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บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ และ
วิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมีผลตอ่กลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจ
ประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์
จากเอกสารข้อมลูสถิตกิารประกนัวินาศภยัซึง่รวบรวมข้อมลูโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักลยทุธ์การ
แขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ จากผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ ซึง่เป็นพนกังานบริษัท
ประกนัวินาศภยัในจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 100 ตวัอยา่ง น าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี คา่ร้อย
ละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตท่ีิใช้คือ T-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศกึษาพบวา่โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์มีลกัษณะใกล้เคียงกบัตลาดกึ่ง
แขง่ขนักึ่งผกูขาด ซึง่มีจ านวนผู้ประกอบการจ านวนมากแตส่ว่นแบง่ตลาดใหญ่ๆ  จะอยูท่ี่บริษัทประกนั ภยั
ขนาดใหญ่เพียงไมก่ี่บริษัทเทา่นัน้ ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยู่
ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์  และ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาดกลยทุธ์ทางการตลาด 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ       อ าเภอ
เมือง จงัหวดัหนองคาย 43000 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะสงัคมศาสตร์บรูณาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย                       
ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 43000 
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ค ำส ำคัญ:  โครงสร้างตลาด, กลยทุธ์การแข่งขนั, ประกนัภยัรถยนต์ 
 
Abstract 
 This research has objectives to study the market structure of car business insurance 
and analyze personal factors of the entrepreneurs of insurance business effecting to the 
competition strategy of car business insurance. It used the questionnaires to gather information 
about competition strategy of car business insurance from the entrepreneur of car business 
insurance which were the employees of insurance against loss company in Udon Thani 
Province totally 100 samplings. The researchers selected quota group samplings and then 
brought information to calculate and present in frequency distribution table, percentage value, 
means, and standard deviation. The researchers used statistics, such as T-test and One-Way 
ANOVA to analyze the competition strategy of car business insurance of group samplings. 

The research found that the marketing structure of car business insurance had closed 
character with the monopoly semi competition market that had numerous of entrepreneurs. 
However, the large market share was on the few large insurance companies. For the 
characteristic of products, they were barely different. If they were different from each other, they 
could replace of each other well by emphasizing on service after selling. 
 
Keywords:  Market Structure, Competitive Strategy, Motor Insurances 
 
บทน า 

จากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใช้รถยนต์ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดความสญูเสียเป็นอยา่งมาก
ในเร่ืองของอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบในด้านลบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองการสญูเสียทรัพยากร
ทัง้ชีวิตและทรัพย์สินหนว่ยงานและองค์กรตา่งๆ  จงึได้พยายามหาทางป้องกนัและลดอบุตัเิหตจุากการใช้
รถยนต์ในทกุวิถีทางไมว่า่จะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการผลิตรถยนต์การก่อสร้างถนนท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิศวกรรมจราจรการควบคมุผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบตัติามกฎจราจรรวมทัง้การจดัตัง้หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการป้องกนัอบุตัเิหตอุนัเกิดจากการใช้รถยนต์ขึน้ แตก็่ยงัไมส่ามารถป้องกนัการเกิดอบุตัเิหตุ
ขึน้ได้จงึได้เกิดความคดิท่ีจะบรรเทาความเสียหายจากการเส่ียงภยัของรถยนต์ขึน้การประกนัภยัจงึได้เข้า
มามีบทบาทส าคญัในการเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึน้เป็นล าดบั 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ได้ประเมิน

แนวโน้มการเตบิโตของธุรกิจประกนัภยัโดยคาดวา่จะมีการขยายตวัถึงร้อยละ 16 เน่ืองจากในชว่งหลายปีท่ี
ผา่นมา ภาพรวมของธุรกิจประกนัภยัมีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง เพราะภาคธุรกิจมีการต่ืนตวัในการท า  
ประกนัหรือเพิ่มความคุ้มครองให้กบัธุรกิจของตนเองมากขึน้ รวมถึงชอ่งทางการจ าหนา่ยท่ีมีหลากหลาย 
ทัง้ท่ีผา่นสาขาธนาคาร ผา่นทางโทรศพัท์ หรือผา่นตวัแทนท่ีมีเป็นจ านวนมาก สง่ผลให้ยอดขายประกนัภยั
เพิ่มมากขึน้ โดยในปี  2553 มีเบีย้รับรวม 4.2 แสนล้านบาท นอกจากนีภ้าวะเศรษฐกิจก็มีผลตอ่ธุรกิจ
ประกนัภยั จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีนีส้ง่ผลให้อตุสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 2554 ขยายตวั
เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ตามสภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ส าหรับตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีการขยายตวั ซึง่ได้รับผลดีจากการท่ีผู้บริโภคและนกั
ลงทนุมีความเช่ือมัน่ตอ่เศรษฐกิจ อีกทัง้มีผู้ประกอบการหลายรายแนะน ารถยนต์รุ่นใหมอ่อกสูต่ลาด เชน่ 
รถยนต์ท่ีประหยดัพลงังานเชือ้เพลิง และรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล เป็นต้น ในขณะท่ีการ
จ าหนา่ยรถยนต์ปิกอพั 1 ตนั  และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ มีการขยายตวั ซึง่เป็นผลมากจากราคา
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึน้ ซึง่กลุม่เกษตรกรเป็นตลาดหลกัของรถยนต์ประเภทนี ้

การเตบิโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจดงักลา่วสง่ผลให้มีการซือ้รถยนต์เพิ่มมากขึน้จงึท าให้
ธุรกิจประกนัภยัมีการเตบิโตขึน้ด้วยเชน่กนั ซึง่ในปัจจบุนัมีบริษัทประกนัภยัในประเทศไทยทัง้สิน้จ านวน   
43 บริษัท 

จงัหวดัอดุรธานีก็นบัวา่เป็นอีกหนึง่จงัหวดัท่ีมีบริษัทประกนัภยัเป็นจ านวนมาก โดยจงัหวดัอดุรธานี
มีบริษัทประกนัภยัทัง้สิน้ จ านวน 26 บริษัท จะเห็นได้วา่จงัหวดัอดุรธานีเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีมีบริษัท
ประกนัภยัเป็นจ านวนมาก จงึท าให้มีการแขง่ขนัทางการตลาดของธุรกิจประกนัภยัคอ่นข้างสงู ดงันัน้  เพ่ือ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาโครงสร้างตลาดและ
ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ประกอบธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมีผลตอ่กลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยั
รถยนต์  เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัท และเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาโครงสร้างการตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมีผลตอ่กลยทุธ์การ
แขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัท ศรีอยธุยา เจนเนอรัล 
ประกนัภยั จ ากดั สาขาอดุรธานี 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีจ้ะด าเนินการเก็บข้อมลูภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ คือ พนกังานบริษัทประกนัภยัในเขตจงัหวดั
อดุรธานี โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ เก่ียวกบักลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยั  

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจรับประกนัวินาศภยั คือ พนกังาน
บริษัทประกนัวินาศภยัในเขตจงัหวดัอดุรธานี  26 บริษัท จ านวน 132 คน  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีค านวณได้มีคา่เทา่กบั 99.248 คน  เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนและเพ่ือความ
เหมาะสมในการเก็บข้อมลูผู้วิจยัจะใช้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั  100 คน และใช้วิธีเลือกกลุม่ตวัอยา่ง
แบบก าหนดจ านวนตวัอยา่ง (Quota Sampling) ซึง่กลุม่ตวัอยา่งจะเป็นพนกังานบริษัทประกนัวินาศภยัใน
เขตจงัหวดัอดุรธานี 26 บริษัท บริษัทละ 3-4 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 100 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาข้อมลูคือแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากบริษัทประกนัภยัใน
เขตจงัหวดัอดุรธานี  
 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัเลือกใช้สถิตใินการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะของ
ข้อมลู และตอบวตัถปุระสงค์ คือ ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายได้ โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic) ได้แก่ หาคา่ความถ่ี 
(Frequency) คา่ร้อยละ ( Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และการทดสอบสมมตฐิาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยใช้ T-test ในการ
ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียจากกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ และใช้ One - way ANOVA ในการทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ กรณีท่ีพบวา่มีนยัส าคญัทางสถิตจิะท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีการของ LSD (Least significant difference test) 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. เพศของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่นประสมทาง
การตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

2. อายขุองผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่นประสมทาง
การตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

3. สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่น
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศกึษาของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่นประสม
ทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 
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5. ต าแหนง่งานของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่นประสม

ทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

6. อายกุารท างานของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่น
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

7. รายได้ตอ่เดือนของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่น
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ในการศกึษาครัง้นี ้ได้ท าการศกึษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์จากเอกสารสถิติ
ข้อมลูการประกนัภยัรถยนต์ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2545 – 2554 จากผลการศกึษาจะเห็นได้วา่ จ านวน
กรมธรรม์และจ านวนคา่เบีย้ประกนัภยัท่ีสงูขึน้ แสดงให้เห็นวา่ทกุองค์การได้เห็นความส าคญัของการท า
ประกนัภยัรถยนต์ เพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คงและชว่ยบรรเทาความเดือดร้อน ในการศกึษา
โครงสร้างตลาด พบวา่ โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์มีลกัษณะใกล้เคียงกบัตลาดกึ่งแขง่ขนั
กึ่งผกูขาด ซึง่มีจ านวนผู้ประกอบการจ านวนมากแตส่ว่นแบง่ตลาดใหญ่ๆ  จะอยูท่ี่บริษัทประกนัขนาดใหญ่
เพียงไมก่ี่บริษัทเทา่นัน้ สว่นลกัษณะของสินค้าแทบจะไมมี่ความแตกตา่งกนัหรือถ้าแตกตา่งกนัก็สามารถ
ทดแทนกนัได้ดี จะเน้นการบริการหลงัการขายมากกวา่ เพราะธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ต้องมีการ
ตดิตอ่ส่ือสาร และประสานงานกบัลกูค้าตลอดเวลาท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั ท าให้เห็นความชดัเจนในการ
บริการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เป็นการศกึษาถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีแตกตา่ง
กนั ในการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ ในเขตจงัหวดัอดุรธานี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 ราย ผลการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้  

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 ชาย ร้อยละ 40.00  อาย ุผู้ตอบ
สอบถามสว่นใหญ่มีชว่งอาย ุ30-35 ปี รองลงมาคือ ชว่งอายตุ ่ากวา่ 30ปี ชว่งอาย ุ41-45 ปี ชว่งอาย ุ36- 40 

ปี ชว่งอายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป และชว่งอาย ุ46-50 ปี ตามล าดบัสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสถานภาพหยา่/หม้าย ตามล าดบัการศกึษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี รองลงคือ การศกึษาระดบัปริญญาโท และ
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบัต าแหนง่งาน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีต าแหนง่งานคือ 
เจ้าหน้าท่ีการตลาด รองลงมาคือ ผู้จดัการสาขา ตวัแทนจ าหนา่ย ผู้จดัการหรือหวัหน้าแผนกการตลาด  
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และต าแหนง่อ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสินไหมและธุรการ ตามล าดบัอายกุารท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่มีอายกุารท างานอยูร่ะหวา่ง 6-10 ปี รองลงมาคือ ระหวา่ง 1-5 ปี ระหวา่ง 11-15 ปี และมากกวา่ 15 
ปี ตามล าดบั และรายได้ตอ่เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท ตอ่
เดือน รองลงมาคือ รายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาท ตอ่เดือน รายได้ 25,001-30,000 บาท ตอ่เดือน รายได้ 
15,001-20,000 บาทตอ่เดือน และ รายได้ 20,001-25,000 บาทตอ่เดือน ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่
การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี  เม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านตา่งๆ ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์  และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาด  

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัอยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามเพศ ผลการทดสอบข้อมลูด้วยคา่สถิติ  Independent samples t-test เพศของผู้
ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่  เพศชาย
และเพศหญิงมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึเป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามอาย ุอายขุองผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัใน
สว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบท่ีมีอายตุา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัใน
สว่นผสมทางการตลาด ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึเป็นการปฏิเสธ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนด
กลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การ
ก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 จงึเป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามการศกึษา การศกึษาของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบการท่ีมีการศกึษาท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนด  
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กลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึ
เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามต าแหนง่งาน ต าแหนง่งานของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์
การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบการท่ีมีต าแหนง่งานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนด
กลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึ
เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามอายกุารท างาน อายกุารท างานผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกล
ยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบท่ีมีอายกุารท างานตา่งกนัมีผลตอ่การ
ก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.05 จงึเป็นการปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่ตวัยา่งท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามรายได้ รายได้ตอ่เดือนของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์
การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึเป็นการ
ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ปัญหาในการให้บริการของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ พบวา่ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุเป็นดบัแรก คือ 
ปัญหาราคาเบีย้ประกนัภยัสงูกวา่บริษัทประกนัภยัอ่ืน ช่ือเสียงของบริษัทยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสินไหม พนกังานไมมี่ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนต์ ท าให้การท างาน
ขาดความถกูต้อง แมน่ย า สาขา หรือส านกังานของตวัแทนจ าหนา่ยมีจ านวนไมม่าก ท่ีตัง้ของบริษัท หรือ
ส านกังานตวัแทน อยูใ่นบริเวณท่ีลกูค้าไมส่ะดวกในการตดิตอ่ เชน่ หายาก ท่ีจอดรถไมเ่พียงพอ และไมมี่
การสง่เสริมการขาย เชน่ การโฆษณา การลดราคา หรือการให้ของช าร่วยแก่ลกูค้า 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 ควรศกึษาถึงความพงึพอใจและความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มเตมิ เพื่อให้การก าหนดกลยทุธ์
ทางการแขง่ขนัเป็นเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และควรจะมีการศกึษาแนวโน้ม
ของลกัษณะการท าประกนัภยัรถยนต์ในอนาคตวา่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  
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การสรุปผล และอภปิรายผล 

โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์   
ผลการศกึษา พบวา่ โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์มีลกัษณะใกล้เคียงกบัตลาดกึ่ง

แขง่ขนักึ่งผกูขาด เน่ืองจากมีบริษัทประกนัภยัรถยนต์ในตลาดจ านวนมาก และในขณะเดียวกนัผู้ ซือ้ใน
ตลาดก็มีเป็นจ านวนมากเชน่กนั และผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหนา่ยของแตบ่ริษัทก็มีลกัษณะใกล้เคียงกนัและ
สามารถทดแทนกนัได้ แตถ้่าหากบริษัทประกนัภยัใดสามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ ซือ้ได้ ก็จะสามารถ
ก าหนดราคาท่ีแตกตา่งจากบริษัทคูแ่ขง่รายอ่ืนๆ ได้ และน ามาซึง่สว่นแบง่ตลาดท่ีมากกวา่คูแ่ขง่ ดงัจะเห็น
ได้วา่ สว่นแบง่ตลาดสว่นใหญ่ของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์จะกระจกุตวัอยูก่บับริษัทประกนัภยัขนาดใหญ่
เพียงไมก่ี่บริษัท ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง และมีเงินลงทนุคอ่นข้างมากจงึ
สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ซือ้ได้โดยการให้บริการท่ีดีกวา่บริษัทคูแ่ขง่ ด้วยการมีสาขาเป็นจ านวน
มาก มีพนกังานคอยให้บริการอยา่งทัว่ถึง มีเทคโนโลยีในการให้บริการท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว เม่ือผู้ ซือ้มี
ความพงึพอใจในการบริการของบริษัทใหญ่ๆ ยอ่มเลือกใช้บริการของบริษัทใหญ่ๆ เหลา่นีแ้นน่อน ซึง่จะ
สง่ผลให้บริษัทใหญ่ๆ เหลา่นัน้มีผลประกอบการเพิ่มมากขึน้แนน่อน จงึเป็นเหตใุห้บริษัทใหญ่นัน้มีสว่นแบง่
ตลาดท่ีมากกวา่คูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนๆ  

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  เม่ือพจิารณาจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านต่างๆ 

ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสดุอนัดบั
แรก คือปัจจยัด้านบคุลากร โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญักบัความกระตือรือร้นของพนกังาน และ
เอาใจใสต่อ่ลกูค้าเป็นดบัแรก รองลงมาคือ พนกังานมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี และมีความเป็นกนัเองในการ
ให้บริการ พนกังานมีความรู้ความช านาญด้านการรับประกนัภยั และพนกังานมีบคุลิกภาพดี แตง่กาย
สภุาพเรียบร้อย 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบั
ส าคญัมากท่ีสดุ เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการเดนิทางไป
ให้บริการในกรณีอบุตัเิหตขุองพนกังานสินไหมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ  ความตรงตอ่เวลานดัหมายมี
ศนูย์รับแจ้งอบุตัเิหตใุห้ตดิตอ่แจ้งเหตไุด้ 24 ชั่ วโมง ความรวดเร็วในการจา่ยเงินสินไหมให้กบัลกูค้า ความ
รวดเร็วในการจดัซอ่มรถลกูค้า และความรวดเร็วในการออกกรมธรรม์ประกนัภยัให้ลกูค้า  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสดุ 
เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความคุ้มคา่ของเบีย้ประกนัภยัเป็นอนัดบัแรก  
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และรองลงมาคือ เร่ืองความมีช่ือเสียงและความนา่เช่ือถือของบริษัท ความถกูต้องรวดเร็วในการออก
กรมธรรม์ และความหลากหลายของประเภทกรมธรรม์ 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก เป็นอนัดบั 4โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสถานท่ีตัง้ของบริษัท หรือส านกังาน
ตวัแทน สะดวกตอ่การเดนิทางมาตดิตอ่เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่ีจอดรถเพียงพอแก่ลกูค้าท่ีมาตดิตอ่ 
การจดัตกแตง่สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของอาคารสถานท่ี และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ลกูค้าท่ีมาตดิตอ่ เชน่ ท่ีนัง่รอรับบริการ โทรทศัน์ น า้ด่ืม หนงัสือพิมพ์ ห้องน า้ เป็นต้น 

ปัจจยัด้านราคา เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เป็น
อนัดบัท่ี 5 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองระดบัราคาเบีย้ประกนัภยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือเร่ืองการให้สว่นลดคา่เบีย้ประกนัภยั ความสะดวกในการช าระเงินได้หลายชอ่งทาง การให้เครดติในการ
ช าระเงิน และสามารถผอ่นช าระคา่เบีย้ประกนัภยัได้ 

ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก เป็นอนัดบัท่ี 6 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสาขาท่ีให้บริการทัว่ประเทศ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองส านกังานตวัแทนมีให้บริการทัว่ประเทศ การจ าหนา่ยผา่นสถาบนัการเงิน 
และมีพนกังานตดิตอ่หาลกูค้าโดยตรง 

และปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัอยูใ่นระดบั
ส าคญัมาก เป็นอนัดบัท่ี 7 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนอูซ่อ่มรถ และสถานพยาบาล
ในเครือ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองค าแนะน าจากผู้ เคยใช้บริการ บริการเสริมมีรถให้ใช้ระหวา่งซอ่ม 
บริการผา่นเว็บไซด ์ความหลากหลายของชอ่งทางโฆษณา การให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือซือ้กรมธรรม์ 
และการมีโปรโมชัน่ราคาพิเศษ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนั
ในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบท่ีมีอายตุา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกตา่งกนั โดยผู้ประกอบท่ีมีสถานภาพโสดมีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจาก
ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง และผู้ประกอบท่ีมีสถานภาพสมรสมีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนั
ตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 
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ผู้ประกอบการท่ีมีการศกึษาท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทาง

การตลาด ท่ีแตกตา่งกนั โดยผู้ประกอบท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ผู้ประกอบการท่ีมีต าแหนง่งานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกตา่งกนั โดยผู้ประกอบการต าแหนง่ผู้จดัการ หรือหวัหน้าแผนกมีการก าหนดกลยทุธ์การ
แขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีการตลาดผู้ประกอบการต าแหนง่ผู้จดัการ หรือ
หวัหน้าแผนกมีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการต าแหนง่ตวัแทนจ าหนา่ย และ
ผู้ประกอบการต าแหนง่ผู้จดัการ หรือ หวัหน้าแผนกมีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจาก
ผู้ประกอบการต าแหนง่อ่ืนๆ 

ผู้ประกอบท่ีมีอายกุารท างานตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทาง
การตลาด ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกตา่งกนั โดยผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 15,000 บาทตอ่เดือน  มีการก าหนดกลยทุธ์
การแขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 25,001-30,000 บาทตอ่เดือน ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 
15,001-20,000 บาทตอ่เดือน  มีการก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 
20,001-25,000 บาทตอ่เดือน และผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาทตอ่เดือน  มีการก าหนดกล
ยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 25,001-30,000 บาทตอ่เดือน 
 จากผลการศกึษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ จากลกัษณะโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมี
ลกัษณะเป็นตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาด โดยสว่นแบง่ตลาดสว่นใหญ่จะกระจกุตวัอยูท่ี่บริษัทประกนัภยั
ขนาดใหญ่เพียงไมก่ี่บริษัท ซึง่ตามลกัษณะของตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาดนัน้ จะเห็นได้วา่ผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดนัน้จะไมแ่ตกตา่งกนัและสามารถทดแทนกนัได้ ดงันัน้การสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ซือ้เพ่ือให้เกิด
การเลือกใช้บริการประกนัภยั จงึขึน้อยูก่บัการสร้างความแตกตา่งในตวัผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นได้วา่จากการ
วิเคราะห์กลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยั พบวา่ ผู้ประกอบการจะให้ความส าคญัในปัจจยัด้าน
บคุลากร และปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมาเป็นอนัดบัแรก เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์ 
และสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ซือ้ในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพ่ือให้ได้รับการบริการท่ีดีและ
บริษัทขนาดใหญ่ท่ีสว่นแบง่การตลาดมากกวา่ยอ่มมีความสามารถในการบริการตรงตามความต้องการ
ของลกูค้ามากกวา่ ทัง้ในด้านจ านวนสาขาท่ีให้บริการ จ านวนพนกังาน ความรวดเร็วในการให้บริการ 
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีเงินลงทนุสงูกวา่คูแ่ขง่รายอ่ืนๆ จงึท าให้บริษัท
ประกนัภยัขนาดใหญ่นัน้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัได้มากกวา่บริษัทประกนัภยัอ่ืนๆ 
สง่ผลให้มีสว่นแบง่การตลาดท่ีมากกวา่ตามมา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านองค์กร การตดัสินใจในการท าประกนัภยัรถยนต์ของผู้ท าประกนัจะมองถึงความนา่เช่ือถือ
ของบริษัทประกนัวินาศภยัเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสร้างความนา่เช่ือถือ สร้าง
ภาพพจน์ขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับ เน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมะและโปร่งใส ให้
พนกังานมีจิตรบริการ บริการด้วยความเตม็ใจ ยดึผู้ รับริการเป็นหลกั บริษัทฯ จะต้องจดัท าแผนงาน
โครงการสร้างความนา่เช่ือถืออยา่งเป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพฒันา ปรับปรุงและ
แก้ไขให้ดีขึน้ 

2. ด้านการบริหารจดัการ ในสภาวะท่ีมีการแขง่ขนัสงูของการประกนัวินาศภยัท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองราคา แต่
เป็นเร่ืองของผลตอบแทน การให้บริการผู้ท าประกนัภยัควรเน้นผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การบริการท่ีดี การ
จดัให้มีหนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีเชิงรุก โดยการตรวจสอบสถานท่ี ให้ค าแนะน าด้านความปลอดภยัแก่ผู้ท า
ประกนั ชว่ยดแูลตรวจสอบและให้ค าแนะน าอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ด้านบคุลากร บริษัทประกนัวินาศภยัต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาความ
รู้อยูต่ลอดเวลาและตอ่เน่ือง และองค์กรจะต้องรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บัองค์กร
ตลอดไป ซึง่จะต้องมีสิ่งยดึเหน่ียว เชน่ การปลกูฝังความคดิให้บคุลากรรักองค์กร เห็นวา่องค์กรเป็นสว่น
หนึง่ของเขาท่ีจะต้องชว่ยกนัด าเนินให้องค์กรบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่แก่
บคุลากร ทัง้ด้านการเงิน ความเจริญเตบิโตในต าแหนง่หน้าท่ีการงาน  

4. ด้านเทคโนโลยี มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสานเทศให้มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ
เป็นชอ่งทางในการตดิตอ่ส่ือสารและการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ของบคุลากรในบริษัท  และผู้ท าประกนั 
เป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว ซึง่จะต้องมีการด าเนินการพฒันาระบบให้สามารถใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ จดัหาเคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบสารสนเทศให้เพียงพอตอ่ความต้องการของบคุลากร 

5. ด้านการสง่เสริมการตลาด เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัของบริษัทประกนัวินาศภยั ควรมีการ
โฆษณา ประชามสมัพนัธ์ ทัง้ทางส่ือโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ ตลอดจนส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ทัง้ทางหน้า
หนงัสือพิมพ์ และนิตยสารตา่งๆ เชน่ นิตยสารยานยนต์ โดยเน้นจดุขายในด้านการเพิ่มความคุ้มครอง
มาตรฐานเดมิให้สงูขึน้ เสนอรูปแบบประกนัภยัแบบใหม ่โดยใช้นโยบายการบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถให้บริการสินไหมได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้การเข้าถึงจดุเกิดเหต ุและการด าเนินการ เก่ียวกบัการ
ประกนัภยักบัคูก่รณี ตลอดจนการชดเชยคา่สินไหมตา่งๆ เพ่ือให้เกิดจดุเดน่ในสินค้าและบริการมากกวา่
บริษัทประกนัวินาศภยัรายอ่ืน 
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