บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
ตลาด ( Market ) คือ “ การเขามารวมกลุมของผูซื้อและผูขายเพื่อติดตอสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตลาดหมายถึงกลุมของหนวยผลิตซึ่งแตละ
หนวยผลิตเสนอขายสินคาที่สามารถใชทดแทนกันไดในระดับหนึ่งแกผูที่จะซื้อกลุมเดียวกัน เชน
ตลาดสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตลาดแรงงาน” 1 ดังนั้นจากคําจํากัดความดังกลาว ตลาดจะตอง
ประกอบไปดวยกลุมบุคคลสองฝายคือ ผูซื้อกับผูขาย และสินคาที่นํามาซื้อขาย จะมีสถานที่ซื้อ
ขายกันหรือไมก็ตาม ถาไดมีการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ก็ถือไดวาเกิดตลาดสินคานั้น ๆ ขึ้น
โครงสรางตลาด ( Market structure ) ในความหมายของเศรษฐศาสตรหมายถึง
ลักษณะการกระจายของขนาดของหนวยผลิตในตลาด เชน สวนแบงการตลาดของแตละหนวย
ผลิต ลักษณะการกระจุกตัวของหนว ยผลิต ใหญ ปจจัย ที่กํา หนดโครงสรา งตลาดที่ สํา คัญ ได แ ก
จํานวนของหนวยผลิตและลักษณะการกระจายของขนาดของหนว ยผลิต ลัก ษณะการกีดกัน
การเขา สูต ลาดของผู ที่ จ ะเข า มาแขง ขั น ใหม และลัก ษณะความแตกตางกันของสินคาในตลาด
โครงสรางตลาดมีผลตอพฤติกรรมและผลการดําเนินงานของหนวยผลิต ในขณะเดียวกันพฤติกรรม
และผลการดําเนินงานของหนวยผลิตก็จะมีผลยอนกลับไปกําหนดโครงสรางตลาด
2.1.1 การแบงประเภทของตลาด
ในทางเศรษฐศาสตรไดแบงประเภทของตลาดออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition Market)
ลักษณะทัว่ ไปของตลาดแขงขันสมบูรณประกอบดวยผูซอื้ และผูขายมากราย
____________________
1
วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและทฤษฎีตนทุน, พิมพครั้งที่
3, 2 เลม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 1: 377.
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ปริมาณการซื้อขายของผูขายรายใดรายหนึ่งมีขนาดเล็ก ไมกระทบกระเทือนราคาตลาดหรือไมได
ทําใหอุปทาน (Supply) หรืออุปสงค (Demand) เปลี่ยนแปลง ผูซื้อและผูขายแตละรายเปนผูที่ตอง
ยอมรับราคาตลาด (Price Taker) สินคาในตลาดประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
(Homogenous Product) ปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไปยังที่ตาง ๆ ไดสะดวก รวมทั้งการที่
ผูผลิตสามารถเขาสูตลาดหรือออกจากตลาดไดงายไมมีอุปสรรคขวางกั้น (No Barrier to Entry)
อีกทั้งผูซื้อและผูขายมีขาวสารสมบูรณ (Perfect Information) โดยที่ตลาดที่มีลักษณะดังกลาว
มานี้ ไดแก ตลาดซื้อขายหุน ตลาดสินคาเกษตร เปนตน
2. ตลาดผูกขาด (Monopoly Market)
ตลาดผู ก ขาดเป น ตลาดที่ มี ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู ข ายครอบครองตลาดเพี ย งรายเดี ย ว
สินคามักจะมีคุณสมบัติไมเหมือนใคร ไมมีสินคาและบริการที่จะสามารถใชทดแทนกันไดอยาง
ใกลเคียงกับสินคาที่ผูผูกขาดทําการผลิตอยูในตลาด ผูผลิตสามารถกีดกันไมใหผูอื่นเขามาใน
ตลาดเพื่อผลิตสินคาและบริการแขงขันได (Barrier to Entry) ดังนั้นผูผลิตหรือผูขายจึงมีอิทธิพลที่
จะกําหนดระดับราคาหรือระดับผลผลิตที่จะทําใหเขาไดรับกําไรสูงสุด ตลาดสินคาประเภทนี้ ไดแก
โรงงานยาสูบ โรงงานสุรา เปนตน
3. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic competition Market)
ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดเปนตลาดที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับตลาด
แขงขันสมบูรณ เชน ประกอบดวยจํานวนผูขายจํานวนมากรายแตนอยกวาตลาดแขงขันสมบูรณ
สินคาที่มีอยูตลาดมีค วามตา งกัน บา งแตส ามารถใชท ดแทนกัน ไดดี ความขึ้น อยูตอ กัน ของ
ผูขายในตลาดไมมี ความยากงายของการเขาสูตลาดคอนขางงาย ตนทุนการเขาออกจากตลาด
ของผูผลิตมีคอนขางต่ํา เนื่องจากตลาดนี้มีผูผลิตจํานวนมาก ผูผลิตหรือผูประกอบการในตลาด
ชนิดนี้ต อ งทํ า ผลิต ภัณ ฑข องตนเองใหแ ตกตา งจากผลิต ภัณ ฑข องคูแ ขง ขัน (Differentiated
Product) ดวยการสรางความภักดี (Brand Royalty) ตอสินคา เพื่อใหผูบริโภคมีความตองการที่
จะบริ โ ภคสิ น ค า ของตนมากกว า ของคู แ ข ง ขั น หน ว ยการการผลิ ต (Firm) แต ล ะหน ว ยจะถู ก
กระทบกระเทือนจากการกระทําของคูแขงขันนอย ผูผลิตหรือผูขายในตลาดประเภทนี้อาจผูกขาด
ไดบาง นั่นคือสามารถกําหนดราคาหรือปริมาณขายตามความตองการของตนไดพอสมควร เมื่อ
เห็นวาผูบริโภคนิยมสินคาและบริการของตนแลว แตถากําหนดราคาขายสูงเกินไปผูบริโภคอาจหัน
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ไปบริโภคสินคาและบริการอื่นทดแทนได ตลาดสินคาประเภทนี้ไดแก รานอาหาร คลินิกทันตกรรม
เปนตน
4. ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly Market)
ตลาดผู ข ายน อ ยรายเป น ตลาดที่ ป ระกอบด ว ยผู ผ ลิ ต จํ า นวนน อ ย จนกระทั่ ง
กิจกรรมการขายของผูผลิตรายหนึ่งจะกระทบตอกิจกรรมการขายของผูผลิตรายอื่น ๆ โดยตรงดวย
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตและราคาจําหนายของผูผลิตรายใดรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอ
ปริ ม าณการผลิ ต และราคาจํ า หน า ยที่ ผู ผ ลิ ต อื่ น จะขายได ดั ง นั้ น ผู ผ ลิ ต แต ล ะรายจะคํ า นึง ถึ ง
ปฏิกิริยาโตตอบของคูแขงขัน การตัดสินใจในเรื่องปริมาณการผลิตและราคาจําหนายของผูผลิตใน
ตลาดนอยราย ขึ้นอยูซึ่งกันและกัน (Interdependency) โดยปกติแลวตลาดผูขายนอยรายผูผลิต
มักมีอํานาจทางการตลาด (Market Power) สูง โดยพิจารณาจากจํานวนผูผลิต และ Market
Concentration
ตลาดผูขายนอยรายแบงออกไดเปน 2 ชนิด ตามคุณลักษณะของสินคาที่ผลิต ดังนี้
1. Pure Oligopoly เปนอุตสาหกรรมที่ผูผลิตมีการผลิตและจําหนายสินคา
ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Products) ผูซื้อไมมีแรงจูงใจอื่นใหชอบสินคา
ของผูผลิตรายหนึ่งมากกวาผูผลิตรายอื่น ๆ ยกเวนเรื่องราคา ดังนั้นถาสินคาเหมือนกันทุกประการ
เชนนี้ ผูผลิตแตละรายจะตองตั้งราคาเดียวกัน เพราะมิฉะนั้นแลวผูที่ขายราคาสูงกวาจะขายสินคา
ไดในปริมาณที่ลดลงมาก เนื่องจากสินคาเหมือนกันทุกประการทําใหผูซื้อหันไปซื้อสินคาของผูผ ลิต
รายอื่นที่ถูกแทน อาจเรียกวาเปนสินคาที่ทดแทนกันอยางสมบูรณ
2. Differentiated Oligopoly เปนอุตสาหกรรมที่ผูผลิตมีการผลิตและ
การจําหนายสินคาที่มีลักษณะตางกัน (Differentiated Products) สินคาที่ทดแทนกันไดโดย
คาความยืดหยุนไขวระหวางสินคาของผูผลิตรายตาง ๆ (Cross Elasticity of Demand) มีคาสูง
สินคาของแตละบริษัทจะมีลักษณะเดนของตัวเองซึ่งแตกตางจากบริษัทอื่น โดยความแตกตาง
อาจเปนความแตกตางที่แทจริงหรือเปนเพียงสิ่งปรุงแตงที่เกิดจากการโฆษณาของผูผลิต หรือ
ขายสินคาและความยึดมั่นเชื่อถือของผูซื้อสินคาและบริการ
ตารางที่ 2.1
อธิบายมาขางตน

เปนการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของตลาดแตละประเภทดังที่
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ตารางที่ 2.1
การแบงประเภทของตลาด

ประเภทของตลาด

จํานวน
ผูขาย

1. แขงขันสมบูรณ

มาก

2. กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด

มาก

3. ผูขายนอยราย
3.1 ขายสินคาเหมือนกัน

นอย

3.2 ขายสินคาตางกัน
เพียงเล็กนอย
4. ผูกขาด

ลักษณะของสินคาที่ขาย
ความขึ้นอยูตอกัน
หรือความสามารถใน
ของผูขายในตลาด
การใชทดแทนกัน
สินคาเหมือนกันหรือ
ไมมี
สามารถใชทดแทนกันได
สมบูรณ
สินคาตางกัน แตสามารถ
ไมมี
ใชทดแทนกันไดดี

ความยากงาย
ของการเขาสู
ตลาด
งายมาก

คอนขางงาย

มี

คอนขางยาก

นอย

สินคาเหมือนกันทุก
ประการ
สินคาแตกตางกัน

มี

คอนขางยาก

คนเดียว

ไมมีสินคาอื่นทดแทนได

ไมมี

ยากมาก

ที่มา : วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและทฤษฎีตนทุน, พิมพครั้งที่ 3, 2 เลม
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 1: 383.
โครงสรางตลาดที่แตกตางกัน ทําใหพฤติกรรมในแตละตลาดแตกตางกัน สงผล
กระทบไปสูรูปแบบการดําเนินงานที่แตกตางกัน เชน ตลาดผูขายนอยราย ประกอบดวยผูขายนอย
ราย ผลิตสินคาเหมือนกันหรือตางกัน แตทดแทนกันได ทําใหหนวยธุรกิจแตละหนวยตองใสใจตอ
ปฏิกิริยาของคูแขง การตัดสินใจทางดานการผลิตหรือดานราคาตองคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบจาก
คูแขงวาสงผลกระทบตอพฤติกรรมในการดําเนินงานอยางไร แตกตางจากตลาดแขงขันสมบูรณ ที่
โครงสรางตลาดประกอบดวยผูขายมากราย แตละรายเปนหนวยเล็ก ๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานจึงไมมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมระหวางกัน
เนื่องจากงานศึกษาในอดีตเชน ของครรชิต สุขนาค (2545) ของ เดือนเดน นิคม
บริรักษ และ คณะ (2542) และของสุกัลยา ฉัตรงามจิตร(2541) ซึ่งไดวิเคราะหโครงสรางตลาดของ
ธุรกิจประกันชีวิตโดยการวัดการกระจุกตัวแบบบางสวน พบวาโครงสรางตลาดของธุรกิจประกัน
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ชีวิตจัดอยูในตลาดผูข ายนอ ยราย
ดวยเหตุนี้ ในหัวขอถัดไปจึงเปนการอธิบายถึงทฤษฎี
เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมการแขงขันในตลาดผูขายนอยราย
2.1.2 พฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการในตลาดผูขายนอยราย
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดแบงพฤติกรรมการแขงขันของผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย
ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. พฤติกรรมการแขงขันโดยใชราคา
โดยทั่วไปตลาดผูขายนอยรายจะไมเนนที่การแขงขันทางดานราคา เนือ่ งจาก
ลักษณะโครงสรางของตลาดผูขายนอยรายมีลักษณะพิเศษกวาตลาดแบบอื่น ๆ คือถาผูผลิตใช
มาตรการทางดานการลดราคาเปนเครื่องมือในการแขงขันจะทําใหผผู ลิตรายอื่นตอบโตโดยการลด
ราคาตาม ซึ่งอาจนําไปสูสงครามราคาและจะไมเปนผลดีตอธุรกิจเพราะอาจประสบปญหาขาดทุน
ได
2. พฤติกรรมการแขงขันที่ไมใชราคา
หนวยผลิตอาจดําเนินกลยุทธการแขงขันที่ไมใชราคา สําหรับธุรกิจเดิมการใชกล
ยุทธที่ไมใชราคามีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสวนแบงตลาดหรือสถานะของตนไวไมใหมีธุรกิจใหมเขา
มาทําการแขงขัน สําหรับธุรกิจใหมวัตถุประสงคของการใชกลยุทธที่ไมใชราคาก็เพื่อแยงชิงสวน
แบงตลาดจากธุรกิจเดิมใหมากที่สุด เครื่องมือหลักในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดคือ สวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)2 ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place or Distribution) การสงเสริมการตลาด (Promotion) กลาวคือ
1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ตามผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา ( Value ) ในสายตาลูกคา เชน การพัฒนาปรับปรุง
____________________
2
ธงชัย สันติวงษ, การตลาดกลไกสูโลกกวาง, (กรุงเทพฯ: บริษัทประชุมชาง จํากัด,
2546), 39.
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ผลิตภัณฑ ปรับปรุงรูปแบบสินคาใหมีคุณภาพมีความแตกตางไปจากผูขายรายอื่นในตลาด การ
แขงขันดานการใหบริการที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว เปนตน
2) ราคา ( Price ) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน
( Cost ) ของลูกคา ผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางมูลคา ( Value ) กับราคา ถามูลคา
ผลิตภัณฑสูงกวาราคาจึงจะทําการตัดสินใจซื้อ
3) การจัดจําหนาย (Place or Distribution ) หมายถึง ชองทางของตัวแทน
บุคคล หรือ สถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับการนําเอาผลิตภัณฑหรือบริการไปสูผูบริโภค ถามีชองทาง
การจัดจําหนายที่ดี ครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง ก็จะสามารถกระจายสินคาไปสูผูบริโภคไดมาก
4) การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติ ด ต อ สื่ อ สารข อ มู ล
ระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เปนการบอกกลาวใหลูกคาเขาใจถึง
คุณคาและลักษณะของตัวผลิตภัณฑ ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงาน
และการสงเสริมการขาย
2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
สุกัลยา ฉัตรงามจิตร (2541) ไดทําการศึกษาลักษณะตลาดและภาวการณแขงขัน
ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยวัดระดับการกระจุกตัวโดยใช Concentration Ratio และ
Herfindahl Index พบวาธุรกิจประกันชีวิตมีระดับการกระจุกตัวสูงมากทั้งในแงของสินทรัพยรวม
และเบี้ยประกันสุทธิ โดยสินทรัพยรวมมีการกระจุกตัวอยูมีบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล
แอสชัวรันส จํากัด ถึงรอยละ 36 (CR1)และกระจุกตัวอยูใน 4 บริษัทแรกถึงรอยละ 86 (CR4)
ไดแกบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัดบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท
ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จํากัด และคา Herfindahl Index
เทากับ 0.23 สวนดานเบี้ยประกันสุทธิ กระจุกตัวอยูที่ บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัว
(CR4)และค า
รันส จํากัด รอยละ 48 (CR1) และกระจุก ตัวอยูใน 4 บริษัทแรกรอยละ 89
Herfindahl Index เทากับ 0.31 แสดงถึงธุรกิจประกันชีวิตมีลักษณะโครงสรางตลาดเขาใกลตลาด
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ผูแขงขันนอยราย และเมื่อเปรียบเทียบฐานะทางการเงินพบวาบริษัทขนาดใหญมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานทั้งสภาพคลอง ความสามารถในการทํากําไรที่ดีกวาบริษัทขนาดเล็ก
จันทิรา ชื่นจิตต (2542) ไดทําการศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย
เฉพาะประกั น อั ค คี ภั ย และประกั น ภั ย รถยนต โดยวั ด การกระจุ ก ตั ว เพี ย งบางส ว น โดยใช
Concentration Ratio ใชสวนแบงการตลาดของบริษัทที่มีเบี้ยประกันสูงสุด 8 อันดับแรกมา
คํานวณ นอกจากนั้นยังวัดการกระจุกตัวโดยรวม คือใช Herfindahl-Hirschman Index : HHI) มา
คํานวณดวย โดยใชขอมูลในป พ.ศ. 2531-2539 ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจประกันอัคคีภัยมีการ
กระจุกตัวอยูในระดับประมาณรอยละ 50 และเริ่มมีการแขงขันกันมากขึ้นในชวงตั้งแตป 2539 เปน
ตนไป สวนการวัดโดยใช HHI พบวามีการกระจุกตัวคอนขางสูงในชวงป 2531-2534 และดัชนี
HHI เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.67 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2531 กับ พ.ศ. 2539 สวนธุรกิจ
ประกันรถยนตมีการกระจุกตัวในระดับที่สูงมากคือ ประมาณรอยละ 80 ในบริษัทที่เปน Dominant
Firms หรือบริษัทขนาดใหญ 8 แหง สวนการวัดโดยใช HHI พบวาธุรกิจนี้มีการกระจุกตัวอยูใน
ระดับที่คอนขางสูง จึงกลาวไดวาธุรกิจประกันวินาศภัย (เฉพาะประกันอัคคีภัยและประกันภัย
รถยนต) มีโครงสรางตลาดแบบผูขายนอยราย
เดือนเดน นิคมบริรักษ และ คณะ (2542) ไดศึกษาโครงสรางตลาดธุรกิจประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย โดยการวัดการกระจุกตัวแบบบางสวนพบวา มีลักษณะเฉพาะคือเปนตลาด
ที่มีบริษัท ผูนํา รายใหญ ( Dominant Firm ) คือบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่น แนล แอสชัว
รันส จํากัด ซึ่งมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 47 ในป 2540 เมื่อคิดสวนแบงตลาดของบริษัท
4 อันดับแรกที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดไดแก บริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัทไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย และบริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด พบวาสูงถึงรอยละ 88 และสรุปโครงสรางตลาดประกันชีวิตเปนแบบผูขายนอยรายที่
มีบริษัทขนาดใหญเปนผูนําตลาด สวนโครงสรางธุรกิจประกันวินาศภัย พบวามีผูประกอบการในป
พ.ศ. 2540 จํานวน 69 บริษัท บริษทั ใหญที่สุด 4 บริษัท มีสวนบางการตลาดรวมเพียงรอยละ 44
ตลาดประกันวินาศภัยจึงเปนตลาดผูขายนอยรายที่มีการแขงขันกันพอสมควร (Loose Oligopoly)
และมีระบบใบอนุญาตทําใหจํานวนผูประกอบกิจการมีแนวโนมคงที่หรือลดลงเรื่อย ๆ ยกเวน
ในชวงที่มีการออกใบอนุญาตใหม
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ธนชนม โอภาเฉลิมพันธุ (2542) ไดทําการศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจประกัน
วินาศภัย โดยการวัดการกระจุกตัวเพียงบางสวน โดยใช Concentration Ratio โดยใชสวนแบง
การตลาดของบริษัทที่มีเบี้ยประกันสูงสุดใน 5, 10 และ 15 อันดับแรกมาคํานวณ นอกจากนั้นยัง
นําปจจัยอื่น ๆ มารวมพิจารณาเพื่อกําหนดลักษณะตลาด ไดแก จํานวนผูขายในตลาด ความ
แตกต า งของผลิต ภั ณ ฑ ความยากง า ยในการเข า สู ธุ ร กิ จ และพฤติ ก รรมในการกํ า หนดราคา
การศึกษาสรุปไดวา โครงสรางตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย มีโครงสรางตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด เนื่องจากมีผูประกอบการจํานวนมาก สินคามีความแตกตางกันเล็กนอย มีความแตกตาง
ดานราคา และมีการแขงขันทั้งดานราคาและไมใชราคา นอกจากนี้ยังพบวา เบี้ยประกันภัยมีการ
กระจุกตัวอยูกับบริษัทขนาดใหญ และบริษัทที่อยูในเครือขายของสถาบันการเงิน โดยประกันภัย
รถยนตมีการกระจุกตัวมากที่สุด สวนประกันอัคคีภัย มีการกระจุกตัวต่ําสุด
เทวัญ วิชิตะกุล (2544) ไดทําการวิเคราะหโครงสรางตลาดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การทําประกันภัยรถยนตนั่งสวนบุคคลภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
บริษัทประกันภัยที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุด คือบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด โดยมีเบี้ยประกันภัย
รถยนต โดยความสมัครใจสูงถึงรอยละ 21.52 ในขณะที่ผูประกอบการรายอื่นมีสวนแบงตลาดไม
เกินรอยละ 10 แสดงวาธุรกิจการประกันรถยนตมีการกระจุกตัวอยูในผูประกอบการรายใหญอยู
บาน และสวนแบงตลาดรวมของผูประกอบการ 10 รายที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุดคือรอยละ 61.8
ซึ่งอยูระหวางรอยละ 34-67 จะแสดงถึงการกระจุกตัวและผูกขาดในอุตสาหกรรมระดับปานกลาง
และจากการพิจารณาปจจัยอื่น ๆ จะพบวา ถาวิเคราะหจากจํานวนผูขาย ประกอบกับพฤติกรรม
ในการกําหนดราคา และความแตกตางของผลิตภัณฑแลวจะมีลักษณะตามโครงสรางตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) กลาวคือ มีผูขายจํานวนมาก มีความแตกตางของ
ผลิตภัณฑแตก็สามารถทดแทนกันไดดี และมีการแขง ขันทั้งทางดานราคาและไมใช ราคา แต
ในทางกลับกัน ถา วิเคราะห จากความยากงายในการเขาสู ธุรกิจแล วจะพบวา มีลักษณะตาม
โครงสรางตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) กลาวคือมีการกีดกันในการเขามาประกอบธุรกิจ โดย
ตองขออนุญาตตอกระทรวงพาณิชย
ครรชิต สุขนาค (2545) ไดศึกษาโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของ
ธุรกิจประกันสุขภาพภาคเอกชน ผลการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดของธุรกิจประกันชีวิต มี
โครงสรางตลาดคอนไปทางตลาดผูขายนอยราย เนื่องจาก ธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโนมการกระจุก
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ตัวสูง จากการวัดการกระจุกตัวโดยดัชนี CR และดัชนี HHI สวนดัชนี CCI พบวาบริษัทขนาดใหญ
มีอิทธิพลในตลาด ถาบริษัทขนาดใหญรวมหัวกันก็สามารถผูกขาดตลาดได แตจากการศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตออํานาจทางการตลาด พบวา บริษัทขนาดใหญมีพฤติกรรมการแขงขันระหวาง
กันสูง ทําใหสรุปไดวาธุรกิจประกันชีวิตมีโครงสรางตลาดแบบผูขายนอยราย สวนโครงสรางตลาด
ของธุรกิจประกันวินาศภัย จากการวัดการกระจุกตัวพบวามีแนวโนมการกระจุกตัวปานกลาง
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญมีการแขงขันระหวางกันสูงเชนเดียวกับธุรกิจประกันชีวิต จึงสรุป
ไดวาธุรกิจประกันวินาศภัยมีโครงสรางตลาดแบบกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
ในดานพฤติกรรมการแขงขันนั้น พบวา กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัย
จากรถ ซึ่งดําเนินการโดยธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ในการแขงขันดานราคามีการแขงขันกันระดับ
หนึ่งโดยใชกลยุทธคือ การกําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงและการใหคําบําเหน็จแกตัวแทนและ
นายหนาประกันวินาศภัยที่สูงกวากรมการประกันภัยกําหนด ในสวนการแขงขันดานไมใชราคาทั้ง
บริษัทขนาดใหญและขนาดเล็กใหความสําคัญมาก โดยการใชกลยุทธตาง ๆ ไดแก การเพิ่มชอง
ทางการจําหนายเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากที่สุด การใชการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณ
และการปรับปรุงการใหบริการหลังการขาย เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแขงขันดานราคาและ
ไมใชราคาของบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็กพบวา บริษัทขนาดใหญเนนการแขงขันดานไมใช
ราคา เพราะไดเปรียบในดานความมีชื่อเสียง มีชองทางจําหนายมากและเนนการใหบริการหลัง
การขาย ขณะที่บริษัทขนาดเล็กบางบริษัทใชการแขงขันดานราคา
นรเทพ ภานุทัต (2547) ไดวิเคราะหโครงสรางตลาดและผลปฏิบัติการเปรียบเทียบ
การบริหารงานของบริษัทประกันวินาศภัยระหวางกลุมชาวไทยกับกลุมชาวตางประเทศ ในชวงป
พ.ศ. 2538-2545 ผลการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ชวงป พ.ศ.
2538-2545 โดยพิจารณาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมจากเบี้ยประกันภัยรับตรง พบการกระจุก
ตัวสูงใน 10 อันดับสูงสุดมีมากกวา 50 % และการกระจุกตัวใน 15 อันดับสูงสุด มากถึงรอยละ 65
เมื่อพิจารณาการกระจุกตัวในแตละประเภท พบวาการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีการกระจุกตัวสูงสุด
สวนการประกันอัคคีภัยมีการกระจุกตัวต่ําที่สุด สวนในการพิจารณาปจจัยอื่นที่กําหนดโครงสราง
ตลาดของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศภั ย พบว า มี จํา นวนผูข ายมากราย และเมื่อ ศึก ษาผลปฏิบั ติก าร
เปรียบเทียบการบริหารงานของบริษัทรับประกันวินาศภัยระหวางกลุมบริษัทประกันวินาศภัยชาว
ไทยกับกลุมบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ ชวงป 2538-2545 โดยใชการวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน แบงเปน 5 ดาน จํานวน 15 อัตราสวน พบวา ดานความมั่นคงทางฐานะทางการเงิน
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ทั้งในดานการรับความเสี่ยงภัยไวเอง และดานสภาพคลอง กลุมบริษัทประกันวินาศภัยไทยมีผล
ปฏิบัติการโดยรวมที่ดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศเพียงเล็กนอย สวนดานผลการ
ปฏิบัติการ พบวาประสิทธิภาพในการประกอบการนั้น กลุมบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศ
ดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยชาวไทยอยางชัดเจน สวนประสิทธิภาพในการทํากําไรทุกขนาด
ของกลุมบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศใหผลดีกวากลุมบริษัทประกันวินาศภัยชาวไทยอยาง
ชัดเจนที่สุด

