ความต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ของคนในเขตพื้นที่จงั หวัดอุทยั ธานี
Demand for Car Insurance in Uthai Thani
ชลธิชา ทองมัง่

บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานของธุรกิจธุรกิจนายหน้าประกันวินาศรถยนต์ ชื่อแบรนด์ Cha Insurance
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นการศึกษา 1)ความต้องการของตลาด 2)ยอดขาย 3)การดาเนินการของธุรกิจ และ 4)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเก็บข้อมูลจากลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ และผูป้ ระกอบการหรือศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิ จยั 1)ตลาดมีความต้องการประกันภัยทีม่ รี าคาและความน่าเชื่อ 2)ยอดขายประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน
3)การดาเนินการของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรเป็ นนายหน้าแบบบุคคลธรรมดา ด้าน
การเงินธุรกิจได้แก่เงินลงทุน 210,000 บาท งบประมาณดาเนินงาน 10,000 บาท โดยมีจุดคุม้ ทุนใช้เวลาระยะเวลา 3
เดือน ด้านปฏิบตั กิ ารได้แก่ แนะนากรรมธรรม์ทเ่ี หมาะสมและความคุม้ ครองครอบคุม และ4) การจัดการเชิงกลยุทธ์
ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน กลยุทธ์การมุ่งเน้นความแตกต่าง กลยุทธ์การ
มุ่งเน้นต้นทุนต่า
คาสาคัญ : นายหน้าประกันบุคคลธรรมดา,ประกันภัยรถยนต์,กรรมธรรม์ความคุม้ ครอง

ABSTRACT
Business Demand and Operation of Cha Insurance’s car insurance business
The research purpose and to study 1) demand of the market, 2) Sale, 3) business operation and 4)
Strategic management by collecting data form target customers and entrepreneurs or executive as well as
the information related to business operation
Results show that 1) Market needs are price and reliability 2) Sales approximate 60,000 baht per month 3)
Business operations are in term of Organizational behavior such as organization structure of insurance agent,
Business finance such as investment 210,000 baht and operating budget 10,000 baht, with break-even point
in 3 months, and Operation such as suggesting appropriate coverage policy and extensively protection. 4)
Strategic management planning such as Differentiation Strategy, Cost Leadership Strategy, Focused
Differentiation Strategy and Focused Cost Leadership Strategy
Keyword: Agent, Car insurance, Coverage policy

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การการขายประกันวินาศภัยรถยนต์เป็ นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และเป็ นอาชีพที่น่าจับตามอง
อยากมากทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั โดยรูปแบบการขายและขัน้ ตอนการดาเนินงานต่างๆได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเห็นได้ชดั เจนในอดีตจากยุคเริม่ ต้นทีน่ าเสนอกรรมธรรม์ประกันผ่านกระดาษโดยตัวแทนประกันภัย
ทีเ่ ดินเคาะประตูถงึ บ้าน หรือรอให้ลูกค้ามาติดต่อโดยตรงต่อมาก็เป็ นการซื้อ ขายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์และ
เริม่ ใช้เทคโนโลยีมากขึน้ กล่าวคือการขายประกันแบบระบบเดิมปรับเปลี่ยนมาเป็ นการขายทีห่ ลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความสะดวกรวดเร็วเป็ นไปตามยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ธุรกิจประกัน
วินาศภัยรถยนต์ จัดเป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสาคัญของโลก ด้วยข้อดีทช่ี ่วยเพิม่ ความมั ่นคงให้กบั ผูซ้ ้อื ประกันภัย ช่วย
แบ่งเบาภาระ และเพิม่ ความมั ่นใจในการใช้ชวี ติ มากขึ้น ทาให้ ธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์เติบโตอันเป็ นผลมาจาก
ความต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์มากขึน้ เมื่อพิจารณารูปแบบธุรกิจประกันวินาศภัยจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
แบบตัวแทน กับนายหน้า ซึง่ ตัวแทนประกัน คือบุคคลทีท่ าหน้าทีแ่ ทนบริษทั ซีง่ จะถูกมองว่าเป็ นว่าเป็ นคล้ายพนักงาน
ของบริษทั ก็ได้ เพราะตัวแทนสามารถทาบริษทั ทีต่ นสังกัดได้เพียงบริษทั เดียว ดังนัน้ ในการนาเสนอขายประกัน จึงขาย
ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต นสังกัดเท่ านั น้ จึงมีความแตกต่างกับ นายหน้ า คือผู้ทาหน้ าที่ช้ชี ่องหรือจัด หา
ช่องทางทาประกันให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย นายหน้าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลก็ได้ ข้อดีของนายหน้าคือมีอสิ ระ
ในการแนะนาลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ใดก็ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง ทาให้โครงสร้างใน
องค์การมีความแตกต่างกัน และยังทาให้ตวั แทนและนายหน้าเกิดการแข่งขันการทางด้านราคา ช่องทางการตลาดเพื่อ
หาลูกค้าให้มากขึน้ การขายประกันรถยนต์สามารถทาให้ผขู้ ายมีรายได้ โดยใช้ตน้ ทุนทีต่ ่าแต่ได้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าใน
การลงทุนกับธุรกิจประกันภัยซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน แต่ถ้าหากหาลูกค้าไม่ได้ก็จะทาให้ธุรกิจขาดทุนและอาจจะไม่
สามารถดาเนินธุรกิจได้เนื่องจากกาไรทีไ่ ด้นัน้ หักจากค่าคอมมิชชันซึ
่ ง่ บริษทั จะเป็ นผูก้ าหนดค่าคอมมิชชันของตั
่
วแทน
กับนายหน้าขึน้ อยู่กบั การตกลงกันของบริษทั กับตัวแทนและนายหน้า ดังนัน้ ผูข้ ายประกันจึงต้องมีความสามารถเพื่อหา
ลูกค้าเพิม่ มากขึน้ และยังต้องมีความสามารถในการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กาไรและธุรกิจสามารถดาเนินอยู่ได้ โดยจะต้อง
ให้ความสาคัญกับประเด็น การจัดการและพฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรม การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรม การ
จัดการการเงินในอุตสาหกรรม การจัดการการดาเนินงานในอุตสาหกรรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นระยะเวลา 5 ปี

3. นิ ยามศัพท์
1.ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง จานวนความเสียหายทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันภัยจะต้องชดใช้หากเกิดความเสียหายทีไ่ ด้รบั
ความคุม้ ครองตามกรรมธรรม์ โดยการชดใช้อาจเป็ นตัวเงิน เป็ นการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม และการหามาทดแทน
ให้
2.ผูเ้ อาประกันภัย หมายถึง บุคคลทีป่ รากฏชื่อเป็ นผูเ้ อาประกันในตารางหน้ากรรมธรรม์ ทีต่ กลงชาระเบีย้ ประกันภัย
ให้แก่บริษทั ทีร่ บั ประกันภัย
3. ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง ประกันรถยนต์ทผ่ี เู้ อาประกันสมัครใจทาประกันเองโดยทีก่ ฎหมายมิได้บงั คับ
เพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
4. ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาเกีย่ วกับความต้องการในการเลือกประกันภัยรถยนต์และโครงสร้างองค์กรและหน้าทีก่ ารทางาน การ
จัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการการดาเนินงาน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนต์ ตัง้ แต่การเริม่ ต้นธุรกิจจนถึงการบริการหลังการขาย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูใ้ ช้รถ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี และผูป้ ระกอบการธุรกิจประกัน
วินาศภัยรถยนต์ จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 3 ราย
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาและเก็บตัวอย่างประชากรและผูป้ ระกอบการในเขตพืน้ ที่ จังหวัด อุทยั ธานี
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จากนัน้ ได้ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ตัวอย่างผูบ้ ริโภคในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
5. ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ การวางแผน การลงทุน ผลตอบแทนในการประกอบ
ธุรกิจวินาศภัยรถยนต์และสามารถนาข้อมูลการวิจยั ไปแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงบริการด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค
2. เพื่อผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลผลการวิจยั ไปปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูส้ นใจต้องการศึกษาและนาความรูเ้ พือ่ นาไปประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยอีกด้วย

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การจัดการและพฤติ กรรมองค์การ
1.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรทีต่ อ้ งการดาเนินงานเปิ ดสานักงานนายหน้าแบบบุคคลธรรมดา จะประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การ
พนักงานบัญชี พนักงานขาย โดยจะมีโครงสร้างองค์กรดังนี้
ผู้จดั การ

พนักงานบัญชี

พนักงานขาย

บทบาทหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การ
1. วางแผนงานของบริษทั โดยการกาหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษทั เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทางานของพนักงานบัญชี และพนักงานขาย
2. แนะนาผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าอย่างเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือผูถ้ อื กรมธรรม์ทต่ี อ้ งการข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลใน
กรรมธรรม์
บทบาทหน้าทีพ่ นักงานบัญชี
1.จัดทางบประมาณรายจ่ายต่างๆ และลงในระบบคอมพิวเตอร์รว่ มกับผูจ้ ดั การและพนักงานขาย
2.ตรวจเช็คบัญชียอดรายรับกับยอดรายจ่ายของบริษทั
3.จัดทาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษทั เพื่อส่งให้ผจู้ ดั การ
4.ควบคุมดูแล ตรวจเช็ค ตลอดจนติดตามการชาระเงินของลูกค้าของพนักงานขาย
บทบาทหน้าทีข่ องฝ่ ายการขาย
1.แนะนาผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อส่งต่อให้ผจู้ ดั การแนะนา
2.ให้ความช่วยเหลือผูถ้ อื กรมธรรม์ทต่ี อ้ งการข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลในกรรมธรรม์
เหตุ ผ ลการจัด แบ่ ง การก าหนดหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของพนั ก งานจัด แบ่ง เป็ น ฝ่ ายไหนบ้า งและใช้
พนักงานกีค่ นนัน้ จากการเป็ นสานักงานประกันภัยทีเ่ ริม่ ธุรกิจรายใหม่คดิ ว่าหน้าทีข่ องธุรกิจของเราเป็ นเพียงตัวกลางใน
การประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษทั ประกันภัยดังนัน้ ถึงไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ใช้พนักงานหลายคน ก็สามารถ
ดาเนินการได้ทุกเรื่อง ดังนัน้ ในกรณีเริม่ ต้น มีเพียง 3 ตาแหน่ง ก็สามารถดาเนินการได้ แต่หากมีปริมาณลูกค้ามากขึน้
ก็สามารถเพิม่ จานวนพนักงานได้
1.2 การจูงใจการทางานเป็ นทีม
จากภาพรวมธุรกิจในองค์กรบริษทั ประกันวินาศภัยจะใช้วธิ กี ารจูงใจโดยการตัง้ เป้ าหมายเพื่อให้พนักงานทา
ผลงานตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ เป็ นวิธกี ารสร้างการจูงใจทีเ่ หมาะสมกับสานักงานนายหน้ า ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านจะขึน้ อยู่
กับลักษณะของเป้ าหมายว่าจะมีความชัดเจน และท้าทายโดยมีผปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ มีความแตกต่างในความสามารถ ความ

มุ่งมั ่น ทาให้เกิดผลปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นตัวกาหนดรางวัล ถ้ามีผลงานดีกจ็ ะได้รางวัล ถ้ามีผลงานไม่ดกี จ็ ะได้รางวัล การ
สร้างแรงจูงใจจึงเป็ นกระบวนการสาคัญทีท่ าให้เกิดความสาเร็จได้เร็วขึน้
2. การจัดการการตลาด
2.1 สภาพแวดล้อมในตลาด
สภาพแวดล้อมในตลาดมีการแข่งขันกันทางด้านราคาสูงทาให้นายหน้าต้องหาช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และเร็วกว่าคู่แข่ง ทาให้ในตลาดจะมีการตัดราคาเบีย้ ประกัน ดังนัน้ เมื่อมีการเติบโตของนวัตกรรมใหม่ๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
เข้ามา เป็ นองค์ประกอบสาคัญในธุรกิจประกันภัยแล้วการให้ความสาคัญ
กับ การบริการหลังการ
ขายนัน้ ก็สาคัญไม่แพ้กนั เพราะถ้าลูกค้าเลือกใช้บริการกผ่านนายหน้าประกันโดยไม่เข้าไปติดต่อกับบริษัทประกัน
โดยตรง แสดงให้เห็นว่าลูกค้าต้องการการดูแลทีม่ ากขึน้ ทีบ่ ริษทั ประกันทาให้ไม่ได้แต่นายหน้ามีมากกว่าคือการบริการ
หลังขายนัน้ เอง
2.2 ตลาดเป้ าหมาย
ผูจ้ ดั ทาเน้นตลาดเป้ าหมายโดยได้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการซึง่ ไม่ได้เลือกลูกค้าเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูจ้ ดั ทาจึง
แบ่งของเป็ น 2 กลุ่มคือ
1.ตลาดระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ (Business-to-Business, B2B) กลุ่ม ลูกค้าขององค์กรเป็ นทัง้ กิจการ นิติ
บุคคล โรงงาน ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. ตลาดระหว่างองค์กรธุรกิจกับผูบ้ ริโภค (Business-to-Consumers, B2C) กลุ่มลูกค้า ขององค์กร คือ บุคคลธรรมดา
ทัวราชอาณาจั
่
กร
2.3 กลยุทธ์การตลาด
ส่วนใหญ่องค์กรจะใช้กลยุทธ์บริหารลูกค้าสมพันธ์( Customer Relationship Management) “CRM” เพื่อการ
สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยี ทางสานักงานนายหน้าเป็ นธุรกิจขนาดเล็กจึงนามาปรับใช้ให้
เหมาะกับทางผูจ้ ดั ทามองการจัดการกลยุทธ์การตลาด แบ่งเป็ น 4 กลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix คู่กนั ไปด้วย
ในการดาเนินธุรกิจการนาCRM มาใช้เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าจะทาให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีและไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อ่นื และยังสามารถนา CRM มาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อกี ด้วย โปรแกรม
CRM มีดงั นี้
1.การส่ง Direct Mail เพื่อเป็ นการเตือนความจาให้ลูกค้ารูเ้ มื่อประกันใกล้จะหมดอายุ
2.จัด Thank you party สาหรับลูกค้าโดยเฉพาะ ปี ละ1 ครัง้
3.มีการให้คาปรึกษาปั ญหาผ่าน online ทางอินเตอร์เน็ต
จัดการกลยุทธ์การตลาด แบ่งเป็ น 4 กลยุทธ์ ใช้เครื่องมือ TOWS Matrix

1.กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์ท่อี งค์กรจะใช้ความเข้มแข็งภายใน ฉวยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกที่
เปิ ดโอกาสให้ซ่งึ ทุกองค์กรก็อยากจะได้ความเข้มแข็ง ภายในเพื่อทีจ่ ะฉวยประโยชน์ เพิม่ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ
2.กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) สานักงานนายหน้ามีโอกาสทีจ่ ะนาแนวคิดหรือวิธใี หม่ๆมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่
มีอยู่ได้ในสานักได้ง่าย เนื่องจากธุรกิจสานักงานนายหน้าเป็ นขนาดเล็ก การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่มากขึ้ นจะ
เข้าถึงยากกว่าเพราะช่องทางการตลาดบริษทั ใหญ่จะมีตวั แทนมากกว่าในการหาลูกค้า แต่สานักงานนายหน้าจะแก้ไข
จุดอ่อนนี้คอื คือ ใช้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้เพื่อส่งเสริมยอดขายและเข้าถึงลูกค้าเพิม่ ขึน้
3.กลยุ ท ธ์ ป้ อ งกัน (ST Strategy) คือ ได้ม าจากการน าข้อ มู ล ที่ไ ด้จ ากการกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 200 คนและสัม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ เพื่อทีจ่ ะนามากาหนดกลยุทธ์เชิงป้ องกันจากการใช้งบประมาณการลงทุนทีไ่ ม่ตอบสนองความต้องการ
ในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์
4.กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) คือ ได้มาจากการนาข้อมูลจากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจการเมืองสภาพแวดล้อม
ที่เป็ นจุดอ่อนข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ ทัง้ นี้เนื่องจากสานักงานนายหน้า
เผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่ องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทยใช้ลดน้อยลงทาให้ลูกค้า
ไม่มีความจาเป็ นต้องซื้อประกันภัย ทาให้สานักงานนายหน้ าต้องปรับตัวหรือแนะนาราคาเบี้ยหรือความคุ้มครองที่
เปลีย่ นไปของลูกค้า
3. การจัดการการเงิ นในอุตสาหกรรม
3.1 แหล่งเงิ นทุน ต้นทุน
ในภาครวมธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์จะใช้แหล่งเงินทุน 2 แหล่งใหญ่ คือ
1.เงินทุนส่วนตัวของเจ้าของหรือระดมทุนจากหุน้ ส่วนของกิจการ
2. เงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงิน
แต่ทางผูจ้ ดั ทาใช้แหล่งเงินทุนส่วนตัวของเจ้าเอง สาเหตุ เนื่องจากอุตสาหกรรมประกันรถยนต์เป็ นธุรกิจทีเ่ งินลงทุนไม่
สูงเพราะสานักงานนายหน้าเป็ นเพียงตัวกลางระหว่างบริษทั กับลูกค้าเท่านัน้
3.2 งบลงทุน
สานักงานนายหน้าจะใช้งบลงทุนแบบ นายหน้าแบบบุคคลธรรมดา มีเพียงคนเดียวในการขายประกัน โดยมี
ต้นทุนในการลงทุนสามารถสรุปได้ว่าต้นทุนในการขายประกัน มีองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2 ส่วนคือ
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบือ้ งต้น (Initial Investment) จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการใช้งบประมาณ 100,000 บาท
ในรูปแบบเช่าเปิ ดสานักงานแต่เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีพน้ื ทีใ่ นการดาเนินธุรกิจอยู่แล้วจะใช้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพืน้ ทีต่ งั ้
สานักงานจะใช้งบประมาณ 200,000 บาทในการตัง้ สานักงานครัง้ แรกเพื่อจัดตกแต่งสานักงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating and Maintenance Cost) เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจาการขายประกันเช่น ในการ
ดูแลลูกค้า หรือติอต่อลูกค้าและออกไปพบลูกค้าตามทีต่ ่างๆทาให้เกิดรายจ่ายในการดาเนินงานขึน้ จากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ งบลงทุนส่วนนี้จะเป็ นค่าใช้จ่ายด้านค่าเดินทางส่วนใหญ่ งบทีใ่ ช้ในการตัง้ สานักงานครัง้ แรก 5,000 แต่
ทางผูจ้ ดั ทาจะใช้งบการลงทุน ประมาณ4,000 บาท เพื่อใช้ในค่าเดินทางพบลูกค้า และดูแลลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการดาเนินงาน โดยทัวไปขึ
่ น้ อยู่ขนาดบริษทั ทีก่ ่อตัง้ ไม่สามารถระบุได้ว่าควรใช้งบ
ลงทุนเท่าไรขึ้นอยู่กบั เจ้าของเพราะการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยภาพรวมแล้วไม่ได้เป็ นบุคคลจ่ายค่า
สินไหมทดแทน เพราะนายหน้าประกันภัย จะไม่ใช่ผทู้ ม่ี าจากบริษทั ประกันภัยโดยตรง ไม่มสี งั กัดในการทางาน แต่เป็ น
ผู้ท่คี อยช่วยเหลือ ชี้แนะการทาประกันกับบริษัทต่างๆ หรือเป็ นตัวแทน ที่จะทาหน้าที่แทนผู้เอาประกัน จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ ทาให้ไม่จาเป็ นต้องใช้งบลงทุนทีส่ งู
3.3 จุดคุ้มทุน
การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลา๑ปี ในการถึงจุดคุม้ ทุน เงินลงทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
และบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนายหน้าแบบบุคคลธรรมดา ซึง่ ขายประกันเพียง
คนเดียวไม่จาเป็ นต้องจัดตัง้ บริษทั หรือมีพนักงาน แต่สามารถเปิ ดสานักงานนายหน้าได้ ซึ่งจะสามารถคืนทุนเร็วกว่า
ถ้าพูดถึงจุดคุม้ ทุนในอุตสาหกรรมนัน้ เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่สูงแต่ได้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าเพราะกาไรทีไ่ ด้มาจากค่า
คอมมิวชันตามเปอร์เซ็นต์ตามทีต่ กลงกับบริษทั ประกัน
4. การจัดการการดาเนิ นงาน
4.1 แหล่งเสนอขาย
การจัดการการดาเนินงานสานักงานนายหน้าบุคคลธรรมดา แหล่งวัตถุดบิ ของธุรกิจคือกรรมธรรม์และบริการ
ซึ่งได้รบั มาจากบริษทั ประกันภัยซึ่งรูปแบบของกรรมธรรม์จะมีเงื่อนไขในการคุม้ ครองแต่ละประเภททีม่ คี วามแตกต่าง
ขึน้ อยู่ลูกค้าตัดสินเลือกทาบริษทั ประกันทีไ่ หน เราทาหน้าทีแ่ นะนาบริษทั และความคุม้ ครองต่างๆเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
เลือก
4.2 การวางผังการดาเนิ นงานขององค์กร มีการดาเนิ นงานดังนี้
ขัน้ ตอนการดาเนินงานมี 6 ขัน้ ตอน เมื่อลูกค้าติดต่อมาเราก็ดาเนินการตามขัน้ ตอน เริม่ จากสอบถามความต้องการ
ของลูกค้าว่าอยากทาประกันประเภทอะไรและของบริษทั อะไร ขันตอนต่
้
อไปสอบถามรายละเอียดของรถว่าเป็ นรถอะไร
โดยขอเอกสารสาเนาจดทะเบียนรถยนต์เพื่อทาใบเสนอราคาให้ลูกค้าดู เมื่อลูกค้าตกลงทาประกันตามทีเ่ ราทาใบเสนอ
ราคาก็ขอเอกสารเพิม่ เติม คือ บัตรประชาชนผูถ้ อื กรรมสิทธ์รถยนต์และนัดกับลูกค้าว่าจะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปถ่ายรูปรถยนต์
เพื่อทาการประเมิน ซึง่ การถ่ายรูปรถจะใช้เวลา 1-2 วัน ขึน้ อยู่กบั บริษทั ทีล่ ูกค้าเลือกและพืน้ ทีท่ พ่ี นักงานบริษทั ประกัน
จะไปถึง แต่จะไม่เกิน 2 วัน เมื่อประเมินผ่านแล้วจึงทาการออกกรรมธรรม์คมุ้ ครองให้ลูกค้าทันทีซง่ึ การจัดส่งกรรม
ธรรม์ขน้ึ อยู่กบั จะมารับทีส่ านักงานหรือจัดส่งตามทีอ่ ยูบ่ า้ นและจะมีบริการหลังการขายเพิม่ เติม เช่น การสอบถามข้อมูล
เกีย่ วกับประกัน 24 ชัวโมง
่
และ ติดต่อนายหน้าประกันเพื่อแจ้งเหตุเมื่อเกินอุบตั เหตุ 24 ชัวโมง
่

5. การจัดการเชิ งกลยุทธ์
5.1 รูปแบบการขยายตัว
จากภาพรวมรูปแบบการขยายตัวในอุตสาหกรรมจะเป็ นการเปลี่ยนจากนายหน้าบุคคลธรรมดาขนาดเล็กเป็ น
ในรูปแบบนายหน้านิตบิ ุคคลเป็ นขนาดทีใ่ หญ่ขน้ึ ส่วนนายหน้านิตบิ ุคคลจะเป็ นการเติบโตแบบเปิ ดสาขาเพิม่ ขึน้ แต่ใน
ความเป็ นจริงแล้วนัน้ ไม่มคี วามจาเป็ นต้องจากนายหน้าบุคคลธรรมดา ขนาดเล็กขยายเป็ นนายหน้านิตบิ ุคคลเป็ นขนาด
ที่ใหญ่ข้นึ สาหรับนายหน้ าบุคคลธรรมดาจะมีความอิสระมากกว่านิติบุคคลเพราะขายเพียงคนเดียว ทาให้เกิดการ
ขยายตัวแบบนายหน้าแบบบุคคลธรรมดาเปิ ดสาขาเพิม่ เป็ น 2-3 สาขาในรูปแบบสานักงาน โดยจ้างพนักงานเพิม่ ใน
รูปแบบทาหน้าทีน่ งเฝ้
ั ่ าสานักงานและออกกรรมธรรม์ให้กบั นายหน้า ซึง่ นายหน้าสามารถประจาตาแหน่งอยู่สาขาไหนก็
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องอยู่ในสานักงาน ทาให้เกิดนายหน้าเพียง1คนแต่ดูแลสาขามากกว่า1 สาขาเป็ นการเน้นการขยาย
เพิม่ สานักงานเพื่อจะไม่เปลีย่ นเป็ นแบบนายหน้านิตบิ ุคคลเพราะ นิตบิ ุคคลต้องมีนายหน้า 5 คนขึน้ ไปในการจัดตัง้ เป็ น
บริษทั ทาให้ใช้งบประมาณการลงทุนทีม่ ากกว่าและไม่ได้เป็ นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
5.2 รูปแบบในการแข่งขัน
ในภาพรวมธุรกิจมีการขยายตัวในรูปแบบต่างโดยบริษทั ๆจะใช้การวิเคราะห์ Five Forces Model มาใช้ในการ
แข่งขันผูจ้ ดั ทาได้นามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานะการณ์ต่างๆในการแข่งขันเพื่อทีส่ ามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทัง้ 5 ข้อ
1. การแข่งขันภายในอตุสาหกรรม (Rivalry among Existing Firms) ภายในตลาด และลักษณะของตลาดถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นประกันภัยทีต่ ดิ มาพร้อมกับตัวรถในขณะที่ ซื้อ ซึ่งเป็ นโปรโมชันของค่
่
ายรถยนต์ต่างๆ ทาให้บริษทั ทีส่ ามารถ
ผูกขาดกับค่ายรถยนต์รายใหญ่ได้กจ็ ะสามารถสร้างส่วนแบ่งในตลาดรถทีเ่ พิง่ ซื้อ และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กบั
ฐานลูกค้าในการซื้อ ปั ญหาการแข่งขันไม่สามารถหลีกเลีย่ งผูจ้ ดั ทาจึงวางแผนการแข่งขันกันทางด้านราคา การบริการ
ที่ รวดเร็ว การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค รวมถึงช่องทางการจาหน่ ายให้หลากหลาย ช่องทาง เพื่อให้เข้าถึง
ลูกค้าได้โดยง่าย มีการส่งเสริมทางด้านการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดความ สนใจของลูกค้า ทัง้ ทางด้าน ประชาสัมพันธ์
การทาโปรโมชัน่
2. ภัยคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of new Entrants) การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่นัน้ สามารถทาได้
ง่าย ส่งผลให้มคี ่แู ข่งขันเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ในอุตสาหกรรมประกันภัยภายในมีผปู้ ระกอบการมากขึน้ เพื่อมาแยกส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ทัง้ ด้านราคาเบี้ยประกันภัย การบริการ และความคุม้ ครองของการทาประกันทีแ่ ตกต่างไปจากคู่แข่ง 3.
อานาจการต่อรองของลูกค้า ( Bargaining Power of Buyers ) ลูกค้ามีอานาจในการต่อรองเนื่องจากอุต สาหกรรม
ประกันภัยมีบริษทั ทีป่ ระกอบการอยู่มากราย มีการแข่งขันกันทางด้านราคาและบริการอย่างมากจึงทากลยุทธ์ดา้ นราคา
ทีต่ ่ากว่า การบริการทีด่ รี วดเร็ว ทาให้ลูกค้ามีทางเลือก และสามารถทีจ่ ะเลือกทาประกันภัยรถยนต์ได้ตามความต้องการ
4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute) อุปสรรคจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับ สูงอยู่ใ นกรมธรรม์
รูปแบบใหม่ทอ่ี อกมามีความคุม้ ครองในตัวรถยนต์ทค่ี ล้ายคลึงกัน จากบริษทั ทีเ่ ข้ามาใหม่ และจากบริษทั ทีเ่ ป็ นผูน้ าใน
ตลาด ช่องทางการจาหน่ายและการบริการทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ทิ ค่ี ล้ายคลึงกัน

5.อ านาจการต่ อ รองของซัพ พลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) เนื่ อ งจากเป็ น บริษัทที่มีทุน จดทะเบียน
ค่อนข้างสูง และมีช่อื เสียงพอสมควรจะทาให้มี พันธมิตรทางการค้าที่ดมี คี วามน่ าเชื่อถือของบุคคลภายนอก ดังนัน้
บริษทั จึงมีอานาจการต่อรอง จากผูข้ าย หมายถึง บริษทั สามารถคัดเลือกอู่บริการซ่อมรถทีม่ มี าตราฐานให้เป็ นอู่ในเครือ
ของบริษทั ถ้าอู่ใดไม่ได้มมี าตราฐานจะไม่ถูกคัดเลือกเป็ นอู่ในเครือของบริษทั
5.3 การวางแผนกลยุทธ์
เนื่ อ งจากสานั ก งานนายหน้ า ประกัน เป็ น ธุ ร กิจ ขนาดเล็ก จึง เลือ กน ากลยุ ท ธ์ (Business Strategy)มาใช้ผู้จ ัด ท าได้
ทาการศึกษาในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึง่ ผูศ้ กึ ษา ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และการเก็บแบบสอบถาม จากนัน้
จึงใช้ Tows Matrix เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกระดับธุรกิจ ดังนี้
1.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อสร้างให้สานักงานเพิม่ ความสามารถทางการแข่งขัน
กับคู่แข่ง และสามารถเพิม่ ส่วนแบ่ง ตลาดให้มากขึน้ โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่ง
ด้วยเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั ในระยะยาว
2.กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนโดยการลดต้นทุนในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจ้างงาน ทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ น เพื่อทีจ่ ะสามารถต่อรองราคาเบี้ ยประกันถูก
กว่า คู่แข่งได้
3.กลยุทธ์การมุ่งเน้นความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) จะมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเท่านัน้ และสร้างคุณค่า
ด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เกิดความ
แตกต่างไม่ซ้ากับคู่แข่ง โดยเน้ นบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็ นติดต่อนายหน้าได้๒๔ชัวโมง
่ มีบริการรับแจ้งเหตุ๒๔
ชัวโมง
่
แจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศการต่างๆ
4.กลยุทธ์การมุ่งเน้นต้นทุนต่า (Focused Cost Leadership Strategy) โดยจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารลดต้นทุนให้ต่าที่สุดเพื่อ
การกาหนดราคาค่าเบี้ยประกันให้ได้ราคาที่ถูก ที่สุด จะมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเท่านัน้ ซึ่งจะเน้นกลุ่มตลาดที่เล็กและมี
คู่แข่งขันจานวนน้อย ซึ่งจะทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เป็ นการกระตุ้น
ความต้องการซื้อของลูกค้าได้มากขึน้ เนื่องจากลูกค้าให้ความสาคัญกับราคาเบีย้ ประกันทีถ่ ูกและคุม้ ครองได้เยอะ

ผลการวิ จยั
ภาพรวมด้านส่วนประสมทางการตลาดจะใช้ 7P ในการวางแผนการตลาดในอุตสาหกรรมประวินาศภัยใหญ่แต่ทาง
ผูจ้ ดั ทานามาปรับใช้เพียง 5P ให้เข้ากับสานักงานนายหน้าทีเ่ ป็ นขนาดเล็กและเป็ นเพียงตัวกลางระหว่างบริษทั ประกัน
กับลูกจากการทีไ่ ด้ทาแบบสอบถามผูบ้ ริโภคทาให้วเิ คราะห์และนามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจขนาดเล็ก
1.ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
แนะนาบริษทั ประกันแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรือความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ โดย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามลักษณะบริษทั ประกันแบบไหน

ที่ลูกค้าพิจารณาเลือกที่สุด ความน่ าเชื่อถือ มีช่อื เสียงและความมั ่นคงของบริษัท ร้อยละ 31 รองลงมา มีประเภท
ประกันรถทีห่ ลากหลายสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ของลูกค้า ร้อยละ 22.5 และ มีอู่ในเครือบริษทั ทีม่ มี าตรฐาน
น้อยทีส่ ุด ร้อยละ 4.5 และ4 กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามความคุม้ ครองใดทีล่ ูกค้าให้ความสาคัญมากทีส่ ุดประกัน
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ร้อยละ 28.5 รองลงมา ความเสียหายต่อชีวติ
ร่างกายหรืออนามัย(ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ร้อยละ 24 และ ประกันตัวผูข้ บั ขีใ่ นคดีอาญาน้อยทีส่ ุด ร้อยละ 0.5
จึงทาให้สามารถนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อ เลือกลักษณะบริษทั ประกันทีต่ รงตามความต้องการลูกค้ามากทีส่ ุดทา
ให้เราสามารถวางแผนการแนะนาผลิตภัณฑ์ โดยประกันตามไมล์ สาหรับคนขับรถน้ อย อยากได้ความคุ้มครองที่
ครอบคลุม แต่ไม่อยากเสียเบีย้ ประกันราคาสูง และยังคงได้รบั ความคุม้ ครองเทียบเท่ากับประกันภัย ประเภทที่ 1 ไม่ว่า
จะเป็ นภัยก่อการร้าย น้าท่วม รถหาย ไฟไหม้
2.ราคา (Price)
จากกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามราคาเบี้ยรถเก๋งในรุ่นเดียวกันทีล่ ูกค้าต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์
มากที่สุด ราคา 20,500 ร้อยละ 46 รองลงมา ราคา 7,500 ร้อยละ41.5 และ ราคา 2,500 น้อยที่สุด ร้อยละ 12.5 กับ
กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามราคาเบีย้ รถกระบะในรุ่นเดียวกันทีล่ ูกค้าต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มาก
ทีส่ ุด ราคา 7,600 ร้อยละ 46 รองลงมา ราคา 17,500 ร้อยละ 40 และ ราคา 3,200 น้อยทีส่ ุด ร้อยละ 14 ทาให้เราทราบ
ถึงราคาเบี้ยรถเก๋งกับราคารถกระบะเพื่อชี้แจ้งแนะนาราคาในการซื้อประกันว่าบริษทั แต่ละบริษทั จะมีราคาในการชาระ
เบี้ยประกันต่างๆและความคุม้ ครองก็มแี ตกต่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือเพื่อตอบแทนกับการได้รบั
กรรมสิทธิ ์ ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อวางแผนในการต่อรองราคากับลูกค้าให้ พอใจทัง้ ๒ฝ่ าย
เนื่องจากการได้ขอ้ มูลจากลุ่มตัวอย่างทางผูจ้ ดั ทามีแผนการพัฒนา websiteเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงลูกค้า
เพิม่ ขึน้
3.ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามช่องทางการชาระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ท่ลี ูกค้าต้องการที่สุด ธนาค าร ร้อยละ 65
รองลงมา สานักงานนายหน้า ร้อยละ 26 และ โอนผ่านทางตัวแทนน้อยทีส่ ุด ร้อยละ 9 ทาให้สามารถวิเคราะห์และมา
ปรับใช้เพื่อหาตัวกลางเพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการชาระและยังสามารถนามาวางในการกลยุทธ์
เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นงาน รวมถึงการจะเพิม่ ช่องทางในการชาระเบี้ยประกัน ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึน้
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขาย มีเป้ าหมายเพื่อสร้างความ น่ าเชื่อถือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การจูงใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในสินค้าและ บริการ กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามบริการหลัง
การขายทีล่ ูกค้าต้องการมากทีส่ ุด รวดเร็วในการช่วยเหลือเมื่อเกินอุบตั เิ หตุ ร้อยละ 50 รองลงมา มีบริการรับแจ้งเหตุ
ตลอด 24 ชัวโมง
่
ร้อยละ 20.5 ติดต่อนายหน้าได้ 24 ชม. ร้อยละ 19 และ แจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศการ
ต่างๆน้อยทีส่ ุด ร้อยละ 10 ทาให้สามารถรูค้ วามต้องการของลูกค้าทีใ่ ห้ความสาคัญเรื่องความเร็วในการใช้บริการเพื่อ

เกิดอุบตั ิเหตุทาให้สามารถนามาปรับโดยเมื่อเกิดเหตุลูกค้าสามารถติดต่อเบอร์โดยตรงกับสานักงานนายหน้าได้ 24
ชัวโมงได้
่
ทางสานักงานเมื่อรับเรื่องก็จะประสานหาฝ่ ายเคลมประกันเพื่อดูพน้ื ทีเ่ กิดว่าพนักงานคนใดอยู่ใกล้เพื่อให้ถงึ ที่
เกิดได้รวดเร็วมากขึน้ และกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามข่าวสารเกีย่ วกับประกันภัยรถยนต์ทท่ี ่านต้องการนัน้ ค้นหา
จากแหล่งใดมากทีส่ ุด อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 44.5 รองลงมา ผูข้ ายประกันโดยตรง ร้อยละ 27 คนรูจ้ กั ร้อยละ 18 และ สื่อ
โทรทัศน์น้อยทีส่ ุด ร้อยละ 10.5 ทาให้เราสามารถนาปรับมาใช้ในการเข้าถึงลูกค้ามากขึน้ เน้นลงทุนไปทางอินเตอร์เน็ต
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย
5.บุคลากร (People)
จากกลุ่ ม ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเพศของพนั ก งานขายที่ลูก ค้า ต้อ งการมากที่สุด คือ เพศหญิง ร้อ ยละ 61.5
รองลงมา เพศชาย ร้อยละ 36 และ เพศที่สาม น้ อยที่สุด ร้อยละ 2.5 ทาให้สานักงานนายหน้าสามารถวางแผนใน
อนาคตในการรับพนักงานเข้าทางานเน้นเพศหญิงในการใบริการลูกค้าและประสานงานบริษทั ประกันให้ส่งผูม้ คี วามรู้
เรื่องประกันมาอบรมให้ขอ้ มูลกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันเพื่อให้บุคคลหรือพนักงานในองค์กรทีใ่ ห้บริการแก่ลูกค้า
ต้องเป็ นบุคคลทีด่ ี มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความเอาใจใส่และดูแลลูกค้า มี
ความสามารถในการตอบสนองผูใ้ ช้บริการ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้

สรุปและวิ จารณ์ผลการวิ จยั
จากการศึกษาความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจนายหน้าประกันวินาศรถยนต์ ชื่อแบรนด์Cha Insurance สถาน
ทีต่ งั ้ อาเภอเมือง จาหวัดอุทยั ธานี โดยสรุปผลดังนี้
1.1 สรุปผลความต้องการของผู้บริโภคจากกลุม่ ตัวอย่าง
1.1.1 ข้อมูลการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันภัยโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสินค้า (Product) ลักษณะ
บริษทั ประกันแบบไหนทีล่ ูกค้าพิจารณาเลือกทีส่ ุดความน่าเชื่อถือ มีช่อื เสียงและความมั ่นคงของบริษทั ร้อยละ 31 มี
ความคุม้ ครองใดทีล่ ูกค้าให้ความสาคัญมากทีส่ ุดประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ถาวร ร้อยละ 28.5
1.1.2 ข้อมูลการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันภัยโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price)ราคาเบีย้ รถ
เก๋งในรุ่นเดียวกันทีล่ ูกค้าต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มากทีส่ ุดราคา 20,500 ร้อยละ 46 จะมีความ
คุม้ ครอง ทัง้ หมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามัย ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ส่วนที่ 2 ความเสียหายต่อรถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัย รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ (ขึน้ อยู่กบั ทุนประกัน)
ส่วนที่ 3 ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผูข้ บั ขี่ ประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล

และราคาเบีย้ รถกระบะในรุ่นเดียวกันทีล่ ูกค้าต้องการในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มากทีส่ ุดราคา 7,600 ร้อยละ 46
จะมีความคุม้ ครอง ทัง้ หมด 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกายหรืออนามัย ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ส่วนที่ 2 รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ (ขึน้ อยู่กบั ทุนประกัน)
ส่วนที่ 3 ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับพาหนะทางบก
ส่วนที่ 4 ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผูข้ บั ขี่ ประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
1.1.3 ข้อมูลการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันภัยโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) ช่อง
ทางการชาระค่าเบีย้ ประกันรถยนต์ทล่ี ูกค้าต้องการทีส่ ุด ธนาคาร ร้อยละ 65
1.1.4 ข้อ มู ล การตัด สิน ใจการเลือ กซื้อ ประกัน ภัย โดยใช้ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นส่ ง เสริม การตลาด
(Promotion) บริการหลังการขายทีล่ ูกค้าต้องการมากทีส่ ุด รวดเร็วในการช่วยเหลือเมื่อเกินอุบตั เิ หตุ ร้อยละ 50 ข่าวสาร
เกีย่ วกับประกันภัยรถยนต์ทท่ี ่านต้องการนัน้ ค้นหาจากแหล่งใดมากทีส่ ุด อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 44.5
1.1.5 ข้อมูลการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันภัยโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร (People) เพศของ
พนักงานขายทีล่ ูกค้าต้องการมากทีส่ ุด เพศหญิง ร้อยละ 61.5
1.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
บทสรุปการสัมภาษณ์ 1)ตลาดมีความต้องการประกันภัยทีบ่ ริษทั น่าเชื่อและหลากหลาย 2)ยอดขายประมาณ 1ล้าน
บาทต่อเดือน 3)การดาเนินการของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ถ้าเป็ น โครงสร้างองค์กรเป็ นนายหน้าแบบบุคคล
ธรรมดาขนาดเล็ก ด้านการเงินธุรกิจ เงินลงทุนครัง้ แรกประมาณ 33,000 บาท โดยมีจุดคุม้ ทุนใช้เวลาระยะเวลา 1
เดือน ซึง่ ในเรื่องงบการลงทุนการเป็ นสานักงานนายหน้าประกันภัย เป็ นการทาธุรกิจตัวกลางประกันภัย จึงใช้งบลงทุน
ทีต่ ่า และ งบการลงทุนส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั พืน้ ที่ และจังหวัดทีไ่ ปเปิ ดสานักงาน ด้านปฏิบตั กิ าร การทางานระหว่าง
บริษทั และ ลูกค้า โดยมีหลักการในการบริหาร การตลาด และการจัดการในการบริหารธุรกิจประกันภัยรถยนต์ จะต้อง
มีความรูใ้ นรายละเอียดของการประกันภัยอย่างแท้จริง เช่น เงือ่ นไข รายละเอียด ขัน้ ตอนการดาเนินงาน เพื่อชีแ้ นะผู้
เอาประกันได้ถูกต้อง และ4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ทีใ่ ช้ในการแข่งขันการบริการ เน้นความรวดเร็วเข้าถึงลูกค้าก่อน
คู่แข่งเพิม่ กลยุทธ์ทจ่ี ะต้องเตรียมรับมือกับคู่แข่งถ้าเกิดมีค่แู ข่งขึน้ มาก็จะเน้นเรื่องพัฒนาช่องทางสื่อสาร และเน้นการ
บริการลูกค้าให้เข้าถึงทุกกลุม่ เป้ าหมาย
1.3 สรุปผลความต้องการและการดาเนิ นงาน
1)ตลาดมีความต้องการด้านราคาทีค่ มุ้ ค่าและมีบริษทั ประกันน่าชือ่ ถือ ทาให้ตงั ้ ตลาดเป้ าหมาย คือ ตลาดระหว่างองค์กร
ธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ ( Business-to-Business,B2B) กลุ่มลูกค้าขององค์กรเป็ นทัง้ กิจการ นิตบิ ุคคล โรงงาน ห้างร้าน
สถาบัน การศึก ษา หน่ ว ยงานของรัฐ และรัฐ วิส าหกิจ กับ ตลาดระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิจ กับ ผู้บ ริโ ภค (Business-to-

Consumers, B2C) กลุ่มลูกค้า ขององค์กร คือ บุคคลธรรมดาทัวราชอาณาจั
่
กร เพราะจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในบริษทั
ประกันได้มกี ารเน้นการขยายกิจกรรมทาง การตลาด ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นรายย่อยในหลายช่องทางการขาย
และเข้าถึงลูกค้า เนื่องจากจะต้องมีการกระจายความเสีย่ ง และมีอตั ราค่าสินไหมทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี ยอมรับความเสีย่ งได้
แต่ยงั คง ให้ความสาคัญกับลูกค้าระดับองค์กรเช่นกัน 2)ยอดขายประมาณ 60,000 บาทต่อเดือนได้จากค่าคอมมิชชัน่
สามารถทาได้ในการเปิ ดสานักงานครัง้ แรกและสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ 3)การดาเนินการของธุรกิจเป็ น นายหน้า
แบบบุคคลธรรมดา ด้านการเงินธุรกิจได้แก่เงินลงทุน 210,000 บาท งบประมาณดาเนินงาน 10,000 บาท โดยมี
จุดคุม้ ทุนใช้เวลาระยะเวลา 3 เดือน ทาให้ผจู้ ดั ตัดสินใจลงทุนทาธุรกิจนายหน้าแบบบุคคลธรรมดา เพราะนายหน้าเป็ น
ตัวกลางระหว่างบริษทั กับลูกค้าเราไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้า เป็ นการลงทุนธุรกิจทีไ่ ม่สูง ด้านปฏิบตั กิ าร
แนะนากรรมธรรม์ทเ่ี หมาะสมและความคุม้ ครองทีค่ มุ้ ค่าให้แก่ลูกค้า และ4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการวางกลยุทธ์
4 กลยุทธ์
1.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทีแ่ ตกต่างจาก
คู่แข่ง ด้วยเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั ในระยะยาว เพิม่ การใส่ใจกับลูกค้า ดูแลลูกค้า
เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา เพื่อทีล่ ูกค้าจะอยู่กบั บริษทั ในระยะยาว และทาให้เกิดการบอกต่อมากขึน้
2.กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) ด้านต้นทุนจะมีการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจ้างงาน ทีไ่ ม่มีความจาเป็ น เพื่อทีจ่ ะสามารถต่อรองราคาเบี้ยประกันถูกกว่า คู่แข่งได้
เพราะจะทาเราสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย
3.กลยุทธ์การมุ่งเน้นความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) จะมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเท่านัน้ และสร้างคุณค่า
ด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เกิดความ
แตกต่างไม่ซ้ากับคู่แข่ง โดยเน้นบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็ นติดต่อนายหน้าได้ 24 ชัวโมง
่
มีบริการรับแจ้งเหตุ๒๔
ชัวโมง
่ แจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศการต่างๆ และมีการใช้กลยุทธ์ CRM เข้ามาช่วยเสริม ทาเราสามารถเข้าถึง
ลูกค้าและมีความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชดิ มากขึ้น และเกิดการบอกต่อเกิดขึ้นทาให้เป็ นผลที่กบั สานักงานนายหน้ าการส่ง
Direct Mail เพื่อ เป็ น การเตือ นความจ าให้ลู ก ค้า รู้เ มื่อ ประกัน ใกล้ จ ะหมดอายุ จัด Thank you party ส าหรับ ลู ก ค้า
โดยเฉพาะ ปี ละ1 ครัง้ และมีการให้คาปรึกษาปั ญหาผ่าน online ทางอินเตอร์เน็ต
4.กลยุทธ์การมุ่งเน้นต้นทุนต่า (Focused Cost Leadership Strategy) โดยจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารลดต้นทุนให้ต่าที่สุดเพื่อ
การกาหนดราคาค่าเบี้ยประกันให้ได้ราคาที่ถูก ที่สุด จะมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเท่านัน้ ซึ่งจะเน้ นกลุ่มตลาดที่เล็กและมี
คู่แข่งขันจานวนน้อย ซึ่งจะทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เป็ นการกระตุ้น
ความต้องการซื้อของลูกค้าได้มากขึน้ เนื่องจากลูกค้าให้ความสาคัญกับราคาเบีย้ ประกันทีถ่ ูกและคุม้ ครองได้เยอะ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ดว้ ยความกรุณาอย่างยิง่ จากอาจารย์ สุวณ
ี า ตั ่งโพธิสุวรรณ ที่
ได้สละเวลาอันมีค่าแก่ผวู้ จิ ยั เพือ่ ให้คาปรึกษาและแนะนาตลอดจนตรวจทานแก้ไขขอบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่
เป็ นอย่างยิง่ จนงานวิจยั ออกมาอย่างสมบูรณ์ลุล่วงได้ดว้ ยดีผจู้ ดั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้จี ากใจจริง
ขอขอบคุณกลุ่มประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริโภคในจังหวัดอุทยั ธานีและ ผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลในการวิจยั ทัง้ 3ท่าน นายชยุต นวศรยุทธนา นางสุมติ รา สีธูป และนางประนอม แว่นแก้ว
สุดท้ายนี้ผวู้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์

ชลธิชา ทองมั ่ง
ผูว้ จิ ยั
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