
ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั 
Business Demand and Operation of the non-life insurance brokerage business 

 
อญัชุลี  ชูโลก 

 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิยเป็นการศึกษา 1) ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด  2) ยอดขายและ
แนวโนม้ของตลาด 3) การด าเนินการของธุรกิจ  4) การวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี โดย
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนต์ ในจงัหวดันนทบุรี 
จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 

ผลการวจัิย 1) ผูบ้ริโภค/ลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนตผ์า่นช่องทางนายหนา้ เน่ืองจาก
ตลาดมีแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัภาคสมคัรใจเพิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเรียกร้อง
ค่าสินไหมชดเชย ท่ีรวดเร็ว โดยนายหน้าประกนัภยัให้การดูแลเอาใจใส่ ความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจ มีความ
เป็นธรรม ราคากรมธรรมท่ี์ซ้ือ คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ  2) คาดการณ์
การยอดการขายในปีท่ี 1 อยู่ท่ี 1,800,000 บาท  หลงัหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประมาณการก าไรสุทธิ 451,856 
บาท และมีแนวโน้มของตลาดท่ีมียอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี  3) ด้านการด าเนินการของธุรกิจ ใช้เงินลงทุน 
700,000 บาทเป็นเงินทุนหมุนเวยีนขั้นตน้ 100,000 บาท และ ลงทุนในทรัพยสิ์นส าหรับใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจ ประมาณ 85,900 บาท รวมเป็นค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 185,900 บาท  กิจการฯมีระยะเวลาคืน
ทุน 4.8 เดือน อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 258%   โครงการระยะเวลา 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) ท่ี 2,077,325  บาท  จุดคุม้ทุนในปีท่ี 1 ดว้ยยอดขาย 469,036  บาท หรือ 39,086 บาทต่อเดือน  4) การ
วางแผนการตลาดระยะเวลา 5 ปี ธุรกิจ ใช้แนวทางการวิเคราะห์ตลาดดว้ยแนวคิดปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (Marketing Mix : 7Ps ) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประภยัรถยนต ์และใชเ้ทคนิค TOWS 
MATRIX วางกลยทุธ์เชิงรุก ป้องกนั แกไ้ขและเชิงรับ เพื่อขยายฐานลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ ซ้ือ
ซ ้ า และบอกต่อ อ านวยความสะดวกโดยการมีช่องทางการซ้ือกรมธรรม์และการช าระค่าเบ้ียท่ีหลากหลาย 
ผอ่นได ้

ค าส าคัญ : ความต้องการ   การด าเนินงาน 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The research purpose are to study 1) Market demand and behavior, 2) Sales and market trends, 

3) business operation and 4) Business marketing planning for a period of 5 years by collecting data from 
the target group of consumers/customers who want to buy car insurance in Nonthaburi Province, 400 
samples. 

Results show that 1) Consumers/customers want to buy car insurance through broker channels. 
This is because the market tends to make more voluntary insurance purchase decisions. Consumers pay 
attention to claims for compensation, with quick response by insurance brokers to take care credibility, 
trust, and fairness. The policy price is worth buying comparing to the coverage and benefits received. 2) 
Forecast sales in the first year at 1,800,000 baht and after deducting various expenses, the estimated net 
profit will be at 451,856 baht. There will be a tendency for the market to increase sales every year. 3) For 
business operations, an investment of 700,000 baht is used as an initial working capital of 100,000 baht 
and invests in assets for use in business for approximately 85,900 baht, totaling 185,900 baht in pre-
operating expenses. The project has a payback period of 4.8 months, project rate of return (IRR) 258%. 
This 5-year project has a net present value (NPV) of 2,077,325 baht, break-even point in the first year 
with sales of 469,036 baht or 39,086 baht per month. 4) A 5-year marketing planning, business uses 
market analysis approach with the concept of service marketing mix (Marketing Mix: 7Ps) that affects car 
insurance purchase decisions and uses TOWS MATRIX techniques to formulate proactive, preventive, 
corrective and passive strategies to expand customer base. In order to give customers confidence, repeat 
buying and word of mouth, the business facilitates by having a variety of payment channels and having 
choice for customer to pay installments. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัการประกนัภยันับว่ามีบทบาทส าคญัต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน สังคม และ

เศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแลว้ ขณะเดียวกนัยงัมีส่วนช่วยลดภาระ
ใหแ้ก่สังคมและรัฐบาล รวมถึงช่วยระดมทุนเพื่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
ยอมรับกนัทัว่โลก สังคมทุกสังคมต่างอาศยัคุณประโยชน์ของการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
หลกัประกนัความมัน่คงในชีวิต และทรัพยสิ์นให้กบัสมาชิกของสังคม โดยการประกอบธุรกิจดา้นการคา้ 
การลงทุน และการด าเนินชีวิตประจ าวนัก็มีความเส่ียงภยัจากวินาศภยัท่ีไม่คาดคิดต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นภยัจาก
ธรรมชาติและท่ีเกิดข้ึนจากความประมาท  รวมถึงการกระท าโดยจงใจของมนุษย ์เช่น น ้ าท่วม  สึนามิ พาย ุ
อคัคีภยั ไฟไหม ้ฟ้าผา่ การระเบิด อุบติัเหตุจากการใชย้วดยานในการขนส่งและการเดินทาง  การโจรกรรม
หรือการก่อความเสียหายใหเ้กิดข้ึนกบัชีวติ หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกและจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 
(เอกสารแผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553-2557, น. 1) ดงันั้นการประกนัภยัจึงเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ท่ีได้ท า
ประกันภัยไว ้โดยการเฉล่ียหรือการกระจายความเสียหายไปยงัสมาชิกท่ีท าประกันภยั โดยมีบริษัท
ประกันภยัเป็นผูท้  าหน้าท่ีเก็บเบ้ียประกันและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัหรือผูรั้บ
ประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา    โดยมีตวัแทน/ นายหน้าประกนัวินาศภยัเป็นผูติ้ดต่อเพื่อช้ีแนวทางใน
การเลือกซ้ือประกันภัย และปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจประกันภัยนั้ นจ าเป็นต้องอาศัยตัวแทน/ 
นายหนา้ประกนัวนิาศภยัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหลกัวิธีการประกนัภยั ซ่ึงถือเป็นคนกลางท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งบริษทัประกนัภยักบัลูกคา้ 

เน่ืองจากผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยัท่ีจงัหวดันนทบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะก่อตั้ง 
ส านกังานนายหนา้วินาศภยั ธนกฤต เพื่อท าตลาดดา้นธุรกิจประกนัวินาศภยัในจงัหวดันนทบุรี โดยจดัตั้ง
และไดรั้บใบอนุญาตจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
เรียบร้อยแลว้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาทางธุรกิจประกนัภยั ดงัต่อไปน้ี.- 
1.2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
1.2.2 เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ของตลาด 
1.2.3 เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
1.2.4 เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 



 
สมมติฐานของการวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัไดผ้ลดงัน้ี 
1. พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนตข์องคนในจงัหวดันนทบุรีอยูใ่นระดบัสูง 
2. ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัภยัรถยนตต่์างกนั 
3. ผูบ้ริโภคท่ีมีรูปแบบการใชชี้วติต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์

ต่างกนั 
 

ขอบเขตการท าวจัิย 
 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากกลุ่มผูท่ี้เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร

ใจผา่นตวัแทนนายหนา้โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  
3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประภยัรถยนต ์ ศึกษาลกัษณะ

ของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัในประเทศไทยเพื่อน ามาวเิคราะห์ปรับใชใ้นการด าเนินงานธุรกิจตวัแทน/ 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั    ส านกังานนายหนา้วินาศภยั ธนกฤต ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นยอดขาย 
2. ดา้นพฤติกรรมและการจดัการองคก์ร 
3. ดา้นการจดัการการเงิน 
4. ดา้นการจดัการตลาด 
5. ดา้นการจดัการด าเนินงาน 
6. ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการส ารวจ (Survey 

Research) เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดรูปแบบวิธีด าเนินการวิจยั ตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูใ้ช้รถจากในและนอกพื้นท่ี
ของจงัหวดันนทบุรี ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  จากสูตรทางสถิติของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และก าหนด



ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดจ้  านวนตวัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง ดงัสูตรต่อไปน้ี 

 

     
 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร (N) 

ดงันั้น   n  = 
 

   
ก าหนดให ้  n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   e  = ค่าความคาดเคล่ือน 

แทนค่า   n  = 
 

       
 

    = 400 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วาม
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

การเกบ็ข้อมูลของธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภัย 
3.1.2 ดา้นยอดขายและแนวโนมย้อดขาย 5 ปี ของธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
3.2.2 ดา้นพฤติกรรมและการจดัการองคก์ารของของธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
3.2.3 ดา้นการจดัการการเงินของธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
3.2.4 ดา้นการจดัการการตลาดของธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
3.2.5 ดา้นการจดัการการด าเนินงานของธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
3.2.6 ดา้นแนวทางการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือประกนัวนิาศภัย 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจบริษทันายหนา้ประกนัวินาศภยั โดย
ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามฉบบัน้ี จะช่วยให้ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ และสามารถวางแผนการตลาดไดดี้
ยิ่งข้ึน ตลอดจนประสบความส าเร็จในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงและครบถว้น เพื่อประโยชน์ต่องานวิจยัให้ผลการวิจยัน้ีสมบูรณ์ตาม
ความมุ่งหมาย โดยในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาเป็น



ความลบัอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประภยัรถยนต ์
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 

ผลการวจัิย 
 
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ สามารถน ามาสรุปผลการศึกษาวจิยั     การด าเนินธุรกิจนายหนา้
ประกนัวนิาศภยั ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด พบวา่ 
  1.1 ผลการวเิคราะห์ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค มีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ท่ีมีอาย ุ31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท  
  1.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ ผูบ้ริโภค
เลือกดซ้ือประกันภยัประเภท 1 มากท่ีสุด โดยรับทราบข้อมูลจากตวัแทนประกันภัย ผูบ้ริโภคเคยซ้ือ
ประกนัภยักบับริษทัทิพยประกนัภยัมากท่ีสุดโดยช่ือชอบและเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ส่วนบริษทัท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดคือบริษทัวริิยะ 
  1.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประภยัรถยนต์ (7Ps) ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัดา้นกระบวนการมากท่ีสุด ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย มี
ความรวดเร็ว ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกนัภยัท่ีแนะน ามีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีน่าไวว้างใจ ดา้นราคา ราคา
กรมธรรม์ท่ีซ้ือคุม้ค่า เม่ือเทียบกบัความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ ราคาเป็นธรรมเลือกไดต้าม
เหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการท างานท่ีถูกตอ้ง และไดม้าตรฐาน ช่องทางในการบริการ รับ
ช าระเบ้ียประกันภัย สามารถช าระได้หลากหลายช่องทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด แคมเปญและ
โปรโมชัน่ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยักบับริษทั ด้านบุคลากร เจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯ มีการดูแลเอาใจใส่หลงัการขาย ดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การแจง้ขอ้มูลเม่ือประกนัภยัใกล้
หมดอาย ุตามาล าดบั 

2. ผลศึกษายอดขายและแนวโนม้ของตลาด 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์มีแนวโนม้มากข้ึนจากการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดันนทบุรี การขยายตวัของมือง รวมถึงผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัภาคสมคัรใจมากกวา่ภาคบงัคบั ความเป็นไปไดข้องแนวโนม้ส าหรับเป้าหมายในระยะยาว 5 



ปี คาดการณ์ยอดขายเติบโตข้ึนปีละ 5% โดยประมาณการณ์ยอดขายในปีท่ี 5 มูลค่า 2,160,000 บาท 
ประมาณการณ์ก าไรสุทธิ 568,016 บาท 
 

ประมาณการณ์ยอดขาย ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
ค่าคอมมิชชัน่ต่อกรมกรมธรรม ์ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
กรมธรรม ์ 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 
ยอดขายรวม 1,800,000 1,890,000 1,980,000 2,070,000 2,160,000 
 
 3. ผลการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
 จากผลการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ พบวา่ โครงสร้างขององคก์รระยะเร่ิมตน้มีเจา้ของธุรกิจ
เป็นผูบ้ริหาร รับผิดชอบดา้นงานบริหารธุรกิจ การเงิน การวางแผนการตลาด การด าเนินงาน รวมทั้งการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเดียวกนัได ้และมีพนกังานจ านวน 3 คน ดูแลดา้น
การตลาดและยอดการขายประกนัวนิาศภยัเป็นหลกั  

วสัิยทศัน์ (Vision) 
“เป็นส านกังานนายหนา้ประกนัวินาศภยัแบบครบวงจรในจงัหวดันนทบุรี ท่ีลูกคา้ให้ความเช่ือถือ 

เช่ือมัน่ และไวว้างใจในคุณภาพ และการบริการ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้” 

พนัธะกจิ (Mission) 
1.มุ่งขยายฐานลูกคา้โดยผา่นช่องทางใหม่ๆ  
2.มุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้ามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้  
3.มุ่งดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
4.มุ่งพฒันาบุคลากรอยา่งมืออาชีพ รวดเร็วและทนัสมยั  

เป้าหมาย 
เป็นส านักงานนายหน้าประกันภยัท่ีอยู่ในใจ และไวว้างใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุดในจงัหวดั

นนทบุรี ภายในปี 2570 
ผงัโครงสร้างของส านักงานนายหน้าวนิาศภัย ธนกฤต 

 
 
 
 
 



การบริหารและจดัการเงินทุนของธุรกิจพบวา่เงินลงทุนเป็นของเจา้ของกิจการ มีตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนั
แปรในการบริหารธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั และเม่ือน ามาวเิคราะห์จุดคุม้ทุนท าให้ทราบวา่ควรจะขาย
ใหไ้ดปี้ละ 686 กรมธรรม ์จึงจะเท่ากบัจุดคุม้ทุน  
 สูตรค านวณจุดคุม้ทุน  
ปริมาณการขาย (ท่ีจุดคุ้มทุน) = ต้นทุนคงท่ี/ (ราคาขายต่อกรมธรรม์) – ต้นทุนผนัแปร (ราคาขายต่อ
กรมธรรม)์  
 ผลของการวจิยัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั พบวา่ในส่วน
ของการลงทุนมีเงินลงทุกจากส่วนของเจา้ของอยูท่ี่ 700,000 บาท โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท 
จะมีเงินลงทุนส าหรับ จากการท างบประมาณการลงทุน จะใช้เงินลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นและอุปกรณ์
ส าหรับการประกอบธุรกิจ 150,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาท รวมเป็น
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 350,00 บาท คิดเป็น 50% ของเงินลงทุน 
  ผลการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือประกนัวินาศภยัของผูบ้ริโภค และการศึกษาตลาด
อุตสาหกรรมพบวา่ ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัภาคสมคัรใจเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเรียกร้องสินไหมชดเชย มีความรวดเร็ว โดยนายหนา้ประกนัภยัให้การดูแล
เอาใจใส่ ความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจ มีความเป็นธรรม ราคากรมธรรม์ท่ีซ้ือคุม้ค่า เม่ือเทียบกบัความคุม้ครอง
และสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยการวิเคราะห์ มีช่องทางการช าระท่ีหลากหลายผ่อนได ้  โดยการวิเคราะห์
กลยุทธ์ Five Forces Model และท ากลยุทธ์แบบ TOWs MATRIX เชิงรุก ป้องกนั แกไ้ขและเชิงรับ เพื่อ
ขยายฐานลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ ซ้ือซ ้ า และบอกต่อ 

 
 



 1. การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entry) ส าหรับการเขา้มาของคู่แข่งหนา้ใหม่ใน
รูปแบบของ บริษทันายหนา้ประกนัวินาศในจงัหวดันนทบุรี มีความเป็นไปไดใ้น แต่ตอ้งผา่นกระบวนการ
ต่างๆ ในการไดรั้บใบอนุญาตจากส านกังาน คปภ. ซ่ึงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึง  

2. อ านาจจากผูบ้ริโภค (Buyer Power) ธุรกิจประกนัภยัในจงัหวดันนทบุรี มีหลายรายแต่อตัราการ
จดทะเบียนรถยนตใ์นจงัหวดันนทบุรีมีอตัราท่ีเพิ่มมากข้ึน ผูว้จิยัในฐานท่ีเป็นตวัแทน/ นายหนา้มาก่อน จึงมี
ลูกคา้บางส่วนท่ีเคยใช้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลาหน่ึง จึงท าให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากจึงมี
จ านวนลูกคา้ท่ีรู้จกัและไวว้างใจในระดบัหน่ึง การดูแลและจดัหาแบบประกนัท่ีเหมาะสม บริษทัประกนัภยั
ท่ีมัน่คงให้แก่ลูกค้า จึงได้รับความเช่ือถือจากลูกคา้เป็นอย่างดี เพราะเรามีการเปรียบเทียบราคา ความ
คุม้ครอง ตลอดจนความเห็นดา้นคุณภาพการให้บริการของบริษทัประกนัภยัแต่ละแห่ง ลูกคา้จะเลือกส่ิงท่ี
บริษทัน าเสนอ ท่ีพิจารณาแลว้วา่ดีและเหมาะสมกบัลูกคา้ การต่อรองในเร่ืองราคาจึงเป็นเร่ืองรองลงไป 

3. อ านาจจากผูจ้ดัหา (Supplier Power) ในมุมมองของนายหนา้ประกนัภยั Suppliers ไดแ้ก่ บริษทั
ประกนัภยั ท่ีจะตอ้งจดัหา น าเสนอสินค้าท่ีดี เพื่อให้นายหน้าประกันภยัน าเสนอแก่ลูกค้าของนายหน้า
ประกนัภยั ซ่ึงแต่ละ บริษทัประกนัภยัก็จะตอ้งพยายามพฒันาสินคา้ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง การแข่งขนัของ
บริษทัประกนัภยั เพื่อน าเสนอก็ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีบริษทัประกนัภยัจ านวนมาก ดงันั้นผลกระทบดา้นน้ี
ค่อนขา้งนอ้ยมาก 

4. การคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of substitution) การประกนัภยัเป็นสินคา้ท่ีหาสินคา้อ่ืน
ทดแทนไดค้่อนขา้งยาก ตามหลกัการของการบริหารความเส่ียงแลว้ การท าประกนัภยั เป็นลกัษณะการโอน
ความเส่ียงไปยงับริษทัประกนัภยั ส่วนการบริหารความเส่ียงนอกเหนือจากการโอนความเส่ียงผ่านระบบ
ประกันภัยแล้วก็อาจท าได้ เช่น การรับความเส่ียงไวเ้อง อาจเพราะว่าภยันั้ นไม่มากนัก หรือตนเองมี
ความสามารถพอท่ีจะรับความเส่ียงไวไ้ด ้หรือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง เช่น หากเรามีความเส่ียงท่ีจะขบั
รถยนต์ไปชนคนอ่ืน เราก็หลีกเล่ียงด้วยการไม่ขบัรถ ซ่ึงในทางปฏิบติัย่อมเป็นไปไดย้าก ดงันั้นการโอน
ความเส่ียง ไปยงับริษทัประกนัภยัผา่นการช าระเบ้ียประกนัภยั จึงถือเป็นส่ิงท่ีหาสินคา้อ่ืนทดแทนไดย้าก 

5. การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) การจดัหาประกนัภยัของลูกคา้ มี
พฤติกรรมในการการซ้ือผ่านตวัแทนรายย่อยซ่ึงมีจ านวนหน่ึง หาก ส านกังานนายหน้าวินาศภยั ธนกฤต 
ด าเนินงานในลักษณะของบริษทันายหน้ามืออาชีพ ย่อมสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสามารถ
แข่งขนัในตลาดเดียวกนัได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจผ่านนายหน้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ในการท าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจนอกจากทางลูกคา้จะตอ้งการบริษทั ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียง มีเง่ือนไขความคุม้ครองและ



ค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีสมเหตุสมผล ท่ีสามารถจ่ายไดแ้ลว้นั้น ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากคือ บริการหลงัการขาย 
โดยเฉพาะเร่ืองสินไหมท่ีรวดเร็ว เม่ือเวลาเกิดเหตุเช่น ตอ้งไปถึงท่ีเกิดเหตุภายใน 30 นาที ตอ้งมีการติดต่อ 
ติดตาม แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพนักงานจะถึงตอนไหน พนักงานช่ืออะไร เบอร์ติดต่ออะไร จะถึงเวลา
เท่าไหร่ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กบัลูกคา้เม่ือลูกคา้เกิดเหตุ เป็นตน้ บริการหลงัการขายอีกอย่างท่ีลูกคา้
ตอ้งการคือ การคอยติดตามสอบถามการต่ออายุ มีการใส่ใจแจง้เตือนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ลูกคา้มีการต่อ
อายอุยา่งต่อเน่ืองเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวใ้ห้นานท่ีสุดและจะเกิดการไวว้างใจ เช่ือใจ เช่ือมัน่ และ
บอกต่อการบริการท่ีดีของนายหน้าไปยงัลูกคา้อ่ืนให้มาใช้บริการต่อไป รวมทั้งควรยึดถือแนวทางการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและมัน่ใจ
ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นส าคญั และรวมถึงการรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองมีการพฒันาและ
การปรับปรุงช่องทางการส่ือสาร ช่องทางการเขา้ถึงประกนัแบบง่าย ๆ โดยการใชร้ะบบออนไลน์ ขายผา่น
ส่ือออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าติดต่อง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีความมั่นใจ รู้สึกว่าได้รับความ
สะดวกสบายคุม้ค่ากบัการใชบ้ริการ   

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในอนาคต การวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะศึกษาในเร่ืองความ
ตอ้งการของลูกคา้ Trend ในปัจจุบนัของธุรกิจประกนัภยั สภาวะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับความ
ตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต และควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจผา่นตวัแทนนายหนา้ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากข้ึน 
ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค และโอกาสการซ้ือซ ้ า เพื่อรักษาฐานลูกค้าของ
ส านกังานนายหนา้ ธนกฤต ไวไ้ดใ้นระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางการขยายลูกคา้ในอนาคตต่อไป 
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