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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และ
วิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมีผลตอ่กลยทุธ์การแข่งขนัของธุรกิจ
ประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์
จากเอกสารข้อมูลสถิติการประกันวินาศภัยซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบักลยุทธ์การ
แข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ จากผู้ ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท
ประกนัวินาศภยัในจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 100 ตวัอยา่ง น าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี คา่ร้อย
ละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตท่ีิใช้คือ T-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดกึ่ง
แข่งขนักึ่งผกูขาด ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการจ านวนมากแต่ส่วนแบง่ตลาดใหญ่ๆ จะอยู่ท่ีบริษัทประกันภัย
ขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีบริษัทเทา่นัน้ ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัอยู่
ในระดับส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์  และ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยู่ในระดบัส าคญัมาก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม
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 

จากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใช้รถยนต์ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดความสญูเสียเป็นอย่างมาก
ในเร่ืองของอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบในด้านลบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองการสญูเสียทรัพยากร
ทัง้ชีวิตและทรัพย์สินหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงได้พยายามหาทางป้องกนัและลดอุบตัิเหตจุากการใช้
รถยนต์ในทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตรถยนต์การก่อสร้างถนนท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิศวกรรมจราจรการควบคมุผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบตัติามกฎจราจรรวมทัง้การจดัตัง้หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการป้องกันอุบตัิเหตอุนัเกิดจากการใช้รถยนต์ขึน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหตุ
ขึน้ได้จึงได้เกิดความคิดท่ีจะบรรเทาความเสียหายจากการเส่ียงภัยของรถยนต์ขึน้การประกนัภัยจึงได้เข้า
มามีบทบาทส าคญัในการเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึน้เป็นล าดบั 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประเมิน

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกนัภยัโดยคาดวา่จะมีการขยายตวัถึงร้อยละ 16 เน่ืองจากในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะภาคธุรกิจมีการต่ืนตวัในการท า  
ประกนัหรือเพิ่มความคุ้มครองให้กับธุรกิจของตนเองมากขึน้ รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีหลากหลาย 
ทัง้ท่ีผ่านสาขาธนาคาร ผ่านทางโทรศพัท์ หรือผ่านตวัแทนท่ีมีเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ยอดขายประกนัภัย
เพิ่มมากขึน้ โดยในปี 2553 มีเบีย้รับรวม 4.2 แสนล้านบาท นอกจากนีภ้าวะเศรษฐกิจก็มีผลต่อธุรกิจ
ประกนัภยั จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีนีส้่งผลให้อตุสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 2554 ขยายตวั
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่ีแล้ว ตามสภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ส าหรับตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีการขยายตวั ซึ่งได้รับผลดีจากการท่ีผู้บริโภคและนกั
ลงทุนมีความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจ อีกทัง้มีผู้ประกอบการหลายรายแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด เช่น 
รถยนต์ท่ีประหยดัพลงังานเชือ้เพลิง และรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล เป็นต้น ในขณะท่ีการ
จ าหน่ายรถยนต์ปิกอัพ 1 ตนั และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆ มีการขยายตัว ซึ่งเป็นผลมากจากราคา
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึน้ ซึง่กลุม่เกษตรกรเป็นตลาดหลกัของรถยนต์ประเภทนี ้

การเติบโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจดงักล่าวส่งผลให้มีการซือ้รถยนต์เพิ่มมากขึน้จึงท าให้
ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตขึน้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบนัมีบริษัทประกันภัยในประเทศไทยทัง้สิน้จ านวน  
43 บริษัท 

จงัหวดัอดุรธานีก็นบัว่าเป็นอีกหนึง่จงัหวดัท่ีมีบริษัทประกนัภยัเป็นจ านวนมาก โดยจงัหวดัอดุรธานี
มีบริษัทประกันภัยทัง้สิน้ จ านวน 26 บริษัท จะเห็นได้ว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีบริษัท
ประกนัภยัเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจประกนัภยัค่อนข้างสงู ดงันัน้  เพ่ือ
เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาโครงสร้างตลาดและ
ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต์ท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท และเพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาโครงสร้างการตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจประกนัภัยรถยนต์ท่ีมีผลตอ่กลยุทธ์การ
แขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล 
ประกนัภยั จ ากดั สาขาอดุรธานี 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นีจ้ะด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คือ พนกังานบริษัทประกันภัยในเขตจงัหวดั
อดุรธานี โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ เก่ียวกบักลยทุธ์การแขง่ขนัของธุรกิจประกนัภยั  

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจรับประกนัวินาศภยั คือ พนกังาน
บริษัทประกนัวินาศภยัในเขตจงัหวดัอดุรธานี  26 บริษัท จ านวน 132 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้มีค่าเท่ากับ 99.248 คน เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนและเพ่ือความ
เหมาะสมในการเก็บข้อมลูผู้วิจยัจะใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 100 คน และใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบก าหนดจ านวนตวัอย่าง (Quota Sampling) ซึง่กลุ่มตวัอย่างจะเป็นพนกังานบริษัทประกนัวินาศภยัใน
เขตจงัหวดัอดุรธานี 26 บริษัท บริษัทละ 3-4 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 100 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลคือแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทประกนัภัยใน
เขตจงัหวดัอดุรธานี  
 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะของ
ข้อมูล และตอบวตัถุประสงค์ คือ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ  รายได้  โดยใช้ส ถิติ เชิ งพ รรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  หาค่าความ ถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยใช้ T-test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม และใช้ One - way ANOVA ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีท่ีพบว่ามีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีการของ LSD (Least significant difference test) 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. เพศของผู้ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสมทาง
การตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

2. อายุของผู้ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วนประสมทาง
การตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

3. สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัในส่วนประสม
ทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 
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5. ต าแหนง่งานของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัในสว่นประสม

ทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

6. อายุการท างานของผู้ ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั  

7. รายได้ต่อเดือนของผู้ ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน
ประสมทางการตลาด  ท่ีแตกตา่งกนั 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ในการศึกษาครัง้นี ้ได้ท าการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์จากเอกสารสถิติ
ข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2554 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า จ านวน
กรมธรรม์และจ านวนค่าเบีย้ประกันภัยท่ีสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าทุกองค์การได้เห็นความส าคญัของการท า
ประกันภัยรถยนต์ เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในการศึกษา
โครงสร้างตลาด พบว่า โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์มีลกัษณะใกล้เคียงกบัตลาดกึ่งแข่งขนั
กึ่งผกูขาด ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการจ านวนมากแตส่่วนแบง่ตลาดใหญ่ๆ จะอยู่ท่ีบริษัทประกนัขนาดใหญ่
เพียงไม่ก่ีบริษัทเท่านัน้ ส่วนลกัษณะของสินค้าแทบจะไม่มีความแตกตา่งกนัหรือถ้าแตกตา่งกันก็สามารถ
ทดแทนกันได้ดี จะเน้นการบริการหลังการขายมากกว่า เพราะธุรกิจประกันภัยรถยนต์ต้องมีการ
ติดต่อส่ือสาร และประสานงานกับลูกค้าตลอดเวลาท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบั ท าให้เห็นความชดัเจนในการ
บริการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เป็นการศึกษาถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่าง
กนั ในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ในเขตจงัหวดัอุดรธานี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 ราย ผลการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้  

ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 ชาย ร้อยละ 40.00  อายุ ผู้ ตอบ
สอบถามสว่นใหญ่มีชว่งอาย ุ30-35 ปี รองลงมาคือ ชว่งอายตุ ่ากว่า 30ปี ช่วงอาย ุ41-45 ปี ช่วงอาย ุ36-40 

ปี ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป และช่วงอายุ 46-50 ปี ตามล าดบัสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้าย ตามล าดบัการศกึษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงคือ การศึกษาระดบัปริญญาโท และ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ตามล าดบัต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานคือ 
เจ้าหน้าท่ีการตลาด รองลงมาคือ ผู้จดัการสาขา ตวัแทนจ าหนา่ย ผู้จดัการหรือหวัหน้าแผนกการตลาด  
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และต าแหน่งอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสินไหมและธุรการ ตามล าดับอายกุารท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายกุารท างานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี รองลงมาคือ ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 11-15 ปี และมากกว่า 15 
ปี ตามล าดบั และรายได้ตอ่เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาทต่อ
เดือน รองลงมาคือ รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน รายได้ 25,001-30,000 บาทต่อเดือน รายได้ 
15,001-20,000 บาทตอ่เดอืน และ รายได้ 20,001-25,000 บาทตอ่เดือน ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจงัหวดัอุดรธานี เม่ือพิจารณาจาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การ
แข่งขนัอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุลากร ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์  และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
แตกต่างกันจ าแนกตามเพศผลการทดสอบข้อมูลด้วยค่าสถิติ Independent samples t-test เพศของผู้
ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบวา่ เพศชาย
และเพศหญิงมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึเป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัย่างท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามอาย ุอายขุองผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแขง่ขนัขนัใน
ส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ ประกอบท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันใน
ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 จึงเป็นการปฏิเสธ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัย่างท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนด
กลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 
0.05 จงึเป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัย่างท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามการศึกษา การศกึษาของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์การ
แข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ ประกอบการท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการก าหนด  
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กลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึง
เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัย่างท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามต าแหนง่งาน ต าแหน่งงานของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์
การแข่งขนัขนัในสว่นผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีต าแหนง่งานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนด
กลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึง
เป็นการยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตัวย่างท่ี
แตกต่างกันจ าแนกตามอายุการท างาน อายุการท างานผู้ประกอบธุรกิจท่ีต่างกัน มีผลต่อการก าหนดกล
ยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ ประกอบท่ีมีอายุการท างานต่างกันมีผลต่อการ
ก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จงึเป็นการปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

เปรียบเทียบด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัของกลุ่มตวัย่างท่ี
แตกตา่งกนัจ าแนกตามรายได้ รายได้ตอ่เดือนของผู้ประกอบธุรกิจท่ีตา่งกนั มีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การ
แข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยทุธ์
การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงเป็นการ
ยอมรับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ปัญหาในการให้บริการของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดเป็นดบัแรก คือ 
ปัญหาราคาเบีย้ประกันภัยสูงกว่าบริษัทประกนัภัยอ่ืน ช่ือเสียงของบริษัทยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสินไหม พนักงานไม่มีความรู้เก่ียวกับการประกันภัยรถยนต์ ท าให้การท างาน
ขาดความถูกต้อง แม่นย า สาขาหรือส านกังานของตวัแทนจ าหน่ายมีจ านวนไม่มาก ท่ีตัง้ของบริษัทหรือ
ส านกังานตวัแทน อยู่ในบริเวณท่ีลกูค้าไม่สะดวกในการติดต่อ เช่น หายาก ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และไม่มี
การสง่เสริมการขาย เชน่ การโฆษณา การลดราคา หรือการให้ของช าร่วยแก่ลกูค้า 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 ควรศกึษาถึงความพงึพอใจและความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มเตมิ เพ่ือให้การก าหนดกลยทุธ์
ทางการแขง่ขนัเป็นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และควรจะมีการศกึษาแนวโน้ม
ของลกัษณะการท าประกนัภยัรถยนต์ในอนาคตวา่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
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การสรุปผล และอภปิรายผล 

โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์   
ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างตลาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีลกัษณะใกล้เคียงกับตลาดกึ่ง

แข่งขันกึ่งผูกขาด เน่ืองจากมีบริษัทประกันภัยรถยนต์ในตลาดจ านวนมาก และในขณะเดียวกันผู้ ซือ้ใน
ตลาดก็มีเป็นจ านวนมากเช่นกัน และผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายของแต่บริษัทก็มีลักษณะใกล้เคียงกันและ
สามารถทดแทนกนัได้ แตถ้่าหากบริษัทประกนัภยัใดสามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ ซือ้ได้ ก็จะสามารถ
ก าหนดราคาท่ีแตกตา่งจากบริษัทคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ ได้ และน ามาซึ่งส่วนแบง่ตลาดท่ีมากกว่าคูแ่ข่ง ดงัจะเห็น
ได้ว่า ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์จะกระจุกตวัอยู่กับบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่
เพียงไม่ก่ีบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง และมีเงินลงทุนค่อนข้างมากจึง
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ ซือ้ได้โดยการให้บริการท่ีดีกว่าบริษัทคูแ่ข่ง ด้วยการมีสาขาเป็นจ านวน
มาก มีพนักงานคอยให้บริการอย่างทั่วถึง มีเทคโนโลยีในการให้บริการท่ีทันสมัยและรวดเร็ว เม่ือผู้ ซือ้มี
ความพึงพอใจในการบริการของบริษัทใหญ่ๆ ย่อมเลือกใช้บริการของบริษัทใหญ่ๆ เหล่านีแ้น่นอน ซึ่งจะ
สง่ผลให้บริษัทใหญ่ๆ เหล่านัน้มีผลประกอบการเพิ่มมากขึน้แนน่อน จงึเป็นเหตใุห้บริษัทใหญ่นัน้มีส่วนแบง่
ตลาดท่ีมากกวา่คูแ่ขง่ขนัรายอ่ืนๆ  

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี เม่ือพิจารณาจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านต่างๆ 

ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสดุอนัดบั
แรก คือปัจจยัด้านบุคลากร โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญักับความกระตือรือร้นของพนกังาน และ
เอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นดบัแรก รองลงมาคือ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และมีความเป็นกันเองในการ
ให้บริการ พนักงานมีความรู้ความช านาญด้านการรับประกันภัย และพนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกาย
สภุาพเรียบร้อย 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เป็นปัจจัยท่ีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยู่ในระดับ
ส าคญัมากท่ีสดุ เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็วในการเดินทางไป
ให้บริการในกรณีอุบตัิเหตขุองพนกังานสินไหมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลานดัหมายมี
ศนูย์รับแจ้งอุบตัิเหตใุห้ติดต่อแจ้งเหตไุด้ 24 ชั่วโมง ความรวดเร็วในการจ่ายเงินสินไหมให้กับลูกค้า ความ
รวดเร็วในการจดัซอ่มรถลกูค้า และความรวดเร็วในการออกกรมธรรม์ประกนัภยัให้ลกูค้า  

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ 
เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความคุ้มค่าของเบีย้ประกันภัยเป็นอนัดบัแรก  
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และรองลงมาคือ เร่ืองความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท ความถูกต้องรวดเร็วในการออก
กรมธรรม์ และความหลากหลายของประเภทกรมธรรม์ 

ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยู่ในระดบั
ส าคญัมาก เป็นอันดบั 4โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสถานท่ีตัง้ของบริษัทหรือส านักงาน
ตวัแทน สะดวกตอ่การเดินทางมาติดตอ่เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่ีจอดรถเพียงพอแก่ลกูค้าท่ีมาติดต่อ 
การจดัตกแตง่สถานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของอาคารสถานท่ี และมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ลกูค้าท่ีมาตดิตอ่ เชน่ ท่ีนัง่รอรับบริการ โทรทศัน์ น า้ด่ืม หนงัสือพิมพ์ ห้องน า้ เป็นต้น 

ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยท่ีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันอยู่ในระดับส าคัญมาก เป็น
อนัดบัท่ี 5 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองระดบัราคาเบีย้ประกนัภัยเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือเร่ืองการให้ส่วนลดคา่เบีย้ประกนัภยั ความสะดวกในการช าระเงินได้หลายชอ่งทาง การให้เครดิตในการ
ช าระเงิน และสามารถผอ่นช าระคา่เบีย้ประกนัภยัได้ 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัท่ีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัอยู่ในระดบั
ส าคญัมาก เป็นอนัดบัท่ี 6 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองสาขาท่ีให้บริการทั่วประเทศ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ เร่ืองส านักงานตวัแทนมีให้บริการทั่วประเทศ การจ าหน่ายผ่านสถาบนัการเงิน 
และมีพนกังานตดิตอ่หาลกูค้าโดยตรง 

และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัอยู่ในระดบั
ส าคญัมาก เป็นอนัดบัท่ี 7 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญัในเร่ืองจ านวนอู่ซ่อมรถและสถานพยาบาล
ในเครือ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ืองค าแนะน าจากผู้ เคยใช้บริการ บริการเสริมมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม 
บริการผ่านเว็บไซด์ ความหลากหลายของชอ่งทางโฆษณา การให้ของแถมหรือของช าร่วยเม่ือซือ้กรมธรรม์ 
และการมีโปรโมชัน่ราคาพิเศษ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนั
ในสว่นผสมทางการตลาด ท่ีแตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบท่ีมีอายตุา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทางการตลาด ท่ีไม่
แตกตา่งกนั 

ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบท่ีมีสถานภาพโสดมีการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัขนัต่างไปจาก
ผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง และผู้ประกอบท่ีมีสถานภาพสมรสมีการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนั
ตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง 
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ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง

การตลาด ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมีการก าหนดกลยุทธ์การ
แขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ผู้ประกอบการท่ีมีต าแหน่งงานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนัในส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ ประกอบการต าแหน่งผู้ จดัการหรือหัวหน้าแผนกมีการก าหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันขันต่างไปจากผู้ ประกอบการต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการตลาดผู้ ประกอบการต าแหน่งผู้ จัดการหรือ
หวัหน้าแผนกมีการก าหนดกลยทุธ์การแข่งขนัขนัต่างไปจากผู้ประกอบการต าแหน่งตวัแทนจ าหน่าย และ
ผู้ ประกอบการต าแหน่งผู้ จัดการหรือหัวหน้าแผนกมีการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจาก
ผู้ประกอบการต าแหนง่อ่ืนๆ 

ผู้ประกอบท่ีมีอายุการท างานต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ผู้ ประกอบการท่ีมีรายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันในส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีการก าหนดกลยุทธ์
การแข่งขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 25,001-30,000 บาทต่อเดือน ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 
15,001-20,000 บาทต่อเดือน มีการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขันต่างไปจากผู้ ประกอบการท่ีมีรายได้ 
20,001-25,000 บาทตอ่เดือน และผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาทตอ่เดือน มีการก าหนดกล
ยทุธ์การแขง่ขนัขนัตา่งไปจากผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ 25,001-30,000 บาทตอ่เดือน 
 จากผลการศกึษาข้างต้น จะเห็นได้วา่ จากลกัษณะโครงสร้างตลาดของธุรกิจประกนัภยัรถยนต์ท่ีมี
ลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด โดยส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ท่ีบริษัทประกันภัย
ขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีบริษัท ซึ่งตามลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนัน้ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดนัน้จะไม่แตกต่างกันและสามารถทดแทนกนัได้ ดงันัน้การสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ ซือ้เพ่ือให้เกิด
การเลือกใช้บริการประกนัภยั จงึขึน้อยู่กบัการสร้างความแตกตา่งในตวัผลิตภณัฑ์ โดยจะเห็นได้ว่าจากการ
วิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัย พบว่า ผู้ ประกอบการจะให้ความส าคัญในปัจจัยด้าน
บุคลากร และปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมาเป็นอนัดบัแรก เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ซือ้ในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพ่ือให้ได้รับการบริการท่ีดีและ
บริษัทขนาดใหญ่ท่ีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าย่อมมีความสามารถในการบริการตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ามากกว่า ทัง้ในด้านจ านวนสาขาท่ีให้บริการ จ านวนพนักงาน ความรวดเร็วในการให้บริการ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีเงินลงทุนสูงกว่าคู่แข่งรายอ่ืนๆ จึงท าให้บริษัท
ประกันภัยขนาดใหญ่นัน้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากกว่าบริษัทประกันภัยอ่ืนๆ 
สง่ผลให้มีสว่นแบง่การตลาดท่ีมากกวา่ตามมา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านองค์กร การตดัสินใจในการท าประกนัภัยรถยนต์ของผู้ท าประกนัจะมองถึงความน่าเช่ือถือ
ของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นอันดบัแรก ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือ สร้าง
ภาพพจน์ขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับ เน้นการให้บริการด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมะและโปร่งใส ให้
พนักงานมีจิตรบริการ บริการด้วยความเต็มใจ ยึดผู้ รับริการเป็นหลัก บริษัทฯ จะต้องจัดท าแผนงาน
โครงการสร้างความน่าเช่ือถืออย่างเป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพฒันา ปรับปรุงและ
แก้ไขให้ดีขึน้ 

2. ด้านการบริหารจดัการ ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสงูของการประกนัวินาศภยัท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองราคา แต่
เป็นเร่ืองของผลตอบแทน การให้บริการผู้ท าประกนัภยัควรเน้นผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การบริการท่ีดี การ
จดัให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเชิงรุก โดยการตรวจสอบสถานท่ี ให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยแก่ผู้ท า
ประกนั ชว่ยดแูลตรวจสอบและให้ค าแนะน าอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ด้านบคุลากร บริษัทประกนัวินาศภยัต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการพฒันาความ
รู้อยู่ตลอดเวลาและต่อเน่ือง และองค์กรจะต้องรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร
ตลอดไป ซึ่งจะต้องมีสิ่งยึดเหน่ียว เช่น การปลูกฝังความคิดให้บุคลากรรักองค์กร เห็นว่าองค์กรเป็นส่วน
หนึ่งของเขาท่ีจะต้องช่วยกันด าเนินให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าแก่
บคุลากร ทัง้ด้านการเงิน ความเจริญเตบิโตในต าแหนง่หน้าท่ีการงาน  

4. ด้านเทคโนโลยี มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสานเทศให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือ
เป็นชอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารและการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบคุลากรในบริษัท และผู้ท าประกนั 
เป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จดัหาเคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบสารสนเทศให้เพียงพอตอ่ความต้องการของบคุลากร 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทประกนัวินาศภยั ควรมีการ
โฆษณา ประชามสัมพันธ์ ทัง้ทางส่ือโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ ตลอดจนส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทัง้ทางหน้า
หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสารยานยนต์ โดยเน้นจุดขายในด้านการเพิ่มความคุ้มครอง
มาตรฐานเดิมให้สูงขึน้ เสนอรูปแบบประกันภัยแบบใหม่ โดยใช้นโยบายการบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถให้บริการสินไหมได้อย่างรวดเร็ว ทัง้การเข้าถึงจดุเกิดเหต ุและการด าเนินการเก่ียวกบัการ
ประกันภัยกับคู่กรณี ตลอดจนการชดเชยค่าสินไหมต่างๆ เพ่ือให้เกิดจุดเด่นในสินค้าและบริการมากกว่า
บริษัทประกนัวินาศภยัรายอ่ืน 
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