม่ขึน้มากนกั  ซึง่ไดท้ าการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศกึษาไวด้งันี้ 

1.เพื่อศกึษาการท าตลาดออนไลน์เพื่อเพิม่ยอดขายในธุรกจิประกนัวนิาศภยั 

2.เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าทีเ่พื่อเพิม่ขดีความ  

สามารถในการแขง่ขนั 
 ในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดอ้อกแบบวจิยัเชงิส ารวจทีเ่ป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใช้
เครื่องมือวิจยัทัง้เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยด าเนินการตามกรอบของแนวคิดด้าน
กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ ดงันี้  

 
3.1  การเกบ็ขอ้มลู 

3.1.1 การเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
3.1.2 การเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ

3.2  การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.2.1 การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ
3.2.2 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ

3.3 การวเิคราะหผ์ลการศกึษาตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์
3.3.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ 
3.3.2 การก าหนดทางเลอืกกลยทุธ ์
3.3.3 การปฏบิตัติามกลยทุธ ์   
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3.1 การเกบ็ข้อมลู 
 

 3.1.1 การเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู 
 โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการรวบรวมและคน้ควา้ขอ้มลูของบรษิทัและ 
รายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจยั ทฤษฎี แนวคิด การวิเคราะห์บทความ ข้อมูลจาก
เวบ็ไซต ์สื่อสิง่พมิพ ์และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
 3.1.2การเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู 
 โดยการใช้วธิสีมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารองค์กร และท าการทดลองการเขา้ถงึเวบ็
ไซ้ผ่านเว็บไซ้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ด้วยตวัเองและท าการออกแบบสอบถามไปยงั
ผูบ้รโิภค เพื่อเพิม่ยอดขายผ่านช่องทาง ออนไลน์ของบรษิทั เทเวศประกนัภยั วิ ธี ก า ร เ ก็ บ
แบบสอบถามไปยงัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการท าตลาดออนไลน์ โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยท า
การออกแบบสอบถามไปยงัผูบ้รโิภคทัง้ทีม่าใชบ้รกิารทีบ่รษิทัเทเวศประกนัภยั สาขาส านักงาน
ใหญ่ (ถนนราชด าเนินกลาง) และลูกค้าที่โทรศพัท์เขา้มาที่บรษิทั จ านวน 100 ชุด ท าการเก็บ
แบบสอบถามในวนัที ่24ธนัวาคม 2555 ถงึ วนัที ่28 ธนัวาคม 2555 โดยท าการฝากทางบรษิทั
เทเวศประกนัภยัเป็นผูเ้กบ็แบบสอบถามให ้ โดยแบ่งขอ้มูลที่ใช้แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คอื 
  
 1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดให้เลอืกตอบเพยีง
ขอ้เดยีว โดยหาค่าความถี ่และรอ้ยละ 
 2.พฤติกรรมในการซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัย บริษัทเทเวศประกันภัยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว โดยหาค่าความถี ่และรอ้ยละ 

3.ปจัจยัทีช่่วยใหต้ดัสนิใจท ากรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์ โดย 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คอืมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด โดยเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี้ 

มากทีสุ่ด  มคีะแนนเท่ากบั 5 
มาก  มคีะแนนเท่ากบั 4 
ปานกลาง  มคีะแนนเท่ากบั 3 
น้อย  มคีะแนนเท่ากบั 2 
น้อยทีสุ่ด  มคีะแนนเท่ากบั 1 

เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนความส าคญัของปจัจยั 
คะแนน  ระดบัความส าคญั 
4.21-5.00  มากทีสุ่ด 
3.41-4.20  มาก 
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2.61-3.40  ปานกลาง 
1.81-2.60  น้อย 
1.00-1.80  น้อยทีสุ่ด 
4.ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเพิม่ยอดขายประกนัวนิาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์  โดย 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดให้คะแนนเป็น 5 ระดบั คอืมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด โดยเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี้ 

มากทีสุ่ด  มคีะแนนเท่ากบั 5 
มาก  มคีะแนนเท่ากบั 4 
ปานกลาง  มคีะแนนเท่ากบั 3 
น้อย  มคีะแนนเท่ากบั 2 
น้อยทีสุ่ด  มคีะแนนเท่ากบั 1 

เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนความส าคญัของปจัจยั 
คะแนน  ระดบัความส าคญั 
4.21-5.00  มากทีสุ่ด 
3.41-4.20  มาก 
2.61-3.40  ปานกลาง 
1.81-2.60  น้อย 
1.00-1.80   น้อยทีสุ่ด 
 

3.2 ผลการศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 
 3.2.1  ผลการศึกษาข้อมลูทุติยภมิู 
 
 สรปุผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจากบทความในขา้งตน้ โดยคาดการปี 2556 จะมยีอด
การประกนัภยัรบัรวมมากกว่า 2แสนลา้นบาท โดยมทีีม่าจากนโยบายรถยนต์คนัแรงของรฐับาล
ชุดยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร  และสรปุภาพรวมในอุตสาหกรรมธุรกจิประกนัวนิาศภยัในปี 2555 ในช่วง 
8 เดอืนที ่ผ่านมามยีอดเบีย้ประกนัภยัรวม 115,000ลา้นบาท โดยมอีตัราการเตบิโตถงึ 25.32% 
และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2555 จะมอีตัราโตขึน้ 25-28% รวม 175,00-180,000ลา้นบาท  
ดว้ยเหตุผลจาก นโยบายรถยนตค์นัแรกและการปรบัขึน้อตัราค่าเบีย้ประกนัภยัจากมหาอุทกภยั
ทีเ่กดิขึน้เมือ่ปลายปี 2554 ทีผ่่านมา  
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกบริษทัด้วย PEST Analysis  
 
 วิเคราะหปั์จจยัด้านการเมือง 
 จากการชะลอตวัของความไม่สงบภายในประเทศรวมทัง้การประท้วง และสงคราม
ทางการเมอืงส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเชื่อมัน่ในฐานะทางการเงนิแก่บรษิทัประกนัภยั ท าให้
ยอดการประกันภยัลดลง ประกอบกับก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมา
รดัเขม็ขดัตวัเองมากขึน้ 
 
 วิเคราะหปั์จจยัด้านเศรษฐกิจ 
 จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย และของโลกโดยมคีวามผนัผวนจาก
ผลกระทบจากมหาอุทกภยัที่เกิดขึ้นในปลายปี2554 ที่ผ่านมาและจากการขึ้นค่าแรงงานใน
ประเทศส่งผลใหแ้นวโน้มการของการประกนัภยัวนิาศภยัมกีารปรบัตวัสงูขึน้ 
  
 วิเคราะหปั์จจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม 
 การท าประกันภัยเกิดจากจิตส านึกของผู้บริโภคเกิดจากความไม่แน่นอนของ
ผู้บรโิภค โดยคนไทยมคีวามเชื่อเกี่ยวกบัการท าประกนัภยัเป็นสิง่ที่ไม่อยากให้เกิดขึน้กบัใคร
หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งไมว่่าจะเป็นทรพัยส์นิหรอืชวีติ ท าใหผู้บ้รโิภคต้องการความปลอดภยัจงึเลอืกที่
จะท าการประกนัภยั โดยใหค้วามส าคญักบัชื่อเสยีงของบรษิทัทีท่ าการประกนัดว้ยสิง่หนึ่งทีเ่ป็น
ตวัตดัสนิใจเลอืกท ามาจากสงัคมคนรอบขา้งทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารต่างๆ 
  
 วิเคราะหปั์จจยัด้านเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยทีี่ก้าวน าอยู่ตลอดเวลามกีารปรบัปรุงระบบให้สามารถรองรบั 3G และมี
การออกอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ที่มคีวามพรอ้มในการตดิต่อสื่อสารกนัมากขึน้ท าให้สามารถรบั
ข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ขึ้นท าให้การตลาดในปจัจุบนัต้องหนัมาให้ความส าคญักบัเทคโนโลย ี
โดยท าการตลาดแบบออนไลน์ ท าใหอุ้ตสาหกรรมมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ 
 
  
 3.2.2 ผลการศึกษาข้อมลูปฐมภมิู 
 
 บทสมัภาษณ์ คุณพงศธร ธนานุรกัษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทัเทเวศ
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 20พฤศจกิายน 2555 เวลา10.30-11.00นาฬกิา ณ หอ้ง
อเนกประสงค ์บรษิทัเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน):  
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สรปุบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ร  
 ค าถามท่ี1- สภาพการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัและอตุสาหกรรม 

โดยปกตอุิตสาหกรรมประกนัวนิาศภยัมอีตัราการเตบิโตอย่างคงทีแ่ต่จากเหตุการณ์
น ้าท่วมเมื่อปลายปี2554ทีผ่่านมาท าใหอุ้ตสาหกรรมมกีารปรบัตวัโตขึน้โดยเฉพาะ Rateค่าเบี้ย
ประกนัภยัที่ลูกค้าท าอยู่มกีารปรบัราคาให้สูงขึน้พวกประกนัภยัรถยนต์ และทรพัยส์นิ สิง่ปลูก
สรา้ง ท าใหม้กีารกลบัมาท าประกนัภยัมากขึน้ตามมาด้วยท าใหอุ้ตสาหกรรมโตขึน้ ประกอบกบั
รฐับาลที่เปิดใหม้นีโยบายรถยนต์คนัแรกท าให้ตลาดรถยนต์มกีารปรบัตวัสูงขึน้ ส่งผลให้มกีาร
ประกนัภยัมากขึน้ตามมา อตัราค่าเบี้ยประกนัภยัในช่วงนี้น่าจะโต 20 % ปีหน้าน่าจะโต 15% 
โดยรวมตลาดมกีารแข่งขนัที่รุนแรงขึน้กว่าเดมิ ในสมยัก่อนแข่งกนัที่การตดัราคา Rate แต่ใน
ปจัจุบนั ธุรกิจหนัมาท า Brand และเน้นที่การบรกิารหลงัการขาย Service ข้อเสยีของการ
ประกนัภยัคอื ผลติภณัฑท์ีอ่อกมากจ็ะมกีาร ลอกเลยีนแบบ ไดง้่ายเลยต้องเน้นทีก่ารบรกิารเป็น
ส าคญั 
 
 ค าถามท่ี2- คู่แข่งรายส าคญัท่ีสดุของทางบริษทัคือถ้าเทียบกบัขนาด 

 คู่แข่งในขนาดเดยีวกนัม ีกรุงเทพประกนัภยั ทพิยประกนัภยั  และก็เมอืงไทย
ประกนัภยั ถา้เป็นพวกประกนัภยัรถยนตเ์ราตอ้งยอมรบัว่ายงัไม่ใช่ทีห่นึ่ง อาจต้องแข่งกบับรษิทั
อรอินัซซ์พีปีระกนัภยั เมอืงไทยประกนัภยั สนิมัน่คงประกนัภยั  
 
 ค าถามท่ี3- ทางบริษทัมีประกนัภยัก่ีประเภท และแบ่งเป็นอะไรบ้าง 

ทางบรษิัทมปีระกนัภยัตาม คปภ.ว่าด้วยการประกนัวนิาศภยัทัง้หมด 4 ประเภท
ประกนัวนิาศภยั แบ่งเป็น 

1 การประกนัอคัคภียั 
 2 การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง 
 3 การประกนัภยัรถยนต์ ซึ่งก็จะแยกเป็นภาคบงัคบั หรอื พรบ. และภาคสมคัรใจ 
พวกประกนัภยัรถยนตช์ัน้ต่าง ๆ 
 4 การประกนัภยัเบด็เตลด็ 
 
 ค าถามท่ี4-  ประกนัภยัท่ีทางบริษทัขายผา่นช่องทางออนไลน์ 

 ในช่วงแรกทางบรษิทัท าการขายปลกีออนไลน์ แต่เนื่องจากพอท าไปสกัระยะหนึ่งก็
พบว่า ธุรกจิประกนัภยัจรงิ ๆ แลว้ต้องการความน่าเชื่อถอื ท าใหอ้าจขายไดเ้ฉพาะทีค่นรูจ้กักนั
อยู่แล้ว เช่น พรบ. ซึ่งขายไม่ยากไม่ต้องอธบิายอะไรมาก และราคาไม่แพง คนก็กล้าซื้อ หลกั
จากนัน้ทางบรษิทัเปลี่ยนแนวทางนโยบายเป็นให้คนเขา้มาดูราคาจากเว็บไซด์ และให้ตวัเว็บ
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ไซด์เป็นตวัโฆษณา และให้ลูกค้าเลอืกความคุ้มครองและก็ให้ดูราคา แล้วให้ลูกค้าทิ้งชื่อและ
เบอร์โทรเพื่อให้พนักงานโทรกลบั ซึ่งการขายผ่านออนไลน์หลกั ๆ คอืประกนัภยัรถยนต์ทุก
ประเภท และการประกนัภยัอคัคภียั 
 
 ค าถามท่ี5-  ราคาการขายทางออนไลน์ถกูกว่าการขายผา่นช่องทางอ่ืนหรือไม่ 

ตามทีท่ราบว่าออนไลน์สามารถท าไดถู้กกว่า เนื่องจากไมไ่ดข้ายผ่านตวักลางเหมอืน
เราลงทุนในระบบแค่ครัง้เดยีว พอมยีอดขายแล้วเราสามารถขายได้เรื่อย ๆ โดยที่ไม่มตี้นทุน
เพิม่เท่าไร แต่เนื่องจากทางบรษิทัมชี่องทางจดัจ าหน่ายค่อนขา้งหลากหลาย เพราะฉะนัน้เรา
สามารถจดัราคาออนไลน์ได้ต ่ากว่าตวัแทนนายหน้าประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต์ เนื่องจากตวัแทน
นายหน้าอาจได้ต้นทุนจากทางบรษิทัประมาณ 18 เปอรเ์ซน็ต์ เรากอ็าจลดราคาจากราคากลาง
ได ้10 เปอรเ์ซน็ต์ เพื่อว่าใหต้วัแทนมชี่องทางอยู่ต่อได ้เหมอืนเราต้องจดัการช่องทางออนไลน์
ใหด้ก่ีอน ว่าการซือ้อาจถูกกว่าผ่านตวัแทน ในกรณทีีต่วัแทนไมไ่ดล้ดราคาใหล้กูคา้ 
  

ค าถามท่ี6-  ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทั 
บรษิทัมสีายธุรกจิ 8 กลุ่มธุรกจิ คอื  
-ธุรกจิ 1 ที่ดูแลเกี่ยวกบัช่องทางเครอืซเีมนต์ไทย (บรษิัทในเครอืซเีมนต์ไทยเป็น

บรษิทัในเครอืส านักงานทรพัยสนิส่วนพระองค์ ซึ่งบรษิทัเทเวศประกนัภยัก็อยู่เครอืส านักงาน
ทรพัย์สนิด้วย เพราะฉะนัน้แล้วกลุ่มลูกค้าหลกัคอืบรษิัทปูนซเีมนต์ไทย เราจงึมชี่องทางดูแล
ลกูคา้กลุ่มนี้) 

-ธุรกจิ 2 คอืนายหน้านิตบิุคคลต่างประเทศ คอืตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ  
-ธุรกจิ 3 คอื โครงการของ พรบ.กรมขนส่ง(ตามจุดขนส่งทัว่ประเทศเกอืบทุกจงัหวดั

ทีม่กีารต่อทะเบยีนรถยนต ์
-ธุรกิจ 4 สถาบันการเงิน (ผ่านสถาบันการเงินที่มีพันธมิตรอยู่หลายแห่ง มี

ประกอบดว้ยธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ธนาคารทสิ
โก ้และธนาคารทหารไทย) 

-ธุรกิจ 5 จะเป็นพวกตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ กบัตวัแทนจ าหน่ายสาขาย่อย ๆ 
ของบรษิทั 

-ธุรกิจ 6 คอืส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์ (เนื่องจากบรษิัทเทเวศเป็น
บรษิทัในเครอืส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์จงึไดร้บังานจากบรษิทัในเครอื) 

-ธุรกิจ 7 งานที่ขายผ่านสาขาของบริษัทเอง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ สาขาที่เป็นส
แตนอะโลนทีอ่ยูต่ามต่างจงัหวดั และทีอ่ยูใ่นหา้งเรยีกว่า เทเวศสเตชัน่ มปีระมาณ 10 สาขาแลว้ 
สาขาทีอ่ยูข่า้งนอก ม ี13 สาขา กบัหนึ่งสาขายอ่ย ส าหรบัเทเวศสเตชัน่มปีระมาณ 10 สาขา 
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-ธุรกิจ 8 ช่องทางออนไลน์ ประกอบดัวย ช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ และ
ช่องทางการขายผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

 
 ค าถามท่ี7-  ช่องทางออนไลน์มีวิธีการหาลกูค้าอย่างไร 

เราใชโ้บชวัรต่์าง ๆ และท าการโฆษณาผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัเทเวศเองและเวบ็ไซต์
ทีเ่รามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย กจ็ะไปลงในเวบ็ไซตน์ัน้ 
 

ค าถามท่ี8-  ผลตอบรบัจากช่องทางออนไลน์เป็นอย่างไร 
ในช่วงแรกทีเ่ราเขา้ไปท าคู่แข่งยงัน้อยอยู่ ผลตอบรบัค่อนขา้งด ีแต่ว่ามปีญัหาตรงที่

ตอนแรกเราวางการจดัการระหว่างตัวแทนจ าหน่ายกับออนไลน์ยงัท าได้ไม่ด ีในวนั ๆ หนึ่ง 
ลูกค้าเข้ามาชมประมาณ 4 ถึง 5 ร้อยราย แต่ถามว่าปิดการขายได้ไหม ค่อนข้างยาก ท าให้
ช่องทางออนไลน์ต ่า พอเป็นตวัแทนจ าหน่ายเองเขาไม่ได้ขายให้บรษิทัเราแห่งเดยีวเนื่องจาก
เขามตี้นทุนอยู่ในมอืมากเขาก็อาจให้ส่วนลดลูกค้าได้เยอะกว่าช่องทางออนไลน์ ท าให้ตอนนี้
ความยากของบรษิทัประกนัภยัยากที่จะไปแข่งกบัตวัแทนจ าหน่ายโดยตรง เนื่ องจาก ขอ้หนึ่ง 
เขาเป็นลูกค้าของเรา ขอ้สองผลติภณัฑท์ี่มอียู่ในมอืมากกว่าเรา ลูกคา้จงึสามารถเปรยีบเทยีบ
ราคาได ้
 
การทดสอบการเข้าถึงเวบ็ไซตบ์ริษทัเทเวศประกนัภยั 
 สรปุผลการท าการทดลองสบืคน้เพื่อเขา้ถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัเทเวศประกนัภยั  
ผลการสบืคน้โดยใช ้google ในการสบืคน้ โดย คน้จากเสริช์เอนจิน้ ชื่อ 1.ซือ้ประกนัภยั 
 2.ประกนัภยั    แลว้พบว่าชื่อเวบ็ไซตเ์ทเวศอยูใ่นล าดบัทีไ่ม่ตดิ 1 ใน 5 หน้าแรกของการสบืคน้
ท าใหเ้ขา้พบไดย้าก 
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ภาพที ่3.1 แสดงตวัอยา่งการสบืคน้โดยใชช้ื่อ ประกนัภยั  
ทีม่า : www.google.com สบืคน้เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2555 
 

 
 
ภาพที ่3.2 แสดงตวัอยา่งการสบืคน้โดยใชช้ื่อ ซือ้ประกนัภยั  
ทีม่า : www.google.com สบืคน้เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2555 
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 แนวทางในการแนะน าเวบ็ไซตข์องบรษิทัใหอ้ยูใ่นหน้าแรกๆของการคน้หาขอ้มลู 
โดยมหีลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ใหถู้กหลกัของเสริช์เอนจิน้ จะช่วยใหเ้วบ็ไซต์ของบรษิทัสามารถ
ตดิอยูใ่นอนัดบัตน้ๆของการคน้หา มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  
 1.ท าการซือ้โฆษณาผ่าน google และเวบ็ เสริช์เอนจิน้ ต่างๆ 
 2.มกีารอบัเดทเนื้อหาทีส่ม ่าเสมอ จะท าใหเ้สริช์เอนจิน้ ไดร้บัขอ้มลูใหม่ของเวบ็ไซต์
เราอยูเ่ลื่อยๆ  
 3.มกีารแลกลิงค์กับเว็บไซน์อื่นๆ ที่มเีนื้อหาที่เกี่ยวข้องการ หากน าเนื้อหาที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนัมาจ าท าใหเ้สริช์เอนจิน้มองว่าเวบ็ไซน์ของเราไมม่คีุณภาพ  
 4.การลงทะเบยีนกบั เสริช์เอนจิน้ ต่างๆ 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม 
 สรุปผลการสอบถามไปยงัผู้บรโิภคโดยจากการออกแบบสอบถามไปยงัผู้บรโิภคที่มาใช้
บรกิารจ านวน 100ชุดพบว่า  
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1  
 
ตารางที ่3.1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามจากส่วนที ่1  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 39 39.00 
หญงิ 61 61.00 
รวม 100 100.00 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า30ปี 45 45.00 
31-40ปี 38 38.00 
41-50ปี 15 15.00 
มากกว่า51ปีขึน้ไป 2 2.00 
รวม 100 100.00 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 58 58.00 
สมรส 42 42.00 
รวม 100 100.00 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 18 18.00 
ปรญิญาตร ี 72 72.00 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 10 10.00 
รวม 100 100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15,000 บาท  26 26 
15,000 – 30,000 บาท 56 56 
30, 001- 45,000 บาท  16 16 
มากกว่า 45,000 บาท 2 2 
รวม 100 100.00 
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สรปุผลส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิจ านวน 61 ตวัอย่าง และมอีายุส่วนใหญ่อยู่ที่ ต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 45 ตวัอย่าง 
และส่วนใหญ่มสีถานภาพโสดจ านวน 58 ตวัอย่าง และส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั 
ปรญิญาตร ีจ านวน 72 ตวัอยา่ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที่ 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 
56 ตวัอยา่ง  
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  
 
ตารางที ่3.2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามจากส่วนที ่2  

ท่านซ้ือกรมธรรมป์ระเภทใดผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ประกนัรถยนต ์ 83 83.00 
ประกนัอคัคภียั 12 12.00 
อื่นๆ 5 5.00 
รวม 100 100.00 

ท่านเข้าใช้งานออนไลน์ผ่านเคร่ืองมือใด จ านวน ร้อยละ 
คอมพวิเตอร ์ 63 63.00 
มอืถอื 25 25.00 
แท๊บเลต็ / IPAT 12 12.00 
รวม 100 100.00 

โดยปกติท่านใช้เวลาช่วงใดในการใช้บริการออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเชา้ถงึเทีย่ง 14 14.00 
ช่วงเทีย่งถงึเยน็ 23 23.00 
ช่วงเยน็ถงึดกึ 61 61.00 
หลงัเทีย่งคนื 2 2.00 
รวม 100 100.00 

ท่านรบัข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัประกนัภยัจากแหล่งใด จ านวน ร้อยละ 
เจา้หน้าทีก่ารตลาด 3 3.00 
อนิเตอรเ์น็ต 48 48.00 
เพื่อน/คนใกลต้วั 16 16.00 
สื่อต่าง ๆ (โทรทศัน์ , วทิย ุ,โทรศพัทม์อืถอื ) 33 33.00 
รวม 100 100.00 

ท่านรู้จกัผลิตภณัฑ ์ออนไลน์ ของบริษทัเทเวศจากแหล่งใด จ านวน ร้อยละ 
Google 31 31.00 
ผ่านสื่อโฆษณา 29 29.00 
เพื่อน/คนใกลต้วั 35 35.00 
ผ่านLinkอื่นๆ  5 5.00 
รวม 100 100.00 
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 สรปุผลส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัวินาศภยั บริษทัเทเวศ
ประกนัภยัผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซื้อกรมธรรมป์ระเภท 
ประกนัภยัรถยนต ์จ านวน 83 ตวัอย่าง และส่วนใหญ่มกีารเขา้ใชง้านออนไลน์ผ่านเครื่องมอื คอื 
คอมพวิเตอร ์จ านวน 63 ตวัอยา่ง และส่วนใหญ่เขา้ใชบ้รกิารออนไลน์ในช่วงเวลา ช่วงเยน็ถงึดกึ 
จ านวน 61 ตัวอย่าง และส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยจากแหล่ง 
อนิเตอรเ์น็ต จ านวน 48 ตวัอย่าง และ ส่วนใหญ่รูจ้กัผลติภณัฑ ์ออนไลน์ ของบรษิทัเทเวศจาก
แหล่ง เพื่อน/คนใกลต้วั จ านวน 35 ตวัอยา่ง  
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3  
 
ตารางที ่3.3 แสดงผลการตอบแบบสอบถามจากส่วนที ่3  

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความส าคญั 

ด้านตวับริษทั      
1.ชื่อเสยีงของบรษิทั 4.28 0.68 มากทีส่ดุ 
2.จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 3.75 0.81 มาก 
3.ความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทั 4.30 0.66 มากทีส่ดุ 
4.ความซื่อตรงของบรษิทั  4.20 0.71 มาก 

ด้านระบบเทคโนโลยี และอินเตอรเ์น็ต    
 1.การเขา้ถงึเวบ็บรษิทัเทเวศประกนัภยั 3.68 0.85 มาก 
 2.รปูแบบการน าเสนอบนเวบ็บรษิทัเทเวศ ประกนัภยั 3.65 0.86 มาก 
 3.จ านวนขัน้ตอนการใชบ้รกิารผ่านระบบมคีวามเหมาะสม 3.64 0.75 มาก 
 4.ความซบัซอ้นของขัน้ตอนจากการใชบ้รกิารผ่านระบบ 3.45 0.78 มาก 
 5.ความปลอดภยัของขอ้มลู 3.84 0.75 มาก 

 
 สรปุผลส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีช่วยให้ตดัสินใจท ากรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัผ่านช่องทาง
ออนไลน์ พบว่า ในปจัจยัทีช่่วยใหต้ดัสนิใจท ากรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์ 
  ทางดา้นตวับรษิทั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกเรื่อง ความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทั มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด แต่มผีลของการกระจายขอ้มูลอยู่
ในช่วงระดบัประมาณ 4.30  0.66  
 ทางด้านระบบเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเรื่อง ความ
ปลอดภยัของข้อมูล มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากแต่มผีลของการ
กระจายขอ้มลูอยูใ่นช่วงระดบัประมาณ 3.84  0.75 
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ประมวลผลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 4  
 
ตารางที ่3.4 แสดงผลการตอบแบบสอบถามจากส่วนที ่4  

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความส าคญั 

ผลิตภณัฑ ์      

1.บรษิทัมผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกหลากหลาย 4.02 0.60 มาก 

2.บรษิทัมรีปูแบบการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นระเบยีบสวยงาม 3.66 0.84 มาก 

3.บรกิารทุกชนิดไดร้บัการดแูลเอาใจใสอ่ย่างดแีก่ผูใ้หบ้รกิาร 3.87 0.92 มาก 

ราคาสินค้า    

1.บรษิทัมบีรกิารหลายราคาใหล้กูคา้เลอืกตามความพงึพอใจ 3.88 0.78 มาก 

2.บรษิทัมกีารแจง้ราคาทีแ่น่นอนกบัผลติภณัฑ ์ 3.91 0.67 มาก 

3.มบีรกิารเงื่อนไขการช าระเงนิหลายรปูแบบ 3.83 0.85 มาก 

4.มรีะยะเวลาการใหเ้ครดติทีล่กูคา้พงึพอใจ 3.76 0.87 มาก 

จดัจ าหน่ายสินค้า    

1.มคีวามสะดวกในการสัง่ซือ้และช าระเงนิ  3.86 0.85 มาก 

2.มกีารจดัสง่สนิคา้รวดเรว็ ตรงเวลานดัหมาย 3.70 0.86 มาก 

การส่งเสริมการขาย    

1.ใหส้ว่นลดสนิคา้ทีล่กูคา้พงึพอใจ 3.88 0.84 มาก 

2.ใหข้องแถมหรอืแจกสนิคา้แก่ลกูคา้ 3.97 0.88 มาก 

3.บรกิารหลงัการขาย 3.84 0.98 มาก 
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 สรุปผลส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายประกนัวินาศภยัผ่านช่องทาง
ออนไลน์ พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเพิม่ยอดขายประกนัวนิาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์  
 ในเรื่องผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกเรื่อง บริษัทมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลากหลายมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.02 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก แต่มผีลของการกระจาย
ขอ้มลูอยูใ่นช่วงระดบัประมาณ 4.02  0.60 
 ในเรื่องราคาสนิค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกเรื่อง บรษิัทมกีารแจง้ราคาที่แน่นอนกบั
ผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากแต่มผีลของการกระจาย
ขอ้มลูอยูใ่นช่วงระดบัประมาณ 3.91  0.67   
 ในเรือ่งจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เลอืกเรือ่ง มคีวามสะดวกในการสัง่ซือ้และช าระ
เงนิ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากแต่มผีลของการกระจายขอ้มูลอยู่
ในช่วงระดบัประมาณ 3.86  0.85  
 ในเรื่องการส่งเสรมิการขาย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกเรื่อง ใหข้องแถมหรอืแจกสนิค้า
แก่ลกูคา้ มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.97 มรีะดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากแต่มผีลของการกระจายขอ้มลู
อยูใ่นช่วงระดบัประมาณ 3.97  0. 88  
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3.3 การวิเคราะหผ์ลการศึกษาตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
3.3.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
1.การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five  

Forces model)  
 

1.1 ภยัคกุคามจากคู่แข่งในปัจจบุนั (Threat of Intense Segment 
 Rivalry) สภาพธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารขยายตวัของธุรกจิอย่างต่อเนื่องโดยในอุตสาหกรรม
วนิาศภยั ปจัจบุนัภายในธุรกจิมบีรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมจ านวน 66 รายมกีารแข่งขนัทีม่คีวาม
รนุแรงขึน้โดยเฉพาะการประกนัภยัทีค่ลอบคุมความเสยีหายจากเหตุการณ์ต่างๆ  
 
 1.2 ภยัคุกคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrants) สภาพธุรกจิ
ประกนัวนิาศภยั เป็นธุรกจิทีต่้องใช้เงนิทุนในการส ารองส าหรบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจาก
การประกนัภยัไวท้ าใหธุ้รกจินี้มคีู่แขง่หน้าใหมเ่ขา้มาไดย้ากเนื่องจากเงนิทุน และตวัชื่อเสยีงของ
บรษิทัดว้ย 
 
 1.3 ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) ในธุรกจิ
อุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัเป็นธุรกิจที่เน้นความคุ้มครองทรพัย์สิน แต่เนื่ องจากธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนี้มกีารจ่ายผลประโยชน์เป็นแรงจงูใจในการท าประกนั ดงันัน้ผลติภณัฑท์ี่สามารถ
ทดแทนคอื ธนาคารและตวัแทนประกนัภยัทัว่ไป  
 
 1.4 ภยัคุกคามจากการเพ่ิมอ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Threat of Buyers’ 
Growing Bargaining) ในสภาวะปจัจบุนัอุตสาหกรรมการประกนัวนิาศภยัมจี านวนมาก อกีทัง้
มผีลติภณัฑท์ีใ่กลเ้คยีงกนั จงึส่งผลใหลู้กคา้มทีางเลอืกมากขึน้ ในการตดัสนิใจเลอืกท าประกนั 
ดงันัน้อ านาจต่อรองของลกูคา้จงึมสีงู 
 
 1.5 ภยัคกุคามจากการเพ่ิมอ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจยัการผลิต (Threat of 
Suppliers’ Growing Bargaining) อุตสาหกรรมการประกนัวนิาศภยัผู้แทนจ าหน่ายหรอื
นายหน้า ถือเป็นสิ่งส าคญัยิง่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าหนัมาท าประกัน ท าให้ต้องมี
แรงจูงใจให้กบัผู้แทนจ าหน่ายเพื่อใช้ชกัจูงใจให้ผู้แทนจ าหน่ายขายผลติภณัฑใ์ห้กบัทางบรษิทั 
ท าใหอ้ านาจต่อรองของสงู 
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2. การวิเคราะห ์SWOT ในธรุกิจประกนัวินาศภยัผา่นช่องทางออนไลน์ของบริษทั 
 

S จดุแขง็ 
1. ดา้นความมัง่คงทางการเงนิ 

บรษิทัมคีวามมัง่คงทางการเงนิสงูเนื่องจากบรษิทัมผีลกการ 
ด าเนินงานทีด่มีาโดยตลอด  และบรษิทัมแีหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัจากผูถ้อืหุน้ส่วนหนึ่ง และไดจ้าก
ส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์ 

2. ดา้นชื่อเสยีงของบรษิทั 
เนื่องจากบรษิทัมอีายมุากกว่า60ปีในธุรกจิอุตสาหกรรมประกนัวนิาศ 

ภยั และเป็นบรษิทัของส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์จงึมคีวามน่าเชื่อถอื 
3. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

บรษิทัมกีารจดักจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ที ่
หลากหลายโดยมกีารจดัโปรโมชัน่เช่นการแจกของแถมทีด่งึดดูความสนใจ 

4. ดา้นการรบัช าระเงนิทีห่ลากหลาย 
  บริษัทมีการรองรบัลูกค้าโดยการช าระเงินที่หลายหลายช่องทางทัง้
สามารถผ่านกับบตัรเครดิตได้และมรีะยะเวลาในการผ่อนที่ดี หรอืสามารถช าระได้กับทาง
ธนาคารหรอืช าระผ่านเคาเตอรเ์ซอวสิ    

5. ดา้นระบบการบรกิาร 
บรษิทัมรีะบบการตรวดเชค็ราคาค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านระบบ 

ออนไลน์และสามารถทราบค่าเบีย้ไดใ้นทนัท ี
   
 W จดุอ่อน 
  1.ดา้นพนกังาน 
  พนักงานขาดทกัษะความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลย ีและจ านวน
พนกังานในฝา่ยการตลาดและฝา่ยสารสนเทศขาดการตดิต่อประสานงานทีด่ ีและฝ่ายสารสนเทศ
มพีนกังานน้อยท าใหพ้ฒันาระบบไดไ้มด่ ี
  2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
  การประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางออนไลน์ต้องใช้เงนิทุนทีสู่งและคู่แข่งขนั
กใ็ช่ช่องทางเดยีวกนัในการประชาสมัพนัธ์ และการประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัยงัเขา้ถงึลูกคา้ได้
ไมม่ากนกั 
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3.ดา้นตวัผลติภณัฑ ์
  ผลติภณัฑท์ีอ่อกสู่ตลาดสามารถถูกลอกเลยีนแบบไดง้่ายมากท าใหคู้่แข่ง
มผีลติภณัฑใ์นแบบเดยีวกนัสงู 
 
 O โอกาส 

1. ดา้นการสนบัสนุนจากภาครฐั 
  ด้วยนโยบายรถยนต์คนัแรกท าให้ลูกค้าหนักลบัมาสนใจท าประกนัภยั 
และการท าประกนัภยัสามารถใชล้ดหยอ่นทางภาษไีด้ 

 2.  ดา้นการเกดิภยัธรรมชาต ิ      
จากผลกระทบต่อเหตุการณ์ภยัธรรมชาตทิ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจ 

ต่อการลดความเสยีงผ่านการท าประกนัภยั  
3. ดา้นเทคโนโลย ี

ในปจัจบุนัเทคโนโลยมีกีารพฒันาปรบัปรงุใหด้ขี ึน้เรือ่ยๆ ท าใหล้กูคา้ 
สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
        

T อปุสรรค 
  1.ดา้นความคุม้ครองทางกฎหมาย 
 กฎหมายในการออกกรมธรรมต์อ้งผ่านความเหน็ชอบจาก คปภ. ก่อน  

                       2.ดา้นทศันคต ิ
  ลูกค้าส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัการท าประกนัภยัเป็นเรื่องยาก
และไม่ส าคญั และความคดิเหน็เกี่ยวกบัการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องทีท่ าได้ยาก
และมคีวามซบัซ่อน                                                                                                                                           

3.ดา้นลกูคา้ 
  ลูกค้าของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กรท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงการ
ขายผ่านช่องทางในระบบออนไลน์ได ้ลกูคา้มทีางเลอืกในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
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3.3.2 การก าหนดทางเลือกเชิงกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 1.การก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate) 
 
ตารางที ่3.5 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate) โดยใช ้TOWS Matrix 

 
 
 
 

TOWS Matrix   ระดบั
องคก์ร 

S จดุแขง็ W จดุอ่อน 

S1.ดา้นความมัง่คงทางการเงนิ W1.ดา้นพนกังาน 

S2.ดา้นชื่อเสยีงของบรษิทั W2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

S3. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด W3.ดา้นตวัผลติภณัฑ ์

S4.ดา้นการรบัช าระเงนิทีห่ลากหลาย   

S5. ดา้นระบบการบรกิาร   
    

O โอกาส SO WO 

 
O1.ด้านการสนับสนุน
จากภาครฐั 

กลยุทธก์ารเติบโต 
-เป็นบรษิทัทีม่คีวามมัง่คงทางการเงนิสงู   
และมชีื่อเสยีงทีด่เีน่ืองจากเป็นบรษิทัของ
ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ์ 
สามารถใชเ้งนิทุนเพื่อพฒันาช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได ้และ
สามารถก าหนดงบประมาณเพื่อใช้ใน
การสง่เสรมิการตลาดได ้

 
-อบรมพนักงานใหม้คีวามเขา้ใจ
ในช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันา 

O2.ด้ า นกา ร เกิดภัย
ธรรมชาต ิ

O3.ดา้นเทคโนโลย ี

 

T อปุสรรค ST WT 

T1.ด้านความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย 

 กลยุทธค์งตวั 
-ใชช้ื่อเสยีงของบรษิทัเป็นตวัป้องกนัโดย
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอลูกคา้ และสรา้ง
ทศันคตทิีด่ปีรบัความเขา้ใจแก่ลกูคา้ 

 กลยุทธห์ดตวั 
-รกัษาลูกคา้ และคงผลติภณัฑ์
เดมิทีม่อียู่เอาไว ้T2.ดา้นทศันคต ิ

T3.ดา้นลกูคา้ 
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2.การก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business) 
 
ตารางที ่3.6 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business) โดยใช ้TOWS Matrix 

TOWS Matrix 
ระดบัธรุกิจ  

S จดุแขง็ W จดุอ่อน 

S1.ดา้นความมัง่คงทางการเงนิ W1.ดา้นพนกังาน 

S2.ดา้นชื่อเสยีงของบรษิทั W2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

S3. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด W3.ดา้นตวัผลติภณัฑ ์

S4.ดา้นการรบัช าระเงนิทีห่ลากหลาย   

S5. ดา้นระบบการบรกิาร   

    

O โอกาส SO WO 

1. ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครฐั 

 กลยุทธส์รา้งความแตกต่าง 
 -ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า                     
-เน้นการสรา้งการบรกิารหลงัการขาย  

 กลยุทธต้์นทุนต า่ 
-ลดต้นทุนจากการใช้เทคโนโลยีใน
การพฒันาพนกังาน 
 

O2.  ด้านการเกิดภัย
ธรรมชาต ิ

O3. ดา้นเทคโนโลย ี

T อปุสรรค ST WT 

T1.ดา้นความคุม้ครองทาง
กฎหมาย 

  
-พฒันาระบบการบรกิาร  

 กลยุทธก์ารมุ่งเฉพาะส่วน 
-สร้างความเข้าใจ และจัดอบรม
พนักงานให้มีความจงรักษ์ภักดีต่อ
บรษิทั  

T2.ดา้นทศันคต ิ

T3.ดา้นลกูคา้ 
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3.การก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional) 
 
ตารางที ่3.7 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional) โดยใช ้TOWS Matrix 

TOWS Matrix    
ระดบัหน้าท่ี 

S จดุแขง็ W จดุอ่อน 

S1.ดา้นความมัง่คงทางการเงนิ W1.ดา้นพนกังาน 

S2.ดา้นชื่อเสยีงของบรษิทั W2.ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

S3. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด W3.ดา้นตวัผลติภณัฑ ์

S4.ดา้นการรบัช าระเงนิทีห่ลากหลาย   

S5. ดา้นระบบการบรกิาร   

    

O โอกาส SO WO 

O1.ดา้นการสนับสนุน
จากภาครฐั 

 กลยุทธก์ารตลาด 
-ใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาช่องทางการ
บรกิารแก่ลกูคา้                    
 -ออกผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองจากภัย
ธรรมชาตใิหห้ลากหลาย และจดักจิกรรม
ส่งเสริมการท าประกันภัยรถยนต์จาก
นโยบายรถยนตค์นัแรก           

 กลยุทธก์ารเงิน 
-เพิม่เทคโนโลยใีนการเสรมิทกัษะ และ
ความสามารถใหก้บัพนกังาน       
 -เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธโ์ดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มาในการเพิม่ฐานลกูคา้ 

O2.ด้านการเกิดภัย
ธรรมชาต ิ

O3.ดา้นเทคโนโลย ี

T อปุสรรค ST WT 

T1.ดา้นความคุม้ครอง
ทางกฎหมาย 

 กลยุทธท์รพัยย์ากรมนุษย ์
-ใชช้ื่อเสยีงของบรษิทัเพื่อดงึดดูลกูคา้ 
-ใช้ระบบบริการหลังการขายเพื่อเพิ่ม
ลกูคา้และสรา้งความเขา้ใจแก่ลกูคา้ 

 กลยุทธก์ารวิจยัและพฒันา 
-สรา้งความเขา้ใจ และจดัอบรมพนักงาน
ให้มีความจงรกัษ์ภกัดีต่อบรษิัท และ
พยายามสรา้งทศันคตทิีด่แีก่ลกูคา้ 

T2.ดา้นทศันคต ิ

T3.ดา้นลกูคา้ 
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ตารางที ่3.8 แสดงทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร และการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พื่อแกไ้ข 
ระดบักล
ยุทธ ์

ทางเลือก
กลยุทธ ์

ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดี

ท่ีสุดท่ีเลือกใช้ 

ระดบั
องคก์ร 

  
  
  
  
  

การเติบโต 

-เพิม่ขดีความสามารถใหก้บั
ธุรกจิ 

-ใชเ้งนิทุนจ านวนมาก
เพื่อพฒันา 

เลือกใช้กล
ยุทธก์าร
เติบโต 

 -เพิม่ยอดขาและผลประกอบ 
การทีด่ต่ีอธุรกจิ 

-ในบา้งครัง้พนกังานอาจ
ตามไม่ทนัต่อการ
ปรบัเปลีย่นองคก์ร 

การคงตวั 
-ไม่มกีารลงทุนเพิม่ 

-ไม่มกีารเปลีย่นแปรงไม่
มกีารพฒันา 

  

-เป็นการรกัษามาตรฐานใน
การบรกิารใหค้งเดมิ 

  

การหดตวั 
-ลดขนาดก าลงัผลติ  -ผลประกอบการลดลง   
-ลดตน้ทุนในการด าเนินการ     

 
ตารางที ่3.9 แสดงทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ และการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พื่อแกไ้ข 

ระดบักล
ยุทธ ์

ทางเลือก 
กลยุทธ ์

ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดีท่ีสุดท่ี

เลือกใช้ 

ระดบั
ธรุกิจ 

  
  
  
  

ผูน้ าทางต้นทุน 
-ไดส้ว่นแบ่งทาง
การตลาดในระยะสัน้ 

-คู่แขง่ขนัสามารถ
ลอกเลยีนแบบดา้น
ราคาได ้

  

การสรา้งความ
แตกต่าง 

 

-สรา้งสว่นแบ่งทาง
การตลาดไดใ้นระยะยาว 

-มตีน้ทุนในการ
พฒันาสงู 

 

เลือกใช้กลยุทธ์
การสรา้งความ

แตกต่าง 
-ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ได ้

  

การมุ่งเฉพาะ
ส่วน 

 

-ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดต้รง
ความตอ้งการ 

 

-ตลาดมขีนาดเลก็
เกนิไป 

  

-มขีอ้จ ากดัในเรื่อง
ของการจดัการ 
และเงนิทุน 
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ตารางที ่3.10 แสดงทางเลอืกกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่และการตดัสนิใจเลอืกกลยทุธเ์พื่อแกไ้ข 
ระดบั 
กลยุทธ ์

ทางเลือก 
กลยุทธ ์

ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดี

ท่ีสุดท่ีเลือกใช้ 

ระดบั
หน้าท่ี 

  
  
  
  
  
  
  

ด้านการตลาด 

 -มกีารบรกิารทีท่นัสมยั
โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา
ช่วย 

คู่แขง่ขนัสามารถพฒันาได้
เหมอืนกนั เลือกใช้ 

กลยุทธด์า้น
การตลาด  -ตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ 
 -มคี่าใชจ้่ายในการท า
การตลาดสงู 

ด้านการเงิน 
 -ทราบถงึตน้ทุนในการ
ด าเนินงานวางแผนการ
จดัการดา้นการเงนิ 

 -เสยีเวลาในการจดัการ 
และงบประมาณ 

  

ด้านทรพัยากร
บุคคล 

 -พนกังานมคีวามเขา้ใจใน
ระบบเทคโนโลย ี

 -มคี่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิ
พนกังานสงู 

  

ด้านการวิจยั 
และพฒันา 

 -มกีารพฒันาระบบ
เทคโนโลย ีและตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 
 

 -มคี่าใชจ้่ายสงู 
 -เสยีเวลาในการท าวจิยั
พฒันา 
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แนวทางในการตดัสินใจเลือกใช้กลยทุธใ์นการแก้ปัญหา 
  

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate) 
 แนวทางทีจ่ะใชใ้นการก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ควรเลอืกใชก้ลยทุธก์ารเตบิโต จะ
มคีวามเหมาะสมกบัองค์กร เน่ืองจากในปจัจุบนับรษิทัมกีารพฒันาองค์กรและสร้างอตัราการ
เตบิโต โดยใชก้ลยทุธเ์ตบิโตโดยมุง่เน้นทีก่ารเจาะตลาดโดย  

-ท าการเจาะจงลงไปทีต่ลาดผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต ผูบ้รโิภคออนไลน์  
-ฝา่ยสารสนเทศท าการสรา้งโปรแกรมทีส่ามารถรองรบัการใชง้านผ่านระบบออนไลน์

บนมอืถอืหรอืเครือ่งมอืสื่อสารทีใ่ชร้ะบบออนไลน์ในปจัจบุนั  
 
กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business) 

 แนวทางที่จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ควรเลอืกใช้ กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง เนื่องจากการสร้างความแตกต่างจะช่วยให้การจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มี
ความโดดเด่นเพิม่มากขึน้ โดย 

-ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ เช่น ในขณะทีลู่กค้า
เขา้มาใชบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์ลกูคา้สมารถเขา้มาพดูคุยกบัทางบรษิทัไดใ้นทนัทแีทนการ
ส่งขอ้ความกลบัมาเพื่อตดิต่อกใ็หส้ามารถพดูคุยสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ไดใ้นทนัที ่

-เน้นการบรกิารหลงัการขาย อย่างเช่นจดัให้มกีารพฒันาระบบให้สามารถสัง่เครม
ประกนัผ่านช่องทางออนไลน์บนมอืถอืหรอืเครือ่งมอืสื่อสารได ้ 

 
กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional) 

 แนวทางทีจ่ะใชใ้นการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ควรเลอืกใช ้กลยทุธท์างการตลาด 
เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยงานมกีารปฏิบตัิงานให้ดีขึ้น โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 

 
ผลิตภณัฑ ์ 

 บรษิทัควรเพิม่ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด และ
ครอบคลุมการประกนัภยัโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปทีผู่บ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารผ่านอนิเตอรเ์น็ต หรอื
ออนไลน์ โดยออกกรมธรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพิม่ 
  1.การประกนัภยัอคัคภียั 
  2.การประกนัภยัรถยนต ์(ทัง้ภาคบงัคบั และสมคัรใจ) 
  3.การประกนัภยัเบด็เตรด็ 
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 บริษัทควรมีนโยบายที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่  และมีการ
ให้บรกิารหลงัการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ที่มาใช้บรกิารโดยการจดัท าบรกิาร
สัง่เครมออนไลน์จากเครื่องมอืสื่อสารท าการสรา้งโปรแกรมส าเรจ็รูปทางมอืถอืเพื่อใชต้ดิต่อกบั
ทางบรษิทัไดใ้นทนัท ี
 ราคา 
 จากขอ้มูลปฐมภูมพิบว่าราคาเป็นปจัจยัมคีวามส าคญักบัการเลอืกใช้บรกิารกบัทาง
บรษิทั ดงันัน้ทางบรษิทัควรมกีารตัง้ราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละคนและจะมุ่งเน้นที่การบรกิาร และใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ โดยใชบ้รกิารหลงั
การขายที่ด ีเพื่อให้ลูกค้ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิัท และนอกจากนี้ บรษิัทมกีารด าเนินงาน
จดัการกบัผลประกอบการที่เขา้มาโดยน าก าไรต่างๆไปลงทุนเพื่อสรา้งผลก าไรให้มากขึน้ โดย
น าไปลงทุนในสินทรพัย์ลงทุนประเภทต่างๆ  เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบอื่นๆ  ภายใต้
ข้อก าหนดว่าด้วยการลงทุนตามข้อก าหนดตามพระราชบญัญัติประกันวินาศภยั พ .ศ.2535 
ไดแ้ก่การใหกู้้ยมืเงนิ การลงทุนในหลกัทรพัย ์ตัว๋สญัญาใช้เงนิ พนัธบตัร หุน้กู้ รวมทัง้การฝาก
เงนิในธนาคาร 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัมุ่งเน้นที่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคอืผู้บรโิภคที่

ใชบ้รกิารผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืออนไลน์ พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ และออกแบบเวบ็ไซน์ 
ใหม้คีวามน่าสนใจ และใชง้านงา่ยต่อลกูคา้ 

การส่งเสริมการขาย 
 บรษิทัควรมุ่งเน้นที่การส่งเสรมิการตลาด โดยให้จดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการตลาด
ต่างๆ อาทเิช่น การแจกของแถม เช่น บตัรก านันน ้ามนั หรอืบตัรก านันหา้งต่างๆ และใชบ้รกิาร
หลงัการขายเพื่อเป็นจดุเด่นในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ มกีารจดัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
กบับรษิทัโดยใชส้ื่อเทคโนโลย ีเพื่อขยายฐานลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต  

 
สรปุผลการเลือกกลยทุธ ์

กลยุทธ์ระดบัองค์การเลอืกกลยุทธ์การเติบโต โดยใช้กลยุทธ์เติบโตโดยมุ่งเน้นที่การ
เจาะตลาด 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิเลอืกกลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเน้นการบรกิารหลงัการขาย 

กลยทุธร์ะดบัหน้าทีเ่ลอืกกลยทุธท์างการตลาดโดยใชส้่วนประสมทางการตลาด 
 



 

 

 
 

บทท่ี 4 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 

 รายงานการการศึกษา เรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิม่ยอดขายผ่าน
ช่องทาง ออนไลน์ ในธุรกจิประกนัวนิาศภยั กรณีศกึษา บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) ไดอ้อกแบบวจิยัเชงิส ารวจทีเ่ป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ครื่องมอืวจิยัทัง้
เชงิคุณภาพ และเชิงปรมิาณ โดยด าเนินการตามกรอบของแนวคิดด้านกระบวนการจดัการ
เชงิกลยทุธ ์ไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูแิละขอ้มลูปฐมภมู ิสภาวการณ์ของธุรกจิประกนั
วนิาศภยัของบรษิทัเทเวศประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม ในช่วงปี พุทธศกัราช 2554-
2555 ตลอดจนการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารภายในองคก์ร และท าการทดลองการสบืคน้ดว้ย
ตนเอง และได้ออกแบบสอบถามไปยงัผู้บรโิภคของบรษิัท  จากนัน้จงึน าข้อมูลทุติยภูมแิละ
ข้อมูลปฐมภูมิ มาประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จาก
การศกึษาสามารถสรปุผลรวมทัง้ปญัหาและแนวทางในการแกไ้ข ไดด้งันี้ 

4.1 สรปุผลการศกึษา 
4.2 อภปิรายผลการศกึษา 
4.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
สรปุผลตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว้ดงัน้ี 

1. เพื่อศกึษาการท าตลาดออนไลน์เพื่อเพิม่ยอดขายในธุรกจิประกนัวนิาศภยั 

2. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที่เพื่อเพิม่ขดีความ  

สามารถในการแขง่ขนั 

โดยมวีธิีการศึกษา คอื การเก็บข้อมูลทุติยภูมจิากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษา เช่น รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ เอกสาร เวบ็ไซต์ ขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยใช้ Five-Forces Model การ
วเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มภายนอกและภายใน ดว้ย PESTและ SWOT ส่วนการเกบ็ขอ้มลูแบบ
ปฐมภูมดิ้วยการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) คือ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บรษิัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการ
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วเิคราะห์ก าหนดกลยุทธ์ และน าไปใช้ในการแก้ปญัหาเชงิกลยุทธ์ของบรษิทัเทเวศประกนัภยั 
เพื่อเป็นแนวทางใหท้ราบถงึภาพรวมของบรษิทัและออกแบบสอบถามไปยงัผูบ้รโิภคของบรษิทั
เทเวศประกนัภยั จ านวน 100ชุด เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และแก้ปญัหาปญัหา
ต่อไป 
 

4.1 สรปุผลการศึกษา 
จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่าธุรกิจประกนัวนิาศภยัมกีารเติบโตขึ้นเลื่อย ๆ จาก

ปจัจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีการแข่งขันที่สูงภายใน
อุตสาหกรรม ส่งผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดภายในอุตสาหกรรม โดยเฉพะการท าธุรกรรมผ่าน
ช่องทางออนไลน์มกีารเติบโตขึ้นเลื่อยๆ โดยการสมัภาษณ์กบัผู้บรหิารองค์กร มกีารท าการ
ประชาสมัพนัธ์และการตลาดโดยการใช้โบชวัรต่์าง ๆ และใช้เวบ็ไซต์ ในการท าธุรกรรมต่างๆ 
แต่ผลการคน้หาผ่านกูเกิล้ ไมต่ดิอนัดบัตน้ๆของการคน้หาผ่านกูเกิ้ล จงึควรมกีารแก้ไขปรบัปรุง
เวบ็ไซต์ใหม้คีวามน่าสนใจเพื่อให้ตดิอนัดับต้นๆของการคน้หา และจากการออกแบบสอบถาม
ไปยงัผูบ้รโิภค โดยผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัตวับรษิทัในเรื่องความมัน่คงทางการเงนิของ
บรษิัท และให้ความส าคญัเกี่ยวกบัทางด้านระบบเทคโนโลย ีและอินเตอร์เน็ตในเรื่อง ความ
ปลอดภยัของขอ้มลู ผลการศกึษาการก าหนดกลยุทธ์ธุรกจิและกลยุทธก์ารตลาดโดยศกึษา
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอก และภายในบรษิทั เพื่อหาแนวทางการเพิม่ยอดขาย และสรา้งความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขนั ให้ดขีึ้น โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูม ิและข้อมูลปฐมภูม ิจากนัน้ผู้
ศึกษาได้น าผลการศึกษาที่ได้ข้างต้น ท าการศึกษา และก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการ
ศกึษาเชงิกลยุทธ ์จากเครื่องมอืการวเิคราะหด์ว้ย TOWS MATRIX การก าหนดทางเลอืกและ
ตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์ดงันี้ 
 

Corporate Strategy 
กลยทุธก์ารเตบิโต ( Growth Strategy)  บริษัทเทเวศประกันภัย มีโอกาสในการ

เจริญเติบโต อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยทีี่ก้าวน าทนัสมยัเข้ามาใช้ในการพัฒนาช่องทาง
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และมแีนวโน้มที่จะเพิม่
ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยผลของนโยบายจากทางภาครฐัที่เอื้ออ านวยอย่างนโยบาย
รถยนตค์นัแรกท าใหส้ามารถท าการขายกรมธรรมผ์่านช่องทางออนไลน์ไดม้ากขึน้  
 

Business Strategy 
 กลยุทธค์วามแตกต่าง ( Differentiation Strategy) โดยทางบรษิทัใชจุ้ดแขง็ของบรษิทั
ต่อยอดจากการท าธรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ให้มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยต่ีางๆเพื่อ
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รองรบัต่อความต้องการของลูกค้าโดยเน้นที่การใช้เทคโนโลย ีและบรกิารหลงัการขายเพื่อให้
เป็นจดุขายของบรษิทัต่อไป 
 

Functional Strategy 
 บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยทุธท์างการตลาด โดยใชส้่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย โดยเน้นที่การอบรม
พนักงานเพื่อสรา้งความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยผี่านช่องทางออนไลน์ และกระบวนการ
ท างานต่างๆในช่องทางออนไลน์ และเน้นทีก่ารจดักจิกรรมเพื่อใชใ้นการส่งเสรมิการตลาดโดย
มุง่เน้นทีล่กูคา้ทีเ่ป็นลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ หรอืออนไลน์  
 
ตารางที ่4.1 แสดงถงึ Action Plan ในกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่

กิจกรรมทางการตลาด 
ปี2556 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
จดัอบรมพนกังานเพื่อใหค้วามรู้
ในระบบออนไลน์                     

จดัอบรมพนักงานแนวทางการ
ขยายฐานลกูคา้                     

พฒันาระบบเทคโนโลย ี                     

จดัการโฆษณาตามสือ่ต่างๆ                     

การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ขาย 

           
 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศกึษาท าให้ทราบว่าผลการศกึษาครัง้นี้มคีวามเหมอืนในทฤษฎี การท า

การตลาดและสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขนั การวเิคราะห์และประเมนิคู่แข่งขนั การ
วเิคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อน ามาก าหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมกบัความสามารถของบรษิัทเทเวศประกนัภยั และสถานการณ์การแข่งขนัใน
ปจัจุบนั ในการก าหนดกลยุทธอ์งคก์ร กลยุทธธ์ุรกจิ และกลยุทธ์หน้าที ่เพื่อเพิม่ยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของบรษิทั 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 

       4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรบั บริษทัเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในระยะยาว ทางบรษิทัควรมเีทคโนโลยทีีใ่ช้

รองรบักับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงควรจดัตัง้หน่วยงานที่
รบัผิดชอบโดยตรงเพื่อรองรบัการท างานผ่านช่องทางออนไลน์หรอืจดัจ้างผู้รบัผดิชอบจาก
ภายนอกเพื่อเข้ามาดูแล และควรมกีารปรบัปรุงเนื้อหาและรูปแบบเวบ็ไซน์ให้มคีวามน่าสนใจ
เพื่อใหลู้กคา้เกดิความสนใจและท าการซือ้ประกนัภยักบัทางบรษิทัและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
บรษิทัแก่ลกูคา้   และจากการศึกษาทางบรษิัทควรน า กลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษา กล
ยุทธ์องคก์ร กลยุทธธ์ุรกจิ และกลยุทธห์น้าที่ไปปรบัใช้ตามสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยบรษิทั ควรมกีารพฒันาด้านต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลย ีด้านพนักงาน และ
ดา้นการบรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเพื่อรกัษาฐานลูกคา้
เดมิไวแ้ละเพิม่ลูกคา้รายใหม่จากการบอกต่อดว้ยการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ โดยมุ่งเน้นทีบ่รกิารหลงั
การขาย ใหล้กูคา้มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้และกลบัมาใชบ้รกิารใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง 
 

4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาถงึผลกระทบต่อการน าเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใชใ้นธุรกจิ  
2. การศกึษากลยทุธใ์นระดบัหน้าที ่ควรศกึษาในดา้นอื่นๆทีส่มัพนัธก์บัดา้น 

การตลาดดว้ย เช่น การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การจดัการทางการเงนิในดา้นต่างๆ ฯลฯ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพสงูสุดในการจดัการเชงิกลยทุธใ์หแ้ก่บรษิทั 
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ภาคผนวก ก 
โครงค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
ค าถามท่ีใช้สมัภาษณ์คณุพงศธร ธนานุรกัษ์วงศ ์ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั

เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
  

1. สภาพการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทัและอุตสาหกรรม 
2. คู่แขง่รายส าคญัทีสุ่ดของทางบรษิทัคอื ถา้เทยีบกบัขนาด 
3. ทางบรษิทัมกีารประกนัภยักีป่ระเภท และแบ่งเป็นอะไรบา้ง 
4. ประกนัภยัทีท่างบรษิทัขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
5. ราคาการขายทางออนไลน์ถูกกว่าการขายผ่านช่องทางอื่นหรอืไม ่ 
6. ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบรษิทั 
7. ช่องทางออนไลน์มวีธิกีารหาลกูคา้อยา่งไร 
8. ผลตอบรบัจากช่องทางออนไลน์เป็นอยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจยั 

“การศึกษา กลยทุธท์างธรุกิจเพ่ือเพ่ิมยอดขายผา่นช่องทางออนไลน์ 
ในธรุกิจประกนัวินาศภยั กรณีศึกษา บริษทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)” 

 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใช้ในการประกอบการท าการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง หลกัสูตรปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รบัความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 

  .ชาย    . หญงิ 
2. อายุ 

.ต ่ากว่า30ปี    .31-40ปี  
.41-50ปี   .มากกว่า51ปีขึน้ไป 

3. สภานะภาพ 
. โสด    . สมรส   . หยา่ 

4. ระดบัการศกึษา 
.ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  . ปรญิญาตร ี
.สงูกว่าปรญิญาตร ี    

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
.น้อยกว่า 15,000 บาท  . 15,000 – 30,000 บาท 
. 30, 001- 45,000 บาท  . มากกว่า 45,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมในการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัวินาศภยั บริษทัเทเวศประกนัภยัผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
 
6.  ท่านซือ้กรมธรรมป์ระเภทใด  

.ประกนัรถยนต์ .ประกนัอคัคภียั .อื่นๆ(โปรดระบ)ุ ................... 
7.  ท่านเขา้ใชง้านออนไลน์ผ่านเครือ่งมอืใด 
 .  คอมพวิเตอร ์ .  มอืถอื  . แท๊บเลต็ / IPAT  
8.  โดยปกตทิ่านใชเ้วลาช่วงใดในการใชบ้รกิารออนไลน์ 

. ช่วงเชา้ถงึเทีย่ง  . ช่วงเทีย่งถงึเยน็  
. ช่วงเยน็ถงึดกึ  . หลงัเทีย่งคนื 

9.  ท่านรบัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัประกนัภยัจากแหล่งใด  
 . เจา้หน้าทีก่ารตลาด  . อนิเตอรเ์น็ต 
 . เพื่อน/คนใกลต้วั  . สื่อต่าง ๆ (โทรทศัน์ , วทิย ุ, โทรศพัทม์อืถอื ) 
 10.  ท่านรูจ้กัผลติภณัฑ ์ออนไลน์ ของบรษิทัเทเวศประกนัภยัจากแหล่งใด 

.Google   .ผ่านสื่อโฆษณา    
.เพื่อน/คนใกลต้วั .ผ่านLinkอื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............................. 
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ส่วนท่ี 3. ปัจจยัท่ีช่วยให้ตดัสินใจท ากรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ปัจจยั 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ด้านตวับริษทั  
1. ชื่อเสยีงของบรษิทั      
2. จ านวนสาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร      
3. ความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทั      
4. ความซื่อตรงของบรษิทั       
ด้านระบบเทคโนโลยีและอินเตอรเ์น็ต  
 1.การเขา้ถงึเวบ็บรษิทัเทเวศประกนัภยั      
 2.รปูแบบการน าเสนอบนเวบ็บรษิทัเทเวศ 
ประกนัภยั 

     

 3.จ านวนขัน้ตอนการใชบ้รกิารผ่านระบบมี
ความเหมาะสม 

     

 4.ความซบัซอ้นของขัน้ตอนจากการใช้
บรกิารผ่านระบบ 

     

 5.ความปลอดภยัของขอ้มลู      
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ส่วนท่ี 4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายประกนัวินาศภยัผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ปัจจยั 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

ผลิตภณัฑ ์  
1. บรษิทัมผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกหลากหลาย      
2. บรษิทัมรีปูแบบการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็น

ระเบยีบ สวยงาม 
     

3. บรกิารทุกชนิดไดร้บัการดแูลเอาใจใส่
อยา่งดแีก่ผูใ้หบ้รกิาร 

     

ราคาสินค้า  
1. บรษิทัมบีรกิารหลายราคาใหล้กูคา้เลอืก

ตามความพงึพอใจ 
     

2. บรษิทัมกีารแจง้ราคาทีแ่น่นอนกบั
ผลติภณัฑ ์

     

3. มบีรกิารเงือ่นไขการช าระเงนิหลาย
รปูแบบ 

     

4. มรีะยะเวลาการใหเ้ครดติทีลู่กคา้พงึพอใจ      
การจดัจ าหน่ายสินค้า  

1. มคีวามสะดวกในการสัง่ซือ้และช าระเงนิ       
2. มกีารจดัส่งสนิคา้รวดเรว็ ตรงเวลานดั

หมาย 
     

การส่งเสริมการขาย  
1. ใหส้่วนลดสนิคา้ทีล่กูคา้พงึพอใจ      
2. ใหข้องแถมหรอืแจกสนิคา้แก่ลกูคา้      
3. บรกิารหลงัการขาย      
 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

นายณฐัสทิธิ ์รามอนิทรา เกดิเมือ่วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ.2530 ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี
บรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด มหาลยัหอการคา้ไทย เมือ่ปีการศกึษา พ.ศ. 2552 และ
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา พ.ศ. 2554 เป็น
ต้นมา และปจัจุบนัท างานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ประสานงานธุรกจิ บรหิารงานจดัการหนี้ กลุ่มธุรกจิพเิศษ  
 


