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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต์ กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์โครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
จากเอกสารข้ อมูลสถิตกิ ารประกันวินาศภัยซึง่ รวบรวมข้ อมูลโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
แข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ จากผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ซึง่ เป็ นพนักงานบริษัท
ประกันวินาศภัยในจังหวัดอุดรธานี จานวน 100 ตัวอย่าง นาเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ี่ใช้ คือ T-test และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด ซึง่ มีจานวนผู้ประกอบการจานวนมากแต่สว่ นแบ่งตลาดใหญ่ๆ จะอยูท่ ี่บริษัทประกัน ภัย
ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทเท่านัน้ ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยู่
ในระดับสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ และปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ และ ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมาก ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้ านการส่งเสริม
การตลาดกลยุทธ์ทางการตลาด
1

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตาบลหนองกอมเกาะ
เมือง จังหวัดหนองคาย 43000
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ บรู ณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
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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

บทนา
จากการเพิ่มขึ ้นของปริมาณการใช้ รถยนต์ในขณะเดียวกันก็ก่อให้ เกิดความสูญเสียเป็ นอย่างมาก
ในเรื่ องของอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบในด้ านลบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องการสูญเสียทรัพยากร
ทังชี
้ วิตและทรัพย์สินหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงได้ พยายามหาทางป้องกันและลดอุบตั เิ หตุจากการใช้
รถยนต์ในทุกวิถีทางไม่วา่ จะเป็ นการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตรถยนต์การก่อสร้ างถนนที่ถกู ต้ องตาม
หลักวิศวกรรมจราจรการควบคุมผู้ใช้ รถใช้ ถนนให้ ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรรวมทังการจั
้
ดตังหน่
้ วยงานที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการป้องกันอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการใช้ รถยนต์ขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่สามารถป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
ขึ ้นได้ จงึ ได้ เกิดความคิดที่จะบรรเทาความเสียหายจากการเสี่ยงภัยของรถยนต์ขึ ้นการประกันภัยจึงได้ เข้ า
มามีบทบาทสาคัญในการเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ผู้ใช้ รถใช้ ถนนมากขึ ้นเป็ นลาดับ
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สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ ประเมิน
แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยคาดว่าจะมีการขยายตัวถึงร้ อยละ 16 เนื่องจากในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะภาคธุรกิจมีการตื่นตัวในการทา
ประกันหรื อเพิ่มความคุ้มครองให้ กบั ธุรกิจของตนเองมากขึ ้น รวมถึงช่องทางการจาหน่ายที่มีหลากหลาย
ทังที
้ ่ผา่ นสาขาธนาคาร ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อผ่านตัวแทนที่มีเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ยอดขายประกันภัย
เพิ่มมากขึ ้น โดยในปี 2553 มีเบี ้ยรับรวม 4.2 แสนล้ านบาท นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจก็มีผลต่อธุรกิจ
ประกันภัย จากการที่ภาวะเศรษฐกิจที่ดีนี ้ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 2554 ขยายตัว
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว ตามสภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ สาหรับตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีการขยายตัว ซึง่ ได้ รับผลดีจากการที่ผ้ บู ริโภคและนัก
ลงทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อเศรษฐกิจ อีกทังมี
้ ผ้ ปู ระกอบการหลายรายแนะนารถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ ลาด เช่น
รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานเชื ้อเพลิง และรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เป็ นต้ น ในขณะที่การ
จาหน่ายรถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ มีการขยายตัว ซึง่ เป็ นผลมากจากราคา
ผลผลิตและรายได้ ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ กลุม่ เกษตรกรเป็ นตลาดหลักของรถยนต์ประเภทนี ้
การเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ มีการซื ้อรถยนต์เพิ่มมากขึ ้นจึงทาให้
ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตขึ ้นด้ วยเช่นกัน ซึง่ ในปั จจุบนั มีบริษัทประกันภัยในประเทศไทยทังสิ
้ ้นจานวน
43 บริษัท
จังหวัดอุดรธานีก็นบั ว่าเป็ นอีกหนึง่ จังหวัดที่มีบริษัทประกันภัยเป็ นจานวนมาก โดยจังหวัดอุดรธานี
มีบริษัทประกันภัยทังสิ
้ ้น จานวน 26 บริษัท จะเห็นได้ วา่ จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีบริษัท
ประกันภัยเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ มีการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจประกันภัยค่อนข้ างสูง ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงสร้ างตลาดและ
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสร้ างการตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีผลต่อกลยุทธ์การ
แข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท ศรี อยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย จากัด สาขาอุดรธานี
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วิธีดาเนินการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้จะดาเนินการเก็บข้ อมูลภาคสนามโดยใช้ แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คือ พนักงานบริษัทประกันภัยในเขตจังหวัด
อุดรธานี โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่ กลุม่ ผู้ประกอบการธุรกิจรับประกันวินาศภัย คือ พนักงาน
บริษัทประกันวินาศภัยในเขตจังหวัดอุดรธานี 26 บริษัท จานวน 132 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่คานวณได้ มีคา่ เท่ากับ 99.248 คน
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อความ
เหมาะสมในการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั จะใช้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 100 คน และใช้ วิธีเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบกาหนดจานวนตัวอย่าง (Quota Sampling) ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างจะเป็ นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยใน
เขตจังหวัดอุดรธานี 26 บริษัท บริษัทละ 3-4 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 100 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาข้ อมูลคือแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบริษัทประกันภัยใน
เขตจังหวัดอุดรธานี
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของ
ข้ อมูล และตอบวัตถุประสงค์ คือ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (
Descriptive Statistic) ได้ แก่ หาค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยใช้ T-test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ และใช้ One - way ANOVA ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ กรณีที่พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิตจิ ะทาการทดสอบ
ความแตกต่างรายคูด่ ้ วยวิธีการของ LSD (Least significant difference test)

สมมติฐานในการวิจัย
1. เพศของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน
2. อายุของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสม
ทางการตลาด ที่แตกต่างกัน
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5. ตาแหน่งงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสม
ทางการตลาด ที่แตกต่างกัน
6. อายุการทางานของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน
7. รายได้ ตอ่ เดือนของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษา
การศึกษาโครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ทาการศึกษาโครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์จากเอกสารสถิติ
ข้ อมูลการประกันภัยรถยนต์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2554 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ วา่ จานวน
กรมธรรม์และจานวนค่าเบี ้ยประกันภัยที่สงู ขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าทุกองค์การได้ เห็นความสาคัญของการทา
ประกันภัยรถยนต์ เพื่อสร้ างหลักประกันความมัน่ คงและช่วยบรรเทาความเดือดร้ อน ในการศึกษา
โครงสร้ างตลาด พบว่า โครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับตลาดกึ่งแข่งขัน
กึ่งผูกขาด ซึง่ มีจานวนผู้ประกอบการจานวนมากแต่สว่ นแบ่งตลาดใหญ่ๆ จะอยูท่ ี่บริษัทประกันขนาดใหญ่
เพียงไม่กี่บริษัทเท่านัน้ ส่วนลักษณะของสินค้ าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันหรื อถ้ าแตกต่างกันก็สามารถ
ทดแทนกันได้ ดี จะเน้ นการบริการหลังการขายมากกว่า เพราะธุรกิจประกันภัยรถยนต์ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับลูกค้ าตลอดเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ทาให้ เห็นความชัดเจนในการ
บริการและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การแข่ งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ของกลุม่ ตัวอย่างที่แตกต่าง
กัน ในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 ราย ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 60.00 ชาย ร้ อยละ 40.00
อายุ ผู้ตอบ
สอบถามส่วนใหญ่มีชว่ งอายุ 30-35 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายุต่ากว่า 30ปี ช่วงอายุ 41-45 ปี ช่วงอายุ 36- 40
ปี ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ ้นไป และช่วงอายุ 46-50 ปี ตามลาดับสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้ าย ตามลาดับการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงคือ การศึกษาระดับปริญญาโท และ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ตามลาดับตาแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานคือ
เจ้ าหน้ าที่การตลาด รองลงมาคือ ผู้จดั การสาขา ตัวแทนจาหน่าย ผู้จดั การหรื อหัวหน้ าแผนกการตลาด
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และตาแหน่งอื่นๆ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สินไหมและธุรการ ตามลาดับอายุการทางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุการทางานอยูร่ ะหว่าง 6-10 ปี รองลงมาคือ ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 11-15 ปี และมากกว่า 15
ปี ตามลาดับ และรายได้ ตอ่ เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 30,000 บาท ต่อ
เดือน รองลงมาคือ รายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท ต่อ เดือน รายได้ 25,001-30,000 บาท ต่อ เดือน รายได้
15,001-20,000 บาทต่อเดือน และ รายได้ 20,001-25,000 บาทต่อเดือน ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ และปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมาก ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้ านการส่งเสริม
การตลาด
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวอย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามเพศ ผลการทดสอบข้ อมูลด้ วยค่าสถิติ Independent samples t-test เพศของผู้
ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า เพศชาย
และเพศหญิงมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามอายุ อายุของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันใน
ส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบที่มีอายุตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันใน
ส่วนผสมทางการตลาด ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 จึงเป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามสถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนด
กลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพที่ตา่ งกันมีผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามการศึกษา การศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการที่มีการศึกษาที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนด

- 54 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 16 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2558 – ตุลาคม 2558
Siam Academic Review Vol.16, No.1, Issue 26, July 2015 – October 2015

กลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึง
เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามตาแหน่งงาน ตาแหน่งงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์
การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการที่มีตาแหน่งงานที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนด
กลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึง
เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามอายุการทางาน อายุการทางานผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบที่มีอายุการทางานต่างกันมีผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 จึงเป็ นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุม่ ตัวย่างที่
แตกต่างกันจาแนกตามรายได้ รายได้ ตอ่ เดือนของผู้ประกอบธุรกิจที่ตา่ งกัน มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้ ที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์
การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงเป็ นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ปั ญหาในการให้ บริการของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ พบว่า ปั ญหาที่พบมากที่สดุ เป็ นดับแรก คือ
ปั ญหาราคาเบี ้ยประกันภัยสูงกว่าบริษัทประกันภัยอื่น ชื่อเสียงของบริษัทยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลาย
การให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่สินไหม พนักงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ทาให้ การทางาน
ขาดความถูกต้ อง แม่นยา สาขา หรื อ สานักงานของตัวแทนจาหน่ายมีจานวนไม่มาก ที่ตงของบริ
ั้
ษัท หรื อ
สานักงานตัวแทน อยูใ่ นบริเวณที่ลกู ค้ าไม่สะดวกในการติดต่อ เช่น หายาก ที่จอดรถไม่เพียงพอ และไม่มี
การส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา การลดราคา หรื อการให้ ของชาร่วยแก่ลกู ค้ า

ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
ควรศึกษาถึงความพึงพอใจและความต้ องการของผู้บริโภคเพิ่มเติม เพื่อให้ การกาหนดกลยุทธ์
ทางการแข่งขันเป็ นเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และควรจะมีการศึกษาแนวโน้ ม
ของลักษณะการทาประกันภัยรถยนต์ในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
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การสรุ ปผล และอภิปรายผล
โครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด เนื่องจากมีบริษัทประกันภัยรถยนต์ในตลาดจานวนมาก และในขณะเดียวกันผู้ซื ้อใน
ตลาดก็มีเป็ นจานวนมากเช่นกัน และผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายของแต่บริษัทก็มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันและ
สามารถทดแทนกันได้ แต่ถ้าหากบริษัทประกันภัยใดสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้ ก็จะสามารถ
กาหนดราคาที่แตกต่างจากบริษัทคูแ่ ข่งรายอื่นๆ ได้ และนามาซึง่ ส่วนแบ่งตลาดที่มากกว่าคูแ่ ข่ง ดังจะเห็น
ได้ วา่ ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์จะกระจุกตัวอยูก่ บั บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่
เพียงไม่กี่บริษัท ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง และมีเงินลงทุนค่อนข้ างมากจึง
สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ซื ้อได้ โดยการให้ บริการที่ดีกว่าบริษัทคูแ่ ข่ง ด้ วยการมีสาขาเป็ นจานวน
มาก มีพนักงานคอยให้ บริการอย่างทัว่ ถึง มีเทคโนโลยีในการให้ บริการที่ทนั สมัยและรวดเร็ว เมื่อผู้ซื ้อมี
ความพึงพอใจในการบริการของบริษัทใหญ่ๆ ย่อมเลือกใช้ บริการของบริษัทใหญ่ๆ เหล่านี ้แน่นอน ซึง่ จะ
ส่งผลให้ บริษัทใหญ่ๆ เหล่านันมี
้ ผลประกอบการเพิ่มมากขึ ้นแน่นอน จึงเป็ นเหตุให้ บริษัทใหญ่นนมี
ั ้ สว่ นแบ่ง
ตลาดที่มากกว่าคูแ่ ข่งขันรายอื่นๆ
การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการกาหนดกลยุทธ์ การแข่ งขันของ
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี เมื่อพิจารณาจากปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้ านต่ างๆ
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สดุ อันดับ
แรก คือปั จจัยด้ านบุคลากร โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญกับความกระตือรื อร้ นของพนักงาน และ
เอาใจใส่ตอ่ ลูกค้ าเป็ นดับแรก รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี และมีความเป็ นกันเองในการ
ให้ บริการ พนักงานมีความรู้ความชานาญด้ านการรับประกันภัย และพนักงานมีบคุ ลิกภาพดี แต่งกาย
สุภาพเรี ยบร้ อย
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับ
สาคัญมากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 2 โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความรวดเร็วในการเดินทางไป
ให้ บริการในกรณีอบุ ตั เิ หตุของพนักงานสินไหมเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลานัดหมายมี
ศูนย์รับแจ้ งอุบตั เิ หตุให้ ตดิ ต่อแจ้ งเหตุได้ 24 ชั่ วโมง ความรวดเร็วในการจ่ายเงินสินไหมให้ กบั ลูกค้ า ความ
รวดเร็วในการจัดซ่อมรถลูกค้ า และความรวดเร็วในการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ ลกู ค้ า
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สดุ
เป็ นอันดับที่ 3 โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความคุ้มค่าของเบี ้ยประกันภัยเป็ นอันดับแรก
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และรองลงมาคือ เรื่ องความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท ความถูกต้ องรวดเร็วในการออก
กรมธรรม์ และความหลากหลายของประเภทกรมธรรม์
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับ
สาคัญมาก เป็ นอันดับ 4โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสถานที่ตงของบริ
ั้
ษัท หรื อ สานักงาน
ตัวแทน สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ที่จอดรถเพียงพอแก่ลกู ค้ าที่มาติดต่อ
การจัดตกแต่งสถานที่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ความสะอาดของอาคารสถานที่ และมีสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ลกู ค้ าที่มาติดต่อ เช่น ที่นงั่ รอรับบริการ โทรทัศน์ น ้าดื่ม หนังสือพิมพ์ ห้ องน ้า เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านราคา เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับสาคัญมาก เป็ น
อันดับที่ 5 โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องระดับราคาเบี ้ยประกันภัยเป็ นอันดับแรก รองลงมา
คือเรื่ องการให้ สว่ นลดค่าเบี ้ยประกันภัย ความสะดวกในการชาระเงินได้ หลายช่องทาง การให้ เครดิตในการ
ชาระเงิน และสามารถผ่อนชาระค่าเบี ้ยประกันภัยได้
ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับ
สาคัญมาก เป็ นอันดับที่ 6 โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสาขาที่ให้ บริการทัว่ ประเทศ เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่ องสานักงานตัวแทนมีให้ บริการทัว่ ประเทศ การจาหน่ายผ่านสถาบันการเงิน
และมีพนักงานติดต่อหาลูกค้ าโดยตรง
และปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด เป็ นปั จจัยที่ผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยูใ่ นระดับ
สาคัญมาก เป็ นอันดับที่ 7 โดยผู้ประกอบการได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องจานวนอูซ่ อ่ มรถ และสถานพยาบาล
ในเครื อ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่ องคาแนะนาจากผู้เคยใช้ บริการ บริการเสริมมีรถให้ ใช้ ระหว่างซ่อม
บริการผ่านเว็บไซด์ ความหลากหลายของช่องทางโฆษณา การให้ ของแถมหรื อของชาร่วยเมื่อซื ้อกรมธรรม์
และการมีโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ ท่ มี ีผลต่ อการกาหนดกลยุทธ์ การแข่ งขันของกลุ่มตัวอย่ างที่แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขัน
ในส่วนผสมทางการตลาด ที่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบที่มีอายุตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด ที่ไม่
แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบที่มีสถานภาพโสดมีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจาก
ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพหย่าร้ าง และผู้ประกอบที่มีสถานภาพสมรสมีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขัน
ต่างไปจากผู้ประกอบการที่มีสถานภาพหย่าร้ าง
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ผู้ประกอบการที่มีการศึกษาที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ประกอบการที่มีตาแหน่งงานที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการตาแหน่งผู้จดั การ หรื อ หัวหน้ าแผนกมีการกาหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่การตลาดผู้ประกอบการตาแหน่งผู้จดั การ
หรื อ
หัวหน้ าแผนกมีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการตาแหน่งตัวแทนจาหน่าย และ
ผู้ประกอบการตาแหน่งผู้จดั การ หรื อ หัวหน้ าแผนกมีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจาก
ผู้ประกอบการตาแหน่งอื่นๆ
ผู้ประกอบที่มีอายุการทางานต่างกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ที่ไม่แตกต่างกัน
ผู้ประกอบการที่มีรายได้ ที่ตา่ งกันมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีการกาหนดกลยุทธ์
การแข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาทต่อเดือน ผู้ประกอบการที่มีรายได้
15,001-20,000 บาทต่อเดือน มีการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการที่มีรายได้
20,001-25,000 บาทต่อเดือน และผู้ประกอบการที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน มีการกาหนดกล
ยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจากผู้ประกอบการที่มีรายได้ 25,001-30,000 บาทต่อเดือน
จากผลการศึกษาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ จากลักษณะโครงสร้ างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มี
ลักษณะเป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด โดยส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยูท่ ี่บริษัทประกันภัย
ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท ซึง่ ตามลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนัน้ จะเห็นได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดนันจะไม่
้
แตกต่างกันและสามารถทดแทนกันได้ ดังนันการสร้
้
างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ซื ้อเพื่อให้ เกิด
การเลือกใช้ บริการประกันภัย จึงขึ ้นอยูก่ บั การสร้ างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้ วา่ จากการ
วิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัย พบว่า ผู้ประกอบการจะให้ ความสาคัญในปั จจัยด้ าน
บุคลากร และปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริการมาเป็ นอันดับแรก เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์
และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ซื ้อในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ ได้ รับการบริการที่ดีและ
บริษัทขนาดใหญ่ที่สว่ นแบ่งการตลาดมากกว่าย่อมมีความสามารถในการบริการตรงตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามากกว่า ทังในด้
้ านจานวนสาขาที่ให้ บริการ จานวนพนักงาน ความรวดเร็วในการให้ บริการ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เนื่องจากเป็ นบริษัทขนาดใหญ่มีเงินลงทุนสูงกว่าคูแ่ ข่งรายอื่นๆ จึงทาให้ บริษัท
ประกันภัยขนาดใหญ่นนสามารถสร้
ั้
างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันได้ มากกว่าบริษัทประกันภัยอื่นๆ
ส่งผลให้ มีสว่ นแบ่งการตลาดที่มากกว่าตามมา
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ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านองค์กร การตัดสินใจในการทาประกันภัยรถยนต์ของผู้ทาประกันจะมองถึงความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทประกันวินาศภัยเป็ นอันดับแรก ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างความน่าเชื่อถือ สร้ าง
ภาพพจน์ขององค์กรให้ เป็ นที่ยอมรับ เน้ นการให้ บริการด้ วยความรวดเร็ว เป็ นธรรมะและโปร่งใส ให้
พนักงานมีจิตรบริการ บริการด้ วยความเต็มใจ ยึดผู้รับริการเป็ นหลัก บริษัทฯ จะต้ องจัดทาแผนงาน
โครงการสร้ างความน่าเชื่อถืออย่างเป็ นรูปธรรม มีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
แก้ ไขให้ ดีขึ ้น
2. ด้ านการบริหารจัดการ ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงของการประกันวินาศภัยที่ไม่ใช่เรื่ องราคา แต่
เป็ นเรื่ องของผลตอบแทน การให้ บริการผู้ทาประกันภัยควรเน้ นผลตอบแทนที่เหมาะสม การบริการที่ดี การ
จัดให้ มีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่เชิงรุก โดยการตรวจสอบสถานที่ ให้ คาแนะนาด้ านความปลอดภัยแก่ผ้ ทู า
ประกัน ช่วยดูแลตรวจสอบและให้ คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง
3. ด้ านบุคลากร บริษัทประกันวินาศภัยต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาความ
รู้อยูต่ ลอดเวลาและต่อเนื่อง และองค์กรจะต้ องรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ อยูก่ บั องค์กร
ตลอดไป ซึง่ จะต้ องมีสิ่งยึดเหนี่ยว เช่น การปลูกฝั งความคิดให้ บคุ ลากรรักองค์กร เห็นว่าองค์กรเป็ นส่วน
หนึง่ ของเขาที่จะต้ องช่วยกันดาเนินให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ การให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าแก่
บุคลากร ทังด้
้ านการเงิน ความเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้ าที่การงาน
4. ด้ านเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสานเทศให้ มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของบุคลากรในบริษัท และผู้ทาประกัน
เป็ นการอานวยความสะดวกรวดเร็ว ซึง่ จะต้ องมีการดาเนินการพัฒนาระบบให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดหาเครื่ องมือที่ใช้ ในระบบสารสนเทศให้ เพียงพอต่อความต้ องการของบุคลากร
5. ด้ านการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทประกันวินาศภัย ควรมีการ
โฆษณา ประชามสัมพันธ์ ทังทางสื
้
่อโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ ทังทางหน้
้
า
หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสารยานยนต์ โดยเน้ นจุดขายในด้ านการเพิ่มความคุ้มครอง
มาตรฐานเดิมให้ สงู ขึ ้น เสนอรูปแบบประกันภัยแบบใหม่ โดยใช้ นโยบายการบริการด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว สามารถให้ บริการสินไหมได้ อย่างรวดเร็ว ทังการเข้
้
าถึงจุดเกิดเหตุ และการดาเนินการ เกี่ยวกับการ
ประกัน ภัยกับคูก่ รณี ตลอดจนการชดเชยค่าสินไหมต่างๆ เพื่อให้ เกิดจุดเด่นในสินค้ าและบริการมากกว่า
บริษัทประกันวินาศภัยรายอื่น
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