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บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทยจํานวน 19 บริษัท ระหวางป พ.ศ.2546 – 2550 โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ

ของปจจัยการผลิตโดยรวม จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีลักษณะผัน

ผวนเปนอยางมากและมีความแตกตางกันเปนอยางมากในรายบริษัท นอกจากนี้ยังพบวาบริษัทประกันชีวิตที่มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด รองลงมา

คือ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด สําหรับบริษัทประกันชีวิตที่มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมต่ําที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

รองลงมาคือ บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด และ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
 
คําสําคัญ : บริษัทประกันชีวิต  ประสิทธิภาพ  ผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม 

 

ABSTRACT 
 This study aims to measure the efficiency of 19 life insurance companies in Thailand during 

2003 – 2007 by considering the growth rate of total factor productivity. The finding reveals that the 

overall efficiency of life insurance companies in Thailand is very volatile and greatly different among 

life insurance companies. The finding also indicates that the most efficient life insurance company in 

Thailand is Siam Sumsang Life Assurance Company Limited following by Ayudhya Allianz C.P. Life 

Insurance Public Company Limited and Siam Life Insurance Company Limited whereas the least life 

efficient insurance company in Thailand is Krungthai Axa Life Insurance Company Limited following by 

ACE Life Assurance Company Limited and Siam Commercial New York Life Insurance Public 

Company Limited. 
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คํานํา 
 การดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง มีความสุข และปลอดภัยจากอุบัติเหตุและ

โรคภัยไขเจ็บตางๆ คือส่ิงที่มนุษยทุกคนตองการ และสิ่งตางๆ เหลานี้ยอมเปนผลมาจาก การที่บุคคลนั้นมีสภาพ

ความเปนอยูที่ดี มีคุณภาพ และมีเงินออมสะสมไวใชยามเจ็บปวยหรือเมื่อเขาสูวัยชรา แตในความเปนจริง  

ทุกอยางในชีวิตลวนไมแนนอน ทุกคนลวนตองประสบกับความเสี่ยงภัยอยูตลอดชีวิต ซึ่งความเสี่ยงภัยตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นลวนกอใหเกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพยสิน ทําใหไดรับความเสียหายที่ตองรับภาระชดใช ทั้งนี้การ

จัดการกับความเสี่ยงภัยอาจทําไดหลายวิธี แตวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบันคือ การทําสัญญา

ประกันภัย ซึ่งเปนขอตกลงที่บริษัทประกันภัยสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัยสําหรับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นและไดรับการคุมครองตามสัญญาประกันภัยนั้น (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2552)   

 หนึ่งในรูปแบบของการประกันภัยที่เนนคุมครองชีวิตของผูเอาประกันภัยเปนหลัก ไดแก การประกันชีวิต 

(Life Insurance) ซึ่งเปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพล

ภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลผูเอาประกันตองประสบกับภัยเหลานั้น ก็จะไดรับเงินเฉลี่ย

ชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัทผู รับทําประกันชีวิตจะทําหนาที่ 

เปนตัวกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ฝายของบุคคลที่เรียกวา “ผูเอา

ประกันภัย” จะตองจายเงินเปนผลตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประกันภัยใหบริษัทประกันภัย เพื่อแลกกับการไดรับ

ความคุมครองจากบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเอาประกันภัย 

สําหรับภาระคาความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทําสัญญาไวแทน ในขณะที่อีกฝายคือ บริษัทประกันภัย 

หรือที่เรียกวา “ผูรับประกันภัย” ก็จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือชดใชเงินจํานวนหนึ่ง ใหผูเอาประกันภัยหรือ

ผูรับประโยชน ทั้งนี้ การทําประกันชีวิตมักจะมีอายุสัญญาคอนขางยาวนาน โดยสวนใหญมักมีอายุสัญญา 10 ป 

ขึ้นไป โดยผูเอาประกันตองจายเบี้ยประกันใหบริษัทประกันชีวิตตอเนื่องเปนระยะตามที่กําหนดไวในสัญญา 

(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2552) 

 นอกจากการประกันชีวิตจะเนนคุมครองชีวิตของผูเอาประกันภัยเปนหลักแลว ในปจจุบันการทําประกัน

ชีวิตสวนใหญมีลักษณะเปนการประกันภัยแบบสะสมทรัพย (Endowment Insurance) อีกดวย โดยเปนการ

ประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจายเงินเอาประกันใหแกผูรับผลประโยชนเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายใน

ระยะเวลาประกันที่กําหนดไวในสัญญา หรือจายจํานวนเงินเอาประกันใหแกผูเอาประกันเมื่อผูเอาประกันมีชีวิตอยู

ครบกําหนดสัญญา โดยอาจจายเปนเงินกอน หรือจายเปนงวดๆ ตามที่จะตกลง (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2552) 

 จากลักษณะของการประกันชีวิตที่มีอายุสัญญาคอนขางยาวนานดังกลาวขางตน ทําใหประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิตเปนปจจัยที่สําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริโภค เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไดรับการ

ชดใชคาเสียหายหรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทประกันชีวิตตลอดระยะเวลาที่ทําสัญญา ดังนั้นจึงพบวามี

งานวิจัยจํานวนมากทั่วโลกที่มุงเนนศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิตในประเทศของตน 

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา วิธีการในการวัดประสิทธิภาพของบริษัทประกันชีวิตสามารถทําไดหลายวิธี 

เชน วัดโดยอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม (Bernstein, 1998; Bailey et al, 2002 
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และ Chansarn, 2007) วัดโดยอัตราสวนของผลรวมถวงน้ําหนักของผลผลิต (Weighted Sum of Outputs) และ

ผลรวมถวงน้ําหนักของปจจัยการผลิต (Weighted Sum of Inputs) ตามวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 

Approach (Cummins et al, 1998; Mansor and Radam, 2000; Sinha, 2006 และ Yao et al, 2007) วัดโดยใช

สมการ Stochastic Cost Frontier (Karim and Jhantasana, 2005) และวัดโดยความสามารถในการลดตนทุน

การผลิต ที่เรียกวา X-Efficiency (Bikker and Van Leuvensteijn, 2008) 

 สําหรับประเทศไทย พบวา Chansarn (2007) ไดอาศัยอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการ

ผลิตโดยรวมในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาคการประกันภัยโดยรวมในชวงป ค.ศ.1998 – 2004 โดย

ไมไดคํานวณเปนรายบริษัท และ Karim and Jhantasana (2005) ไดอาศัยสมการ Stochastic Cost Frontier ใน

การวัดประสิทธิภาพของบริษัทประกันชีวิตเปนรายบริษัทในชวงป ค.ศ.1997 - 2002 โดยทําการวัดประสิทธิภาพ

ของบริษัทประกันชีวิตแตละบริษัทในประเทศไทยในรูปของสัดสวนของปริมาณปจจัยการผลิตที่ตองลดลงเพื่อให

บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตเต็มที่ ทั้งนี้จะเห็นวา งานวิจัยของ Chansarn (2007) แมจะคอนขางใหม แตไมให

ขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิตในรายบริษัท ในขณะที่งานวิจัยของ Karim and 

Jhantasana (2005) แมจะใหขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิตในรายบริษัท แตก็เปน

การศึกษาที่ผานมานานพอสมควร  

 ดังนั้น งานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิต 

ในประเทศไทยจํานวน 19 บริษัท ในชวงป พ.ศ.2546 – 2550 (ทําการศึกษาเปนรายบริษัท) ทั้งนี้จะวัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตมุมมองทางดานผลผลิต กลาวคือ วัดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต เมื่อ

กําหนดใหปจจัยการผลิตมีคาคงที่ ซึ่งจะแตกตางจาก งานวิจัยของ Karim and Jhantasana (2005) ที่วัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายใตมุมมองทางดานตนทุน กลาวคือ วัดความสามารถในการลดตนทุน เมื่อ

กําหนดใหปริมาณผลผลิตมีคาคงที่ โดยขอมูลจากงานวิจัยจะเปนประโยชนตอทั้งผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก

บริษัทเพื่อซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

ประกันชีวิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
 งานวิจัยเรื่องนี้อาศัยขอมูลอนุกรมเวลารายปจํานวน 5 ป ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2550 ของบริษัทประกัน

ชีวิตจํานวน 19 บริษัท3 ซึ่งไดมาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

                                                 
3 บริษัทประกันชีวิต 19 บริษัท ไดแก (1) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (2) บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (3) บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จํากัด (4) บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (5) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (6) บริษัท ธนชาติ

ประกันชีวิต จํากัด (7) บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด (8) บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน) (9) บริษัท พรูเดนเชียล ทีเอสไลฟ 

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (10) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (11) บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด (12) บริษัท แมกซประกันชีวิต 

จํากัด (13) บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (14) บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด (15) บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (16) บริษัทอาคเนย

ประกันชีวิต จํากัด (17) บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (18) บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด และ (19) บริษัท 

อเมริกันอินเตอรเนชันแนล แอสชัวรันซ จํากัด 
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(2552) ทั้งนี้ขอมูลที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย (1) เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (พันบาท) (2) สินทรัพยรวม (พันบาท) 

และ (3) คาจางพนักงาน (พันบาท)  
 

กระบวนการวิเคราะห 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตแตละบริษัทในงานวิจัยเรื่องนี้จะวัดโดยอัตรา

การเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม (Growth Rate of Total Factor Productivity) ในแตละ

ชวงปตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2550 ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมสามารถ

คํานวณไดโดยใชสมการบัญชีการเจริญเติบโต4 ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

(1) 
Y
YΔ  = 

N
N

K
K

A
A Δ

β+
Δ

α+
Δ     

กําหนดให Y  = ปริมาณผลผลิต, K = ปริมาณปจจัยทุน, N = ปริมาณปจจัยแรงงาน, A = ผลิตภาพของปจจัยการ

ผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity), α = ความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยทุน (Elasticity of 

Output with Respect to Capital Inputs) และβ  = ความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยแรงงาน 

(Elasticity of Output with Respect to Labor Inputs) 

 จากสมการบัญชีการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของผลผลิตมีที่มาจาก 2 แหลง ไดแก (1) การ

เจริญเติบโตของปริมาณปจจัยการผลิต ซึ่งในที่นี้ไดแก ปจจัยทุนและปจจัยแรงงาน นั่นคือ 
N
N

K
K Δ

β+
Δ

α  ใน

สมการที่ 1 และ (2) การเจริญเติบโตของผลิตภาพของของปจจัยการผลิตโดยรวม นั่นคือ 
A
AΔ  ในสมการที่ 1 ทั้งนี้ 

หากทราบขอมูลปริมาณผลผลิต ปริมาณปจจัยทุน ปริมาณปจจัยแรงงาน ความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอ

ปจจัยทุน และความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยแรงงาน ก็จะสามารถคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมไดจากสมการที่ 2 ดังตอไปน้ี 

(2) 
A
AΔ  = 

N
N

K
K

Y
Y Δ

β−
Δ

α−
Δ  

 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม แสดงอัตราการ

เจริญเติบโตของปริมาณผลผลิตที่ไมสามารถอธิบายไดโดยการเจริญเติบโตของปริมาณปจจัยทุนและปจจัย

แรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณผลผลิตที่เกิดจากการที่บริษัทประกันชีวิตมี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมสูงขึ้นนั่นเอง  

 ทั้งนี้ กําหนดใหปริมาณผลผลิตวัดไดโดย เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Bernstein, 1998) ปริมาณปจจัยทุนวัด

ไดโดย สินทรัพยรวม (Yao et al, 2007) และปริมาณปจจัยแรงงานวัดไดโดย คาจางพนักงาน (Mansor and 

Radam, 2000 และ Chansarn, 2007) นอกจากนี้ กําหนดใหสมการการผลิตมีลักษณะเปนแบบผลไดตอขนาด
                                                 
4 สมการบัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting Equation) คือ สมการการผลิตซ่ึงอยูในรูปของอัตราการเจริญเติบโต ทั้งนี้กําหนดให

อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณผลผลิตเปนผลรวมของ (1) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ (Productivity) และ (2) ความยืดหยุนของ

ปริมาณผลผลิตตอปจจัยทุนคูณกับอัตราการเจริญเติบโตของปจจัยทุน และ (3) ความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยแรงงานคูณกับ

อัตราการเจริญเติบโตของปจจัยแรงงาน (Bernanke et al., 2008) 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1450 

คงที่ หรือ Constant Return to Scale (CRTS) โดยมีคาความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยทุน (α ) และ

คาความยืดหยุนของปริมาณผลผลิตตอปจจัยแรงงาน (β ) เทากับ 1/3 และ 2/3 ตามลําดับ (Bernanke et al, 

2008) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตทั้ง 

19 บริษัท ระหวางป พ.ศ.2546 – 2550 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมในแตละชวงปจะพบวาอัตราการ

เจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตมีความผันผวนเปนอยางมาก โดย

ในชวงปพ.ศ. 2546 – 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 5.42 แตเมื่อเขาสูชวงป พ.ศ.2547 – 2548 

พบวาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยลดลงจนมีคาเปนลบที่รอยละ -2.29 จากนั้นลดลงอยางตอเนื่องจนมีคาต่ําสุด

ในชวงป พ.ศ.2548 – 2549 โดยคิดเปนรอยละ -4.31 แสดงใหเห็นวาหลังจากป พ.ศ.2547 เปนตนมา 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยลดลงเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม 

คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตไดมีคาเปนบวก

อีกครั้งในชวงป พ.ศ.2549 – 2550 ที่รอยละ 0.02 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท

ประกันชีวิตในประเทศไทยกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตแยกเปนรายบริษัทจะพบวา 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีความแตกตางกันเปนอยางมากทั้งนี้ 

ในชวงป พ.ศ. 2546 – 2550 บริษัทประกันชีวิตที่มีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการ

ผลิตโดยรวมติดลบมีจํานวน 8 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด บริษัท ไทยพาณิชย

นิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จํากัด บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด และบริษัท 

อเมริกันอินเตอรเนชันแนล แอสชัวรันซ จํากัด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ -31.48 ถึง -0.09 โดย 7 ใน 8 

บริษัทขางตน ยกเวนบริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด ลวนแลวแตมีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิต

ภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมทุกบริษัท (รอยละ -0.29) ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตที่เหลือ

อีก 11 บริษัท มีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเปนบวกทั้งส้ิน โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 0.81 ถึง 19.04 

จากตารางที่ 1 พบวาบริษัทประกันชีวิตที่มีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัย 

การผลิตโดยรวมสูงที่สุด นั่นคือ มีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมสูงที่สุด ไดแก บริษัท สยามซัมซุง ประกัน

ชีวิต จํากัด โดยมีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตคิดเปนรอยละ 19.04 บริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน

โดยรวมในอันดับรองลงมาคือ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด ซึ่ง

มีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมคิดเปนรอยละ 10.98 และรอยละ 

8.34 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละชวงปพบวา อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิต

โดยรวมของบริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต และบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน) มีคาเปนบวกในทุก

ชวงป โดยในชวงป พ.ศ. 2546 - 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสุงสุดคิดเปนรอยละ 38.15 และรอยละ 15.44 

ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2548 – 2549 มีอัตราการเจริญเติบโตต่ําสุดคิดเปนรอยละ 2.38 และรอยละ 1.74 
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ตามลําดับ ซึ่งเปนชวงปที่คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมทุกบริษัทมีคา

ต่ําที่สุดตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน สําหรับบริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ

ของปจจัยการผลิตโดยรวมเปนลบเพียง 1 ชวงปคือ ชวงป พ.ศ.2547 – 2548 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด

ในชวงป พ.ศ. 2549 – 2550 คิดเปนรอยละ 23.95 และในชวงป พ.ศ. 2547 – 2548 มีอัตราการเจริญเติบโตต่ําสุด

โดยมีคาติดลบคิดเปนรอยละ -7.44 

สําหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมต่ําที่สุด 3 อันดับแรก นั่นคือ บริษัทที่มี

คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมตั้งป พ.ศ. 2546 – 2550 ต่ําที่สุด  

3 อันดับแรก ไดแก บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด และ บริษัท ไทย

พาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยมีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัย

การผลิตโดยรวมติดลบคิดเปนรอยละ -31.48 -10.03 และ -7.76 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราการ

เจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมในแตละชวงป พบวาทั้ง 3 บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมติดลบเกือบทุกชวงป อีกทั้งยังมีคาผันผวนเปนอยางมาก โดยชวงป พ.ศ.2546 

– 2547 บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิต

โดยรวมติดลบสูงสุดถึงรอยละ -132.37 จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตไดเพิ่มเปนรอยละ 75.29 ในชวงป พ.ศ.2547 

– 2548 หลังจากนั้นกลับมีคาติดลบมากกวารอยละ 30 ตั้งแตป พ.ศ.2548 เปนตนมา  

บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมเปน

บวกเพียงชวงป พ.ศ.2546 – 2547 เทานั้น ที่รอยละ 87.43 จากนั้นไดมีคาติดลบมาโดยตลอด โดยมีคาติดลบ

สูงสุดในชวงป พ.ศ.2548 – 2549 ซึ่งมีคาติดลบถึงรอยละ -66.17 สําหรับบริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) พบวามีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมเปนบวกเพียง 1 ชวงป 

เชนเดียวกัน นั่นคือ ชวงป พ.ศ.2547 – 2548 ที่รอยละ 4.43 และมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัย

การผลิตโดยรวมต่ําสุดในชวงป พ.ศ.2546 – 2547 ที่รอยละ -16.54 อยางไรก็ตาม พบวาอัตราการเจริญเติบโต

ของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมมีความผันผวนนอยกวาบริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต และบริษัท 

เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด อยางเห็นไดชัด 

อยางไรก็ตาม จะสังเกตเห็นวาคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม

ของบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักดีของประชาชน เชน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด หรือ 

บริษัท อเมริกันอินเตอรเนชันแนล แอสชัวรันซ จํากัด กลับมีคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางต่ําคือ 

รอยละ 0.87 และ -1.49 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้ง 2 บริษัทมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในระดับที่

คอนขางต่ํา แตเมื่อพิจารณาขอมูลของทั้ง 2 บริษัทในแตละชวงปจะพบวา อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของ

ปจจัยการผลิตโดยรวมมีระดับความผันผวนไมมากนัก จึงอาจเปนไปไดวาสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคาเฉลี่ยของอัตราการ

เจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของทั้ง 2 บริษัทอยูในระดับต่ํานั้นอาจเปนเปนผลมาจากการ

ที่ทั้ง 2 บริษัทเปนบริษัทขนาดใหญ ทําใหความคลองตัวในการปรับเปล่ียนโครงสรางหรือลดขนาดองคกรหรือ

ทรัพยสินใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนทําไดชากวาบริษัทที่มีขนาดโครงการ

องคกรที่เล็กกวาสามารถปรับเปล่ียนโครงการสรางหรือลดขนาดองคกรไดเร็วและคลองตัวกวานั่นเอง 
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ตารางที่ 1:  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ชวงป พ.ศ.2546 – 2550  (รอยละ) 

บริษัท 
2546-
2547 

2547-
2548 

2548-
2549 

2549-
2550 

คาเฉล่ีย อันดับ 

(1) กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด       19.04  -11.53 8.12 3.01 4.66 4 
(2) กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด  -132.37 75.29 -35.87 -32.97 -31.48 19 
(3) ไทยประกันชีวิต จํากัด  0.80 4.92 -5.69 12.98 3.25 6 
(4) ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  -16.54 4.43 -7.89 -11.05 -7.76 17 
(5) ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด  0.37 8.34 -0.31 -2.60 1.45 8 
(6) ธนชาติประกันชีวิต จํากัด  -45.14 -10.97 12.73 26.61 -4.19 15 
(7) ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด  3.36 -2.60 -7.34 6.23 -0.09 12 
(8) อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน)  15.44 8.23 1.74 18.50  10.98 2 
(9) พรูเดนเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  49.83 -65.98 -1.60 20.98 0.81 11 
(10) เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  12.11 -2.34 1.04 -7.34 0.87 10 
(11) เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด  87.43 -43.62 -66.17 -17.76 -10.03 18 
(12) แมกซประกันชีวิต จํากัด  25.92 0.17 8.01 -18.27 3.96 5 
(13) สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด  38.15 26.34 2.38 9.27 19.04 1 
(14) สยามประกันชีวิต จํากัด  8.68 -7.44 8.16 23.95 8.34 3 
(15) สหประกันชีวิต จํากัด  23.23 -48.17 16.78 -15.39 -5.89 16 
(16) อาคเนยประกันชีวิต จํากัด  -0.83 4.55 -12.01 6.03 -0.57 13 
(17) แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  5.17 3.16 7.19 -8.76 1.69 7 
(18) ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด  2.22 7.90 -5.75 -0.44 0.98 9 
(19) อเมริกันอินเตอรเนชันแนล แอสชัวรันซ จํากัด 6.18 5.84 -5.33 -12.65 -1.49 14 

คาเฉลี่ย 5.42 -2.29 -4.31 0.02 -0.29 - 
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทยจํานวน 19 บริษัท ระหวางป พ.ศ.2546 – 2550 เพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท

ประกันชีวิตภายใตมุมมองทางดานความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของแตละบริษัท พบวาในชวงป พ.ศ. 2546 – 

2547 บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมในระดับสูง แตหลังจากป พ.ศ.2547 

เปนตนมา บริษัทประกันชีวิตมีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมลดต่ําลงอยางตอเนื่อง จนกระทั่งถึงชวงป พ.ศ. 

2549 – 2550 ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยจึงกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง 

และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายบริษัท พบวาบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดําเนินโดยรวมที่

แตกตางกันเปนอยางมาก โดยบริษัทที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก บริษัท 

สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด 

ตามลําดับ สําหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมต่ําที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก บริษัท 

กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด และ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
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อยางไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้มีขอจํากัดตรงที่มีขอมูลลาสุดเพียงป พ.ศ.2550 เทานั้น ซึ่งทําใหผลการวิจัย

ไมทันสมัยเทาที่ควร นอกจากนี้ วิธีการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทประกันชีวิตในงานวิจัย

เร่ืองนี้ยังเปนการวิเคราะหตัวเลขที่ไดจากงบการเงินของบริษัทเทานั้น โดยไมไดนํานโยบายการดําเนินงาน ขนาด

ขององคกร รูปแบบหรือลักษณะการดําเนินธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทเขามารวมพิจารณาดวย อีกทั้งการศึกษายังไมได

แบงกลุมบริษัทประกันชีวิตออกตามขนาดของทุนจดทะเบียนธุรกิจ และไมไดแบงกลุมระหวางบริษัทที่จดทะเบียน

ในประเทศไทยและสาขาของบริษัทตางชาติในประเทศไทยอีกดวย ดังนั้น การนําผลการวิจัยเรื่องนี้ไปใชประโยชน

จึงควรพิจารณาขอจํากัดขางตนดวยทุกครั้ง 
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