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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาโครงสร้ า งการตลาดของธุ รกิ จ ประกัน ชี วิ ต ใน
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ของธุ รกิจประกันชี วิตในประเทศไทย และ 3) เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มของธุ รกิจประกันชี วิตในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Method) ท าการศึ กษาธุ รกิ จประกันชี วิตในประเทศไทยที่ มีส่ วนแบ่ ง
การตลาดสู งสุ ด 5 บริ ษทั โดยนาข้อมูลที่ ได้รวบรวมมาทาการวิเคราะห์ถึง การบริ หารเชิ งกลยุทธ์
และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญภาครัฐ และเอกชน
ผลการวิจยั พบว่า
โครงสร้างตลาดของธุ รกิ จประกันชี วิตเป็ นตลาดผูข้ ายน้อยรายมาก (tight oligopoly) การ
เข้าสู่ ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทาได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากธุ รกิ จประกันชี วิตต้องใช้เงิ นใน
การลงทุนค่อนข้างสู ง ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกันหรื อใช้ทดแทนกันได้ โดยเน้นให้มีความ
แตกต่างทางด้านตราสิ นค้าและการบริ การที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์สถานการณ์ ของธุ รกิจประกัน
ชีวติ พบว่า ธุ รกิจยังสามารถขยายตลาดได้อีกมากจากจานวนประชากรภายในประเทศมีเพียงร้อยละ
34 ที่มีกรมธรรม์ประกันชี วิต รวมถึ งผูบ้ ริ โภคเริ่ มหาทางเลื อกใหม่ในการลงทุนและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันชีวติ มากขึ้น ทั้งนี้ การปรับตัวของผูป้ ระกอบการธุ รกิจประกันชี วิตในด้านต่าง ๆ
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์จะช่วยให้ธุรกิจประกันชีวติ ยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
การวิเคราะห์การแข่งขันของธุ รกิจ พบว่า การแข่งขันด้านราคา ผูป้ ระกอบการรายใหญ่จะ
สามารถลดอัตราเบี้ยประกันลงสู่ ระดับต่ าได้ง่ายกว่าผูป้ ระกอบการที่มีขนาดเล็กจากการประหยัด
จากขนาด ด้านบุคลากร มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิ งตัวบุคลากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ใน
ธุ รกิ จ ด้า นการประชาสั ม พันธ์ มี ก ารแข่ ง ขัน ในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีผ่า นสื่ อ ต่ า ง ๆ เพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคจดจาตราสิ นค้าได้ รวมถึ งการแข่งขันในด้านการบริ การก่ อนและหลังการขาย เช่ น การ
ลงทุนพัฒนาระบบการบริ การลูกค้า การให้สิทธิ์ พิเศษสาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เป็ นต้น
การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์ที่สาคัญได้แก่ (1) กลยุทธ์การขยายช่องทางการ
ขายที่หลากหลาย (Multi-Chanel Distribution Strategy) (2) กลยุทธ์การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ที่
หลากหลาย (Multi-Product Strategy) (3) กลยุทธ์การหาพันธมิตร (Strategic Alliance Strategy)
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(4) กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของช่องทางขายที่มีอยู่ (Existing-Chanel Growth Strategy) (5) กลยุทธ์
การรั กษาลู ก ค้า (Customer Retention Strategy) และ (6) กลยุทธ์ก ารสร้ า งความแตกต่ า ง
(Differentiation Strategy)
การวิเคราะห์ ส่ วนผสมทางการตลาดพบว่า ผลิ ตภัณฑ์ป ระกันชี วิตประเภทสามัญ เป็ น
ผลิตภัณฑ์หลัก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง เช่น กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ (Unit link)
ที่เป็ นทั้งกรมธรรม์ประกันชี วิตควบคู่ไปกับการลงทุนในกองทุนรวม เป็ นต้น การขายประกันชี วิต
ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวติ ยังเป็ นช่องทางหลักของธุ รกิจ การขายผ่านสถาบันการเงิน และขาย
ทางโทรศัพท์ เริ่ มเป็ นช่องทางที่มีเบี้ยประกันชีวติ เพิ่มสู งขึ้นมาก การส่ งเสริ มการาขายเน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ ให้เกิ ดการจดจาตราสิ นค้า เน้นการบริ การที่มีคุณภาพและการจัดกิ จกรรม การกาหนด
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวติ มีการกาหนดหลายอัตราให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม
ธุ รกิจประกันชี วิตเป็ นธุ รกิจหนึ่ งในฐานะของสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ทั้งยังเป็ นสถาบันรั บความเสี่ ยงภัยที่ช่วยสร้ างความ
มัน่ คงพื้นฐานแก่บุคคล ครอบครัว และธุ รกิ จ เป็ นสถาบันการเงินที่ช่วยในการระดมเงินออมระยะ
ยาวในประเทศให้มีมากขึ้น และช่ วยให้โครงสร้ างการออมของประเทศสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการนาไปจัดสรรในการลงทุนสาหรับภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ึึ่ ง
เป็ นการขยายขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ ถึงแม้วา่ ในปี พ.ศ. 2557 ธุ รกิจประกันชี วิต
จะเผชิญกับปั ญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ธุ รกิจประกัน
ชีวติ ยังเป็ นธุ รกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
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ABSTRACT
The objective of this research is 1) to study market structure of the life insurance business
in Thailand 2) to study a strategic management of the life assurance business in Thailand and 3)
to study trends to 2016 in life insurance business. This research employs the qualitative
methodology by documentary survey, in–depth interviewing, and focus group discussion. The
executives in the life assurance field, and government officers were involved in the study to get a
real picture of the life assurance and figure it out the strategic management.
This study finds the market structure of the life assurance business is that of a tight
oligopoly. It is quite difficult for new businesses to gain entrance to the market because of high
investment requirements. The products are more or less the same and can be substituted for one
another with emphasis falling only on differences in product brands and the quality of service. An
analysis of the situation of the life assurance business indicates that the business could expand its
market at a high level if calculated on the basis of only thirty-four percent of the nation’s
population holding life assurance policies. In addition, consumers have begun to find new ways
of investing and have a greater understanding of the life assurance business. These engaged in the
life assurance business must constantly make adjustments attendant upon often untoward
circumambient economic factors so as to maintain unceasing expansion.
The analysis of business competition indicates that in regard to price competition, major
business can reduce the premium rate more easily than small business as a consequence of
economies of scale. In regard to personnel, there is competition for personnel with expertise and
business experience. In regard to pubic relation, there is competition in regard to constructing and
maintaining a good image through utilizing an array of communications media. This last is for the
purpose of inducing customer recall of the product brand. There is additionally competition in the
aspect of before and after sale services, such as investing in customer service systems and the
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offerings of special privileges to certain groups of customers, etc. The strategies are (1) MultiChanel Distribution Strategy (2) Multi-Product Strategy (3) Strategic Alliance Strategy (4)
Existing-Chanel Growth Strategy (5) Customer Retention Strategy and (6) Differentiation
Strategy
A marketing mix analysis indicates that the products of life assurance have a
commonality with other major products in tandem with a need to develop new products without
surcease. An example of a new product in this business is Unit Link, a life assurance policy which
has been combined with investment in mutual funds, among other examples. The sale of life
assurance via company representatives is still the major business channel. The sale of life
assurance via financial institutions and via telephones has begun to become a channel yielding
high premiums. Sales promotion emphasizes the construction of an image intended to be
internalized in tandem with an associated product brand. The emphasis is on quality of service
and concomitant activities. The determination of the premium rate varies in accordance with
particular target groups.
The life assurance business is a financial institution which plays an important role in the
economic and social development of Thailand. In addition, it is an institution incurring risks and
yet helping to provide fundamental stability for individuals, families, and businesses. The life
assurance business is also a significant financial institution involved in the maintenance of longterm savings programs in the country. Moreover, it plays a in securing the savings structure of the
country so that it will be congruent with guidelines for economic development. This last role
pertains to the allocation of investments in such a manner that funds for investments can be taken
from savings, thereby promoting the productive capacity of the nation. Even though in 2014 the
life insurance business is faced with the problem of an economic downturn as a result of the
political situation, the life insurance business has still been swiftly and continuously developing.

