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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ 1) เพ่ือวิเคราะหสถานภาพทางการเงินของบริษัท
ประกันชีวิตในประเทศไทย จากอัตราสวนทางการเงินของตัวแปรการวิเคราะห CAMEL และ 2) 
เพ่ือสกัดปจจัยทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของตัวแปรการวิเคราะห CAMEL โดยใช
ขอมูลบริษัทประกันชีวิตจํานวน 25 บริษัท จากรายงานธุรกิจประกันภัยไทยประจําป พ.ศ.2550 และ 
พ.ศ. 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จากการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจากตัวแปรการวิเคราะห CAMEL จํานวน 27 ตัวแปร ดวยวิธีการ
วิเคราะหปจจัยดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก และหมุนแกนดวยวิธี Varimax  ผลวิจัยมีดังนี้  
 1.สถานภาพทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย สวนใหญมีความม่ันคง 
สามารถรองรับความตองการใชเงินและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได สินทรัพยถูกใชไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แตความสามารถในการทํากําไรของบริษัทประกันชีวิตยังไมคอยดีนัก  
 2.การสกัดปจจัยทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของตัวแปรการวิเคราะห 
CAMEL สามารถสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยได จํานวน 
5 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานความสามารถในการบริหารธุรกิจ 2) ปจจัยดานประสิทธิภาพการใช
สินทรัพย การจัดการการรับประกันภัย และประสิทธิภาพของบุคลากร 3) ปจจัยดานการเติบโตของ
บริษัท 4) ปจจัยดานการบริหารจัดการผลตอบแทน 5) ปจจัยดานการจัดการการดําเนินงาน และ
โครงสรางของเงินทุน 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดมีการเสนอวา ควรเพ่ิมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินในมิติท่ี 6 
ของการวิเคราะห CAMEL คือ ดานผลกระทบตอธุรกิจ (Sensitivity) ดวย นอกจากนี้ในการวิจัยครั้ง
ตอไปผูวิจัยควรสรางคะแนนปจจัยเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของปจจัยทางการเงิน 
 
______________________________________________________________________________ 
คณะวิทยาการจัดการ                มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา 2553 
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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารยประสพชัย       
พสุนนท อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีไดใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะ ตรวจทานแกไขขอบกพรองตลอด
การวิจัย ตลอดจนความชวยเหลือในหลายส่ิงหลายอยาง ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท  หอมสุด ท่ีกรุณาตรวจสอบแกไข
และใหคําแนะนําในการสรางเครื่องมือวิจัย และอาจารยประพล  เปรมทองสุข ท่ีกรุณาตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตางๆของงานวิจัย ทําใหวิจัยฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณเหลาคณาจารยคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ท่ีคอยประสิทธ
ประสาทวิชาความรูแขนงตางๆ ใหผูวิจัยในระหวางการศึกษาอยูในสาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําใหผูวิจัยมีความรู มีทักษะ สามารถทํางานใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีคอยอบรมส่ังสอนผูวิจัยเปนอยางดี ใหการศึกษา
สนับสนุนผูวิจัยในดานตางๆ และใหความชวยเหลือสนับสนุนในการทําวิจัย ตลอดจนใหทุกส่ิงทุก
อยางกับผูวิจัย ทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณไดดวยด ี
 สุดทายนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนท่ีใหกําลังใจ และคําแนะนํามาโดยตลอด รวมท้ังทุกๆ
ทานท่ีมีสวนใหความชวยเหลือ ทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยหวังวางานวิจัย
ฉบับนี้คงจะมีประโยชนไมมากก็นอยแกบุคคลท่ีสนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัย
มา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มนุษยเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเปนไปตามกฎแหงปจจัยในธรรมชาติ ท่ีลวน
เกิด  แก เจ็บ ตาย เชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอ่ืนๆ แตมนุษยเปนสัตวพิเศษ คือ สามารถฝกได เรียนรู
ได พัฒนาได จึงทําใหมนุษยมีปญญาเพ่ิมพูนมากขึ้น มีความคิดสรางสรรค มีความเจริญ มนุษยรัก
ในชีวิตของตนเอง รักชีวิตของทุกคนในครอบครัว มนุษยเห็นวาชีวิตมีคามากกวาทรัพยสินใดๆ 
มนุษยจึงยอมเสียทรัพยสินเพ่ือแลกกับการมีชีวิตตอไป มนุษยพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหตนเอง
และเผาพันธุสามารถดํารงชีวิตอยูได และมีความเปนอยูท่ีสะดวกสบายมากขึ้น จึงกระทําส่ิงตางๆ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชชีวิต โดยลืมคํานึงถึงส่ิงแวดลอมท่ีตองสูญเสียไป และผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้น เปนเหตุใหสังคมปจจุบันเกิดการแขงขันแยงชิงทรัพยากรและอํานาจกันขึ้น เพ่ือได
ครอบครองในส่ิงท่ีทําใหชีวิตความเปนอยูของตนเองสบาย การดําเนินชีวิตของมนุษยทุกวันนี้จึงมี
ความเส่ียงตลอดเวลา เส่ียงจากการท่ีมีคนราย เส่ียงภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น เส่ียงภัยกับ
สถานการณทางการเมืองท่ีมีความรุนแรง เส่ียงจากโรค เช้ือโรคตางๆ โรครายชนิดใหม โรคชนดิเกา
ท่ีหวนคืนมา และเส่ียงจากภัยอ่ืนๆท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ภัยตางๆ
เหลานี้สามารถเกิดขึ้นเม่ือไรก็ไดโดยท่ีเราไมรูตัว ทําใหมนุษยมีอัตราเจ็บปวยหรือตายเพ่ิมขึ้นทุกป 
ซ่ึงโรคภัยตางๆท่ีเกิดขึ้นนี้เปนเพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงไป ทรพัยากรของโลกถูกทําลาย มนุษย
ดําเนินชีวิตอยูในสภาวะแวดลอมท่ีเปนพิษ อาหารมีสารท่ีอันตรายเจือปนอยู อีกท้ังตองอยูกับภาวะ
ท่ีตองเผชิญกับความเครียด เผชิญกับปญหาตางๆ ทําใหมนุษยมีรางกายออนแอ สาเหตุตางๆเหลานี้
ทําใหมนุษยเปนโรคภัยตางๆไดอยางงายดาย ในท่ีสุดเม่ือมีปญหาตางๆเกิดขึ้นมากมาย อีกท้ังภาระ
คาใชจาย คารักษาพยาบาลท่ีสูงขึ้น มนุษยเปนหวงชีวิต อนาคตของตนเองและคนในครอบครัว 
มนุษยจึงตระหนักถึงการทําประกันสุขภาพ เพ่ือบริหารความเส่ียงดานคาใชจาย โดยมอบใหบริษัท
ประกันชีวิตเปนผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย เม่ือตาย ชรา พิการ ประสบอุบัติเหตุ และปวยเปนโรค
ตางๆ อีกท้ังภาวะเศรษฐกิจนิ่งทําใหประชาชนหันมาเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆเพ่ิมมากขึ้น ไมวา
จะเปนการฝากธนาคาร การลงทุนในกองทุนตางๆ และการซ้ือประกันชีวิต แตดวยการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย จงึเปนผลใหประชาชนหันมาพิจารณาเลือกซ้ือประกันชีวิตท่ีได
ประโยชนท้ังดานความคุมครอง การออมทรัพยท่ีผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร
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พาณิชย และเพ่ือความม่ันคงในชีวิตและการเงิน ทําใหบริษัทประกันชีวิตไดรับความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้น ผูคนหันมาใชบริการกับบรษิัทประกันชีวิตมากขึ้น เพ่ือสรางความอุนใจในชีวิตและทรัพยสิน
ของตน 
 ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของประเทศ เพราะธุรกิจประกันชีวิตสามารถแบงเบาภาระของรัฐในดานสวัสดิสงเคราะหของ
สังคมใหลดลง และหนาท่ีหลักของธุรกิจประกันชีวิตคือ การใหความคุมครองความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจแกผูเอาประกันภัย ครอบครัว และธุรกิจอ่ืนๆ อีกท้ังยังเปนการออมเงินของผูทําประกันอีก
ดานหนึ่งดวย โดยการระดมเงินออมในรูปของเบ้ียประกันชีวิตจากผูเอาประกันสามารถนําไปทํา
ประโยชนใหแกระบบเศรษฐกิจได คือการจัดสรรเงินออมจากเบ้ียประกันชีวิตเหลานั้นไปลงทุนใน
รูปแบบตางๆตามกรอบนโยบายท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด อีกท้ังการท่ีหนวยงานของรัฐอันไดแก 
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มี
นโยบายในการชวยเหลือธุรกิจประกันชีวิต ไมวาจะเปนมาตรการดานการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต การเพ่ิมคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเบ้ียประกันชีวิต การเปดชองทาง
การลงทุนเพ่ิมใหกับธุรกิจประกันชีวิต การเสริมสรางประสิทธิภาพและมาตรฐานของบริษัท
ประกันภัย ใหมีความม่ันคงและสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นตอธุรกิจประกันภัย รวมถึงการสงเสริม
บทบาทการใหบริการของธุรกิจประกันชีวิต โดยการสงเสริมใหประชาชนมีการออมระยะยาวดวย
การประกันชีวิต เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีจะมีมากขึ้นในอนาคต ส่ิงตางๆเหลานี้ลวนแตเปน
แนวทางท่ีจะพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความกาวหนา และเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูเอาประกันภัย
ท้ังส้ิน สงผลใหธุรกิจประกันชีวิตเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญตอการเรงรัดและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และทําใหธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเติบโตอยางตอเนื่อง ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลในป 2551 (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 2551) พบวา กลุมธุรกิจประกันชีวิตมียอดรายไดรวม 260,697 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอน 25,087 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.65 เปนรายไดสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 217,221 
ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 9.92 มีกําไรจากการดําเนินงาน 21,518 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอนจํานวน 7,167 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 49.95 มีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 893,708 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 9.35 สินทรัพยสวนใหญเปนสินทรัพยลงทุน คิดเปนรอยละ 94.67 ของ
สินทรัพยรวมท้ังส้ิน มีหนี้สินจํานวนท้ังส้ิน 800,304 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 13.16 โดย
หนี้สินสวนใหญเปนเงินสํารองประกันภัย คิดเปนรอยละ 91.62 ของหนี้สินรวมท้ังส้ิน จะเห็นไดวา
ธุรกิจมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และคาดวาธุรกิจประกันชีวิตจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต อีกท้ังยังมี
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ดังนั้น การศึกษาปจจัยทางการเงินท่ีสามารถอธิบายสถานภาพ
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ทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิต จึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะอาจสงผลตอการดํารงอยูของ
ธุรกิจประกันชีวิต จึงควรมีการศึกษาปจจัยทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใหสามารถสงสัญญาณเตือนภัยทางการเงินใหกับธุรกิจประกันชีวิตใน
ประเทศไทยได โดยเลือกศึกษาอัตราสวนจากการวิเคราะห CAMEL เพราะเปนเครื่องมือทาง
การเงินท่ีมีมุมมองครอบคลุมในดานบริหารการเงิน เปนระบบเตือนภัยทางการเงิน และเปนท่ีนิยม
ใชในการประเมินความม่ันคงทางการเงินของหนวยงาน องคกร สถาบันตางๆ และเพ่ือใหงายตอ
การตีความ จึงทําการลดตัวแปรอัตราสวนทางการเงินลง โดยการสรางตัวแปรใหม เรียกวา ปจจัย 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้สรางขึ้นจากตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันสูงมารวมเปนปจจัยเดียวกนั ทําใหสามารถ
อธิบายอัตราสวนทางการเงินจํานวนมากของธุรกิจประกันชีวิต และรับรูสถานการณทางการเงิน
ของธุรกิจประกันชีวิตได 
  
2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1. เพ่ือวิเคราะหสถานภาพทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย จาก
อัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL 
 2. เพ่ือสกัดปจจัยทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL  
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรในการวิจัย 
 บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจํานวน 25 บริษัท เปนบริษัทประกัน
ชีวิตท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 23 บริษัท บริษัทประกันชีวิตสาขาบริษัทตางประเทศ 1 
บริษัท และบริษัทประกันชีวิตท่ีดําเนินธุรกิจในการรับประกันภัยตอ 1 บริษัท 
 3.2 แหลงขอมูลในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากงบการเงินแยกรายบริษัทของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
ในรายงานประจําปจากสํานักคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจํา
ปกพ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2551 ประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
 3.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย เปนตวัแปรจากการวิเคราะหบริษัทประกันชีวิตโดยใช CAMEL 
Analysis ประกอบดวย 27 ตัวแปร ดังนี ้
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  3.3.1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง (C: Capital Strength) 
   3.3.1.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย 
   3.3.1.2 อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน 
   3.3.1.3 อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
   3.3.1.4 อัตราการเติบโตของหนี ้
   3.3.1.5 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 
   3.3.1.6 อัตราสวนหนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน 
   3.3.1.7 อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน 
  3.3.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (A: Asset Quality) 
   3.3.2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย 
   3.3.2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
   3.3.2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย 
   3.3.2.4 อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม 
  3.3.3 ดานขีดความสามารถในการบริหาร (M: Management capability) 
   3.3.3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ 
   3.3.3.2 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษตีอบุคลากรท้ังหมด 
   3.3.3.3 อัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด 
   3.3.3.4 อัตราสวนระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด 
   3.3.3.5 อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม 
   3.3.3.6 อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน 
  3.3.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (E: Earning sufficiency) 
   3.3.4.1 อัตราสวนกําไรสุทธิ 
   3.3.4.2 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ 
   3.3.4.3 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย 
    ดําเนินงาน 
   3.3.4.4 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน 
   3.3.4.5 อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม 
   3.3.4.6 อัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยรับ 
    สุทธิ 
   3.3.4.7 อัตราสวนคาใชจาย 
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   3.3.4.8 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
  3.3.5 ดานสภาพคลอง (L: Liquidity)    
   3.3.5.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
   3.3.5.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารองประกันภัย 
 
4.ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี ้

4.1 ศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดอัตราสวน 
ทางการเงินท่ีใชในการวิเคราะห  

4.2 เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ   ท้ังการประกันชีวิต   บริษัทประกันชีวิต   CAMELS  
Analysis ขอมูลงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนรายไดสุทธิจากการลงทุน และ
จํานวนบุคลากรของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือนําขอมูลในงบการเงิน และจํานวนบุคลากรของบริษัท
ประกันชีวิตมาวิเคราะหสถานภาพทางการเงินโดยใช CAMEL Analysis 

4.3 คํานวณอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตโดยหลัก  CAMEL  แลวนําผล  
มาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS  (Version 11.5)   และทําสรุปผลการวิจัย 
 
5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 5.1กเพ่ือทราบถึงปจจัยสําคัญท่ีมีสวนในการกําหนดสถานภาพทางการเงิน ของบริษัท
ประกันชีวิต เพ่ือชวยในการกําหนดทิศทางและมาตรการตางๆ ท่ีจะสงเสริมใหระบบบริษัทประกัน
ชีวิตมีเสถียรภาพและมีความม่ันคง 
 5.2ก เพ่ือทราบถึงสถานการณของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย 
 5.3 ทําใหทราบและเขาใจถึงทฤษฎีและแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับ CAMELS Analysis 
บริษัทประกันชีวิต การวิเคราะหทางการเงิน และการวิเคราะหปจจัย 
 5.4 มีแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหทางการเงิน และการวิเคราะหปจจัยตางๆ สามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในโอกาสตางๆได 
 
6.นิยามศัพท 
 6.1 บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทท่ีเปนตัวกลางในการรับเส่ียงภัย ทําหนาท่ีเก็บ
เบ้ียประกัน เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย และรับผิดชอบการ
จายเงินผลประโยชนตามท่ีกรมธรรมระบุไว ซ่ึงทําโดยตัวแทน ซ่ึงเปนคนของบริษทัประกันชีวิต 
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ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในเรื่องของการประกันชีวิต หรือนายหนาเปนคนท่ีช้ีแนะ และชวย
ใหคนเขาใจเรื่องของการประกันชีวิต 
 6.2 ผูรับประกันภัย คือสถาบันท่ีทําหนาท่ีใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย ในทาง
กฎหมายคือคูสัญญาฝายซ่ึงตกลงจะใชสินไหมทดแทนใชเงินจํานวนหนึ่งให 
 6.3 ผูเอาประกันภัย คือบุคคลท่ีภัยอาจเกิดขึ้น หรือตัวแทนของผูท่ีภัยอาจเกิดขึ้น ตาม
กฎหมาย หมายถึง คูสัญญาแตละฝายซ่ึงตกลงจะสงเบ้ียประกัน 
 6.4 ผูรับประโยชน คือผูท่ีจะไดรับประโยชนตามกรมธรรม บุคคลท่ีระบุช่ือไวใน
กรมธรรมและไดรับผลประโยชนเม่ือมีภัยเกิดขึ้นตามท่ีกําหนดไว ผูเอาประกันอาจเปนบุคคล
เดียวกันกับผูรับผลประโยชนหรือเปนคนละคนกันก็ได 
 6.5 กรมธรรม คือเอกสารท่ีแสดงขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ ของสัญญาประกันภัย
ระหวางผูเอาประกันกับผูรับประกัน ในกรมธรรมจะประกอบดวยรายการตางๆ เชน ช่ือผูรับประกัน 
ช่ือผูเอาประกัน วงเงินท่ีเอาประกันภัยท่ีผูรับประกันรับเส่ียง อายุของสัญญา ช่ือผูรับผลประโยชน 
วันทําสัญญาประกันภัย และเง่ือนไขตางๆ เปนตน 
 6.6 ทุนประกันหรือวงเงินท่ีเอาประกัน คือพันธะของผูรับประกันท่ีจะตองจายตามท่ี
ระบุไวในกรมธรรม เม่ือภัยและความเสียหายเกิดขึ้นแกผูเอาประกัน 
 6.7 เบ้ียประกัน คือเงินท่ีผูเอาประกันตองจายใหแกผูรับประกัน การจายเบ้ียประกันอาจ
จายเปนรายป ราย 6 เดือน รายไตรมาส หรือรายเดือน ตามท่ีระบุไวในกรมธรรม  
 6.8 นายทะเบียน หมายความวา อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมการ
ประกันภัยมอบหมาย 
 6.9 ตัวแทนประกันชีวิต หมายความวา ผูซ่ึงบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคล
ใหทําการประกันชีวิตกับบริษัท 
 6.10 เงินกองทุน หมายความวา ทรัพยสินสวนท่ีเกินกวาหนี้สินของบริษัทตามราคา
ประเมินทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทท่ีประเมินตามพระราชบัญญัตินี ้
 6.11 ตัวแปร หมายถึง อัตราสวนจากวิธีการวิเคราะห CAMELS 
 6.12 CAMELS Analysis หมายถึง เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน และตอมา
ไดพัฒนาเปนเครื่องมือทางการเงินเพ่ือสรางสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  ซ่ึงจะคํานึงถึงมุมมอง  6  มิต ิ
 6.13 Early Warning System หรือ ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา หมายถึง แนวทางท่ี
จะชวยใหทราบจุดออนหรือภัยทางการเงินท่ีมีผลกระทบตอสถาบันการเงิน เพ่ือชวยตัดสินใจ 
วางแผน หรือกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปนอยู 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  วิธีการ   และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะห
ปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย  โดยแบงออกเปน  5  สวน  ดังนี ้
 สวนท่ี 1 บริษัทประกันชีวิต 
 สวนท่ี 2 งบการเงินบริษัทประกันชีวิต 
 สวนท่ี 3 ทฤษฎี แนวคิด CAMELS Analysis และการวิเคราะห CAMEL 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 สวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
สวนที่ 1 บริษัทประกันชีวิต 
 1.1 การประกันชีวิต 
 การประกันชีวิต หมายถึง การประกันลมหายใจ คือ การทําประกันชีวิตไวกับบริษัท
ประกันชีวิต เม่ือตายไปคือไมหายใจ ทางบริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหกับภรรยาหรือสามีหรือ
บุตรของคนท่ีทําประกันชีวิต ซ่ึงเรียกวา “ผูเอาประกัน”   ซ่ึงเปนวิธีการท่ีบุคคลกลุมหนึ่งรวมกัน
เฉล่ียภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยท่ี
เม่ือบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลานั้น ก็ไดรับเงินเฉล่ียชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแก
ตนเองและครอบครัว อีกท้ังการประกันชีวิตยังเปนเครื่องมืออยางดีในการสรางความม่ันคงใหแก
ครอบครัว เปนการเก็บออมทรัพยและไดรับดอกเบ้ียในเวลาเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิตจะทํา
หนาท่ีเปนแกนกลางในการรับเส่ียงภัย  
  1.1.1 การประกันชีวิต แยกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
   1.1.1.1 ประเภทสามัญ เปนการประกันชีวิตท่ีมีจํานวนเงินเอา
ประกันภัยคอนขางสูง ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสําหรับผูท่ีมีรายไดปานกลางขึ้นไป ในการ
พิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไมตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัท และมีการชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายป, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 
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   1.1.1.2 ประเภทอุตสาหกรรม เปนการประกันชีวิตท่ีมีจํานวน
เงินเอาประกันภัยต่ํา โดยท่ัวไป ตั้งแต 10,000 - 30,000 บาท เหมาะสําหรับผูท่ีมีรายไดปานกลางถึง
รายไดต่ํา การชําระเบ้ียประกันภัยจะชําระเปนรายเดือน และไมมีการตรวจสุขภาพ ฉะนั้นจึงมี
ระยะเวลารอคอย คือ ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตดวยโรคภัยไขเจ็บตามธรรมชาต ิ บริษัทจะไมจาย
จํานวนเงินเอาประกันภัยให แตจะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดชําระมาแลวท้ังหมด 
   1.1.1.3 ประเภทกลุม เปนการประกันชีวิตท่ีกรมธรรมหนึ่งจะมี
ผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป สวนมากจะเปนกลุมของพนักงานบริษัท ในการพิจารณา
รับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไมตรวจก็ได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท การประกัน
ชีวิตกลุมนี้อัตราเบ้ียประกันชีวิตจะต่ํากวาประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม 
  1.1.2 การประกันชีวิตพ้ืนฐานมีอยู 4 แบบคือ 
   1.1.2.1 แบบตลอดชีพ เปนการประกันชีวิตท่ีใหความคุมครอง
ตลอดชีพ ถาผูเอาประกนัภัยเสียชีวิตเม่ือใดในขณะท่ีกรมธรรมมีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจาย
จํานวนเงินเอาประกันภัย ใหแกผูรับประโยชน วัตถุประสงคเบ้ืองตนของการประกันภัยแบบนี้เพ่ือ
จัดหาเงินทุนสําหรับจุนเจือบุคคลท่ีอยูในความอุปการะเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพ่ือเปน
เงินทุนสําหรับการเจ็บปวยครั้งสุดทายและคาทําศพ ท้ังนี้เพ่ือไมใหตกเปนภาระของคนอ่ืน 
   1.1.2.2 แบบสะสมทรัพย เปนการประกันชีวิตท่ีบริษัทจะจาย
จํานวนเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเม่ือมีชีวิตอยูครบกําหนดสัญญา หรือจายเงินเอา
ประกันภัย ใหแกผูรับประโยชนเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย การ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนสวนผสมของการคุมครองชีวิตและการออมทรัพย สวนของการ
ออมทรัพย คือสวนท่ีผูเอาประกันภัยไดรับคืนเม่ือสัญญาครบกําหนด 
   1.1.2.3 แบบช่ัวระยะเวลา เปนการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตจะจายเงินใหแกผูรับประโยชนเม่ือผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย 
วัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง การเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้ไมมีสวนของการ
ออมทรัพย เบ้ียประกันภัยจึงต่ํากวาแบบอ่ืน  ๆ และไมมีเงินเหลือคืนใหหากผูเอาประกันภัยอยูจน
ครบกําหนดสัญญา 
   1.1.2.4 แบบเงินไดประจํา เปนการประกันชีวิตท่ีบริษัทประกัน
ชีวิตจะจายเงินจํานวนหนึ่งเทากันอยางสมํ่าเสมอใหแกผูเอาประกันภัยทุกเดือน นับแตผูเอา
ประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ป หรือ 60 ป เปนตนไป แลวแตเง่ือนไขในกรมธรรมท่ี
กําหนดไว สําหรับระยะเวลาการจายเงินไดประจํานี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูเอาประกันชีวิตท่ี
จะเลือกซ้ือ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2553) 
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 1.2 บริษัทประกันชีวิต 
 บริษัทประกันชีวิตเปนตัวกลางในการรับเส่ียงภัย การทําประกันชีวิตทําโดยตัวแทนซ่ึง
เปนคนของบริษัทประกันชีวิตใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในเรื่องของการประกันชีวิต หรือ
นายหนา เปนคนท่ีช้ีแนะ และชวยใหคนอ่ืนๆเขาใจเรื่องของการประกันชีวิต บุคคลพวกนี้บริษัท
ประกันชีวิตใหเปอรเซ็นต ถานําคนมาทําการประกันชีวิตกับบริษัทได บริษัทประกันชีวิตจะทํา
หนาท่ีเก็บเบ้ียประกัน เปนแกนกลางในการนําเงินกอนดังกลาวไปจายใหแกผูไดรับภัย และ
รับผิดชอบการจายเงินผลประโยชนตามท่ีกรมธรรมระบุไว กิจการประกันชีวิตเริ่มมาเม่ือป 
พ.ศ.2471 ท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการคาขายอันมีผลกระทบถึงความปลอดภัยและ
ความผาสุกแหงสาธารณชน พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไววาบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันภัยจะกอตั้งไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล การประกันชีวิตมีความสําคัญอยางมากในการ
ใหหลักประกัน และความคุมครองแกบุคคล คือ ประชาชนท่ัวไป ท่ีเผชิญกับความเส่ียงตางๆ เม่ือ
เกิดอุบัติภัยขึ้น หรือเกิดความเสียหายแกชีวิต การประกันชีวิตสามารถบรรเทาหรือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นไดตามท่ีทําสัญญาไว และการประกันชีวิตยังถือไดวาเปนการชวยแบงเบาภาระทาง
สังคมของรัฐบาลไดอีกทางหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 2553) 
 1.3 ขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย 
  1.3.1 .บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  ควง อภัยวงศ (อดีตนายกรัฐมนตร)ี พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช 
และคหบดีผูมีเกียรติอีกหลายทานไดรวมกันกอตั้งบริษัทประกันชีวิตขึ้นวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2494  
โดยใชช่ือวา "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด" ดวยเจตนารมณท่ีตองการเห็นสังคมไทยมีความ
สงบสุข ใหประชาชนมีหลักประกันทางการเงินท่ีม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี ในระยะแรกการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเนนในดานสวัสดิการสงเคราะหเปนสวนใหญ จนกระท่ังป 2520 บริษัท
เริ่มพัฒนาดานประกันชีวิต โดยใหคุณวัย วรรธนะกุล ซ่ึงมีประสบการณและคุณวุฒิเปนท่ียอมรับท้ัง
ภายในและตางประเทศมาวางโครงสรางและจัดองคกรการบริหารโดยอาศัยคําแนะนําจาก Mr.K.V. 
Claridge , F.I.A. ผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตรประกนัชีวิต แหงประเทศสวิตเซอรแลนด เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จํากัด ไดทําการเปล่ียนช่ือเปน "บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด" บงบอกถึงความเปนบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
ผูถือหุนรายใหญและใหการสนับสนนุธุรกิจของบริษัทดวยดีมาโดยตลอด  ตอมา บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด ไดแปรสภาพเปน บริษัท มหาชน จํากัด  
  1.3.2 บริษัท กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (2553)                                 
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  บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด  เปนบริษัทประกันชีวิตช้ันนํา
ของไทย กอตั้งในป  พ.ศ.2540 ท่ีเกิดจากการรวมทุนระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย   ซ่ึงเปน
ธนาคารพาณิชยช้ันนําท่ีมีรัฐบาลไทยเปนผูถือหุนใหญและกลุมแอกซา กลุมธุรกิจประกันชีวิต 
สุขภาพ และบริหารสินทรัพยขนาดใหญ สงผลให กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต เปนบริษัทประกัน
ชีวิตท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง และมีความเช่ียวชาญในดานการรับประกันชีวิต 
  1.3.3 บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต ไทยแลนด จํากัด (2553) 
  บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต ไทยแลนด จํากัด กอตั้งขึ้นเม่ือเดือน
กันยายน 2545 โดยความรวมมือทางธุรกิจของกลุมบริษัท Assicurazioni Generali กลุมบริษัท 
Jerneh Asia Berhad และ กลุมครอบครัวตันติพิพัฒนพงศ กลุมบริษัทเจนเนอราล่ี เปนบริษัท
ประกันภัยท่ีใหญเปนอันดับ 3 ในยุโรป และไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทท่ีใหญเปนอันดับ 19 
จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอรจูน โกลบอล 500 และมีสาขาดําเนินงานมากกวา 68 ประเทศท่ัว
โลก ดวยความแข็งแกรงทางดานการเงิน กลุมบริษัทเจนเนอราล่ี ไดรับการจัดอันดับความม่ันคง
ทางการเงินท่ีระดับ "AA-" จากสถาบัน Standard & Poor's, ระดับ "Aa3" จากสถาบัน Moody's, 
ระดับ "AA-" จากสถาบัน Fitch และระดับ "A+" จากสถาบัน AM Best จากพ้ืนฐานความเช่ียวชาญ
ระดับสากล การมีเครือขายและความม่ันคง จึงทําใหเจนเนอราล่ี ไทยแลนด เปนหนึ่งในบริษัท
ประกันภัยท่ีมีความโดดเดนและกาวหนา รวมท้ังเปนสถาบันการเงินท่ีมีความม่ันคงและโดดเดนใน
ประเทศไทย เจนเนอราล่ี ไทยแลนด เสนอผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีหลากหลายท้ังประกันชีวิต และ
ประกันภัย เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังรายบุคคลและกลุมบริษัท ดวยการบริการท่ี
เปนเลิศและดําเนินงานอยางยุติธรรม สามารถสรางฐานลูกคาท้ังชาวไทยและตางชาต ิ
  1.3.4 บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแหงแรกและแหงเดียวท่ีทํา
ธุรกิจดาน แบงกแอสชัวรันส ( Bancassurance) เปนธุรกิจหลัก พรอมเปนทางเลือกใหมสําหรับคน
ไทยในการเลือกใชบริการประกันชีวิต ดวยการเปนบริษัทประกันท่ีมีจุดยืนชัดเจนในการพัฒนาการ
นําเสนอประกันชีวิตผานธนาคาร สถาบันการเงิน และเครือขายพันธมิตรธุรกิจ ไทยคารดิฟ ประกัน
ชีวิต เกิดจากความรวมมือของ 2 กลุมธุรกิจขนาดใหญ ไดแก กลุมไทยประกันชีวิต กลุมธุรกิจ
ประกันท่ีแข็งแกรงและมีความเช่ียวชาญดานประกันชีวิตในประเทศไทยมายาวนาน และ คารดิฟ 
หนึ่งใน BNP Paribas Group กลุมธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญจากประเทศฝรั่งเศส 
ผูบุกเบิกและผูนําระดับโลกในการพัฒนาการนําเสนอประกันผานธนาคาร และสถาบันการเงิน 
  1.3.5 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (2553) 
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  ขาราชการช้ันผูใหญของไทยไดรวมตัวกันกอตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทย
ขึ้น เม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2485 ภายใตช่ือ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด นับเปนบริษัทประกัน
ชีวิตแหงแรกของคนไทย ท่ีมุงสรางหลักประกันท่ีม่ันคงใหกับครอบครัวคนไทย บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด เริ่มดําเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในป 
พ.ศ. 2513 ไดมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เปนผูนํา
เขามาปรับปรุงโครงสราง และระบบบริหารงานครั้งใหญ โดยมีนายอนิวรรตน กฤตยากีรณ เปน
กําลังสําคัญในการวางรากฐานการดําเนินงานท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดปรับปรุง
โครงสรางระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณในทุก ดๆาน ไทยประกัน
ชีวิตไดส่ังสมประสบการณและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ จนไดรับความเช่ือม่ันศรัทธาจาก
มหาชน เปนผลใหไทยประกันชีวิตกาวขึ้นสูบริษัทประกันชีวิตช้ันแนวหนาของคนไทยในปจจุบัน 
  1.3.6 บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากดั (2553) 
  ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต เปนบริษัทประกันชีวิตช้ันนําของ
ประเทศไทย เปนการรวมทุนระหวาง ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสินทรัพยใหญเปน
อันดับ 4 ของระบบธนาคารพาณชิยไทย และบริษัท นิวยอรคไลฟ อินเตอรเนช่ันแนล แอลแอลซี ซ่ึง
เปนบริษัทในเครือของนิวยอรคไลฟ อินชัวรันส แหงสหรัฐอเมริกา กอตั้งเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2519 และมีทุนจดทะเบียน 800 ลานบาท  ปจจุบัน บมจ. ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต มี
สํานักงานสาขาท้ังหมด 46 แหง ซ่ึงพรอมเสนอผลิตภัณฑและบริการทางดานการประกันชีวิตท่ี
ครบถวน เพ่ือสรางหลักประกันในชีวิตท่ีม่ันคง และรอยยิ้มแหงความม่ันใจแกครอบครัวและผูเอา
ประกันทุกทานท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย  
  1.3.7 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีมีความเปนมือ
อาชีพในดานการรับประกันภัยตอ (Professional Reinsurer) มีการดําเนินงานตางจากบริษัทรับ
ประกันภัยตออ่ืนในประเทศไทยประกอบไปท้ังความเขมแข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษัท
อยูท่ี 2.06 พันลานบาท และความรูความเขาใจดานการตลาด ทําใหสามารถใหบริการรับประกันภัย
ตออยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของการบริหารจัดการองคกร บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสราง
องคกรจากระบบฝายงานไปสูรูปแบบหนวยธุรกิจ 4 หนวยธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนไปไดอยางทันทวงที และเพ่ือใหเกิดความทุมเทใน
การรักษาความสัมพันธเชิงธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักดีวาธุรกิจรับประกันภัยตอ คือ การรับถายโอน
ความเส่ียงจากลูกคา บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานการเงิน และ
เพ่ิมความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานรวมไปกับบริษัทคูคา เปนการลด
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ความซับซอนของกระบวนการทํางานและทําใหเกิดการประหยัดตนทุน และบริษัทฯ ยังนําเสนอ
บริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การใหคําปรึกษาในดานการบริหารความเส่ียง การใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิค การใหการสนับสนุนดานการตลาด การใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ  
  1.3.8 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  บริษัท  ไทยสมุทรประกันชีวิต  จํากัด  กอตั้งขึ้นภายใตช่ือ “บริษัท ไทย
สมุทรพาณิชยประกันภัย จํากัด” โดยการใหบริการดานประกันวินาศภัยเทานั้น  ในป   พ.ศ. 
2492   บริษัทฯ   ไดรับใบอนุญาตดําเนินธุรกิจประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น ทําใหบริษัท เริ่มออกกรมธรรม
ประเภท “อุตสาหกรรม” ซ่ึงมีทุนประกันต่ํา    เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยสามารถทําประกัน
ชีวิตได    ลักษณะเดนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ การท่ีบริษัทฯ ใหความสําคัญกับตลาดรากหญา ทํา
ใหบริษัทฯ   มีสวนแบงตลาดของกรมธรรมประเภทอุตสาหกรรมสูงสุดกวารอยละ  80  ในป
พ.ศ.  2543   บริษัทฯ   ไดแยกธุรกิจประกันวินาศภัย  และธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน และเปล่ียน
ช่ือบริษัทเปน “บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด” และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท ไดอิจิ  มิลชวลไลฟ  อินชัวรันส  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัท
ประกันชีวิตท่ีมีช่ือเสียงเปนอันดับสามในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศญี่ปุน โดยไดเขามา
ถือหุนของบริษัทฯรอยละ   24   บริษัทฯ ยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกรท่ีส่ังสมมายาวนาน ซ่ึงชาวไทย
สมุทรเรียกวา “OCEAN SPIRIT” คือ การทํางานโดย  ไมเลือกงาน  ไมเลือกเวลา  ไมเลือกสถานท่ี 
สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกร  เสมือนเปนครอบครัว ท้ังผูบริหาร พนักงาน และ
ตัวแทน    บริษัทฯ ยึดม่ันท่ีจะใชหลักธรรมภิบาล ความโปรงใส และ การใหบริการท่ีเปนเลิศแก
ลูกคา เปนหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของบริษัทฯ ในการเปน 
“บริษัทประกันชีวิตท่ีดีท่ีสุด ท่ีมุงสรางความม่ันคงใหแกครอบครัวและสังคม”  
  1.3.9 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  กลุมธนชาตเปน 1 ใน 44 บริษัทท่ีไดยื่นความจํานงขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต เพ่ือสนองตอบนโยบายการเปด เสรีธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ณ 
วันท่ี 11 เมษายน 2538 ดัวยความตั้งใจจริงท่ีจะประกอบธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงความพรอมใน
ดานบุคลากร และความม่ันคงของกลุมธนชาติ ทําให ธนชาติเปน 1 ในจํานวน 12 บริษัท ท่ีไดรับ
การคัดเลือกใหสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในครั้งนั้น ในนามของ "บริษัทธนชาติประกัน
ชีวิต จํากัด”   โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตั้งแต วันท่ี 22 ตุลาคม 2540 เปนตนมา ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มตนจํานวน 500 ลานบาท           ตอมาเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2548 บริษัทฯไดเปล่ียนช่ือ
ใหมเปน   "บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด" 
  1.3.10 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด (2553) 
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  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 5 
กุมภาพันธ     พ.ศ. 2472 โดยใชช่ือวา "บริษัท ฮั่วเคี้ยวล่ินฮะกงษี จํากัด" ดวยวัตถุประสงค เพ่ือทํา
การรับประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซ่ึงนับไดวาเปนบริษัทคนไทยบริษัทแรกท่ีดําเนินการดาน
การประกันวินาศภัย บริษัทฯ ไดดําเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยมาอยางตอเนื่อง และมีพัฒนาการ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ พ.ศ. 2505 ธุรกิจประกันภัยมีแนวโนมท่ีดีขึ้น จึงริเริ่มขยายตลาด
ไปยังหนวยราชการ และเปล่ียนช่ือบริษัทจากภาษาจีนเปนภาษาไทย เพ่ือสรางภาพพจนบริษัทฯ ใน
ฐานะเปนบริษัทคนไทยบริษัทหนึ่ง ช่ือวา "บางกอกสหประกันภัย" มีจุดมุงหมาย คือ เติบโตอยาง
ตอเนื่องและกาวไปขางหนาอยางแข็งแกรง มีการพัฒนาการบริหารงานใหเปนแบบ Professional 
หรือท่ีเรียกวา "นักประกันภัยมืออาชีพ" บุคลากรของบริษัทฯ ตองเปนนักประกันภัยท่ีด ี ยึดหลัก
วิชาการประกันภัยในการตัดสินปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  1.3.11 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จํากัด 
  บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด ช่ือเดิมคือ บริษัท ศรีนครประกัน
ชีวิต จํากัด ถือหุนใหญโดย ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีเกิดขึ้นภายใตนโยบาย
ประกันภัยเสรีของรัฐบาล ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะใหเปนสถาบันการเงินของประชาชนท่ีจะสราง
สวัสดิการใหแกสังคม ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากกระทรวงพาณิชย เม่ือป 
2540 ภายใตการกํากับดูแลของกรมการประกันภัยในขณะนั้น (ปจจุบันเปล่ียนเปน คปภ.) มีทุนจด
ทะเบียน 500 ลานบาท  ป 2545 ธนาคารศรีนคร ไดควบรวมกับ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) จึงเปล่ียนช่ือเปน บริษัท แมกซประกันชีวิต จํากัด ใชชองทางการขายประกันชีวิตผาน
ธนาคารนครหลวงไทยเปนหลัก ซ่ึงธนาคารมีสาขามากกวา 410 สาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศ ผูถือกรมธรรมสามารถเลือกใชบริการไดทุกสาขา การขายประกันชีวิตผานธนาคาร นั้น
มีการบริหารจัดการภายใตตนทุนท่ีต่ํากวาจึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงกวา
ได ผูถือกรมธรรมมีความม่ันใจในการชําระเบ้ียประกันภัย เนื่องจากเปนการชําระผานธนาคาร 
สงผลใหบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทฯ ไดเปล่ียนช่ือ
ใหมอีกครั้งเปน บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด โดยมี ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน)เปนผูถือหุน 100% เปนการสรางความม่ันใจใหแกลูกคาวาเปนบริษัทประกันชีวิตท่ีมีความ
ม่ันคงและ “ม่ันใจได” 
  1.3.12 บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  พรูเด็นเชียลกอตั้งขึ้นท่ีกรุงลอนดอน เม่ือป พ.ศ. 2391 และไดขยายธุรกิจ
จากสหราชอาณาจักรสูทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย นับเปนกลุมธุรกิจช้ันนําท่ีใหบริการดาน
การเงิน การประกันชีวิต การบริหาร และจัดการกองทุนรวมในระดับนานาชาติ โดยมุงเนนการ
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ใหบริการสําหรับลูกคารายยอย พรูเด็นเชียลไดใหบริการดานการประกันชีวิตในสหราชอาณาจักร
มาเปนเวลากวา 160 ป กลุมบริษัทพรูเด็นเชียล มีกองทุนภายใตการบริหารท่ัวไปเปนมูลคากวา 
406,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ พรูเด็นเชียลดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภทท่ัวโลก ทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม ไมวาจะเปนในดานการเพ่ิมพูนความม่ังคั่ง 
หรือการสรางรายไดไวใชในยามเกษียณอาย ุ พรอมกับการมีผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย พรูเด็น
เชียล คอรปอเรช่ัน เอเชีย เปนบริษัทประกันชีวิตยุโรป   ช้ันนําในทวีปเอเชีย โดยดําเนินธุรกิจ
ประกันชีวิต และการบริหารและการจัดการกองทุนรวมใน 13 ประเทศ ท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
ใหบริการดานการประกันชีวิต และกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยนําเสนอผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคารายยอยเปนหลัก  
  1.3.13 บริษัท ฟนันซาประกันชีวติ จํากัด (2553) 
  บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด ไดถือกําเนิดขึ้นโดยความรวมมือของ
พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความม่ันคงทางดานการเงินของไทย ผนวกกับผูบริหารระดับมืออาชีพท่ี
วิสัยทัศนอันกวางไกล ผสมผสานจุดเดนของหุนสวนทางธุรกิจบนศักยภาพท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั 
ดวยความมุงม่ันในอันท่ีจะนําพาบริษัทฯ สูระดับช้ันแนวหนาของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
และเปนบริษัทประกันชีวิตช้ันนํา 
  1.3.14 บริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรันส ประเทศไทย จํากัด (2553) 
  บริษัท มิลเลียไลฟ จัดตั้งขึ้นภายใตช่ือ บมจ.ไทยเจริญประกันชีวิต ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มตน 500 ลานบาท ภายหลังการรวมทุนกับ โตเกียว มารีน แอนด ไฟร กลุมโตเกียว
มารีนเปนกลุมประกันภัยเกาแกท่ีสุดในญี่ปุน และเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจประกันภัยท่ียิ่งใหญแหง
หนึ่งในโลก มีทรัพยสินรวมกวา 167 พันลานดอลลารสหรัฐ มีเครือขายกวา 399 เมือง 36 ประเทศ
ท่ัวโลก และเปนกลุมบริษัทท่ีมีเครดิตดานการเงินระดับ AAA จึงเปล่ียนช่ือเปน บมจ.มิลเลียไลฟ 
อินชัวรันส(ประเทศไทย) โดยมีชองทางผานตัวแทนและไทยธนาคาร ปจจุบันคือ ซีไอเอ็มบี ไทย 
และปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย 
  1.3.15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด เปดดําเนินกิจการ ดานธุรกิจประกันชีวิต 
เพ่ือใหบริการแกประชาชนดวยความซ่ือสัตย ม่ันคง เริ่มกิจการอยางเปนทางการในวันท่ี 6 เมษายน 
2494 ในขณะนั้น ประเทศไทยประสบปญหาจากผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจ
ของประเทศอยูในระยะการฟนตัว ผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการในขณะนั้น และกลุมเพ่ือนนัก
ธุรกิจ ตลอดจนผูใหญในวงราชการไดรวมกันกอตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ขึ้น ดวย
เจตนารมณท่ีจะใหบริษัทฯ ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเปนแหลง
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ระดมเงินทุนใหกับภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปนการออมในระยะยาว และสรางหลักประกันให
ประชาชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการคา และภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกดวย บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต เปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณแตงตั้งใหเปนบริษัท
ประกันชีวิตในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีสิทธ์ิใชตราครุฑในเอกสารของบริษัทฯ และเปน
บริษัทประกันชีวิตแหงแรกท่ีไดรับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000 บริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนาเปน อยางมาก ไดขยายสาขาไปท่ัวประเทศกวา 150สาขา รวมท้ัง สํานักงานตัวแทน
อีกกวา 50 แหง ภายใตการบริหารงานอยางมีระบบ 
  1.3.16 บริษัท แมนูไลฟ ประกนัชีวิต ประเทศไทย จํากัด (2553) 
  บริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือท่ีรูจักกัน
เปนอยางดีกอนหนานี้ในนามของอินเตอรไลฟ จอหน แฮนคอค เริ่มตนดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
เม่ือ 59 ปท่ีผานมา แมนูไลฟในประเทศไทย เปนบริษัทประกันชีวิตในช่ือใหมท่ีเกิดจากการควบ
รวมกิจการระดับโลกระหวางแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล คอรป ประเทศแคนาดา และจอหน แฮนคอค 
เซอรวิส อิงค ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประกาศควบรวมกจิการดังกลาวสงผลใหอินเตอรไลฟ 
จอหน แฮนคอค ประเทศไทย ไดเปล่ียนช่ือใหมเปนบริษัท แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) นับตั้งแตมิถุนายน 2548 เปนตนมา ในฐานะบริษัทประกันชีวิตช้ันนําระดับโลก 
แมนูไลฟ มุงเนนนําเสนอผลิตภัณฑและบริการดานความคุมครองทางการเงินท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาดวยความเปนเลิศในดานผลิตภัณฑอันหลากหลายท่ีครอบคลุมทุกความ
ตองการ รวมถึงความเปนเลิศในดานการบริการ จากบุคลากรของบริษัทและเครือขายตัวแทนระดับ
มืออาชีพจากสํานักงาน 13 แหงท่ัวประเทศ สงผลใหแมนูไลฟ ประเทศไทยไดรับรางวัล 
ประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตท่ีมีการ
พัฒนาการบริหารงานดีเดนอันดับ 2 ประจําป 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย  
  1.3.17 บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากดั (2553) 
  บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากัด บริษัทรวมทุนระหวางกลุมผูรวมทุน
ชาวไทย 2 กลุม อันไดแก กลุมสหพัฒน และ ธนาคารนครหลวงไทย ผนวกดวยประสบการณระดับ
สากลรวมกับ Samsung Life (บริษัทประกันชีวิตอันดับท่ี 12 ของโลก จากการจัดอันดับโดย
นิตยสาร Fortune The Global 500 ป 2549) เริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา ดวยทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท 
  1.3.18 บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด (2553) 
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  ป 2467  "บริษัทไชนาอันเดอรไรทเตอรสไลฟ แอนดเยเนอราลอินชัวรันซ 
จํากัด (CUL)" กอตั้งขึ้นในประเทศฮองกง โดยนักธุรกิจ ชาวอังกฤษและชาวจีน ดําเนินการท้ังดาน
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และตอมาจึงไดเปดสาขาเพ่ิมขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  ป 2473 บริษัท ซี.ยู.แอล. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจภายในพระราชอาณาจักร หลังจาก
ไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการคาขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย หรือความ
ผาสุกแหงสาธารณชน ป 2527 บริษัทไดกาวสูการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ เม่ือกลุมนักธุรกิจชาวไทย
เขามาถือหุนดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ลานบาท เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผูบริหารท่ี
มีความเช่ียวชาญเขาบริหารงาน ตอมาเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2531 จึงไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน 
บริษัทสยามประกันชีวิต จํากัด 
  1.3.19 บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  สหกรณท่ัวประเทศตองการใหมีสถาบันการเงินกลางของขบวนการ
สหกรณเพ่ือสงเสริมใหสหกรณทุกประเภทรวมดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตามหลักการชวยเหลือ
ตัวเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหบริการคุมครองภัยแกบรรดาสหกรณและสมาชิกอยาง
เปนธรรม ในอัตราดอกเบ้ียประกันชีวิตท่ีเหมาะสมกับรายไดของสมาชิก เพ่ือสงเสริมใหมีการ
ประหยัดเก็บออมทรัพยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องใหเกิดความม่ันคงในการดํารงชีวิตและท่ีสําคัญ
เปนการสรางแหลงเงินทุนของขบวนการสหกรณอีกทางหนึ่ง สนับสนุนกิจการสหกรณทุกประเภท
ดวยรูปแบบของบริษัทประกันชีวิต “บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด” จึงกําเนิดขึ้นโดยมีเปาหมายให
สหกรณตางๆ ไดมีโอกาสเปนเจาของและเปนผูใชบริการในกิจการบริษัทประกันชีวิตของตัวเอง 
เปนการใหบริการดานการประกันชีวิตแกสมาชิกสหกรณ อันเปนการสรางความม่ันคงใหเกิดขึ้นแก
ทุกฝายรวมถึงขบวนการสหกรณท้ัง 7 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร ประมง นิคม ออมทรัพย 
รานคา บริการและสหกรณเครดิตยูเนีย่น รวมตลอดไปถึงกลุมปวงชนคนท่ัวไปอีกดวย 
  1.3.20 บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด (2553) 
  เอไอเอ กอตั้งและใหบริการประกันภัยครั้งแรกท่ีนครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 
เม่ือป พ.ศ. 2462 โดยใชช่ือ บริษัท อินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส หรือ อินแทสโก (International 
Assurance – INTASCO) เอไอเอ ประเทศไทย เริ่มดําเนินธุรกิจประกันชีวิตตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2481 และเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมบริษัทเอไอเอ นอกจากธุรกิจประกันชีวิตแลว เอไอเอ 
ประเทศไทย ยังใหบริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเช่ือ ประกันภัยกลุม และ
บริการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เอไอเอ ประเทศไทยไดรับเลือกเปน Thailand’s Most Admired Brand 
ในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสํารวจ ของนิตยสารแบรนดเอจ ติดตอกันเปนปท่ี 8 และไดรับ 
รางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจ ประกันชีวิต ติดตอกันเปนปท่ี 7  
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  1.3.21 บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  บริษัท อลิอันซ ซี. พี. ประกันภัย จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง "กลุมอลิ
อันซ" และ "เครือเจริญโภคภัณฑ" บริษัท อลิอันซ เปนบริษัทฯประกันภัยท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป 
กอตั้งเม่ือป 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณในการรับประกันภัยมากกวา 100 ป มี
เครือขายสาขามากกวา 70 ประเทศท่ัวโลก อลิอันซ ไดรับการจัดอันดับสถานะทางการเงินในระดับ
แข็งแกรงมาก (AA-) โดยสถาบันจัดอันดับ แสตนดารด แอนด พัวร เครือเจริญโภคภัณฑ ( ซี. พี.) 
เปนกลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย กอตั้งมานานกวา 80 ป  (ประกอบ
ธุรกิจอาหารสัตว ฟารมกุง ฟารมเปดไก ฟารมสุกร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว และ 
รานอาหาร ) ตอมาไดขยายสูธุรกิจโทรคมนาคมและการส่ือสาร ธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจปโตร
เคมี ธุรกิจประกันชีวีต และ ธุรกิจประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 1 
ของบริษัทท้ังหมดในประเทศไทยติดตอกันเปนปท่ี 5 จาก " นิตยสารฟารอีสเทิรน อีโคโนมิค รีวิว" 
วาเปนธุรกิจท่ีมีความแข็งแกรงของสถานะทางการเงิน ผูบริหารมีวิสัยทัศน สามารถตอบสนองให
ลูกคาพึงพอใจ และสามารถแขงขันเชิงธุรกิจ  
  1.3.22 บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (2553)  
  บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด กอตั้งขึ้นเม่ือ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 
2489 ภายใตช่ือ บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด เริ่มดําเนินธุรกิจดานประกันวนิาศภัย ตอมาได
ขยายกิจการรับประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น และไดแยกธุรกิจการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตออก
จากกัน เพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจประกันชีวิตท่ีดําเนินการเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เปนตนมา อาคเนยฯ ท้ังสองบริษัทคงดําเนินธุรกิจเกื้อหนุนกันเพ่ือใหบริการ
ลูกคาอยางครบวงจร ภายใตปรัชญาแหงการใหบริการลูกคาดวยความม่ันคง ช่ือตรง และ
หวงใย  เพ่ือรังสรรคประโยชนสูสังคม และครอบครัวคนไทยตลอดไป ดวยประสบการณอัน
ยาวนานกวา 63 ป  บริษัท อาคเนยประกันชีวิต มีเสถียรภาพและความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจ 
ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูถือกรมธรรมเปนอยางดีมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
การพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตอผูถือกรมธรรม และลูกคา
ทุกทาน เพ่ือใหบรรลุปณิธานและจุดมุงหมายของการเปนสถาบันประกันและการเงินท่ีเขมแข็ง 
ม่ันคง และทันสมัย สรางคุณคาใหสังคมไทยมีความผาสุกตลอดไป 
  1.3.23 บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด (2553) 
  บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ คือหนึ่งในกลุมบริษัทเอซ กรุป ผูนําดานการ
ประกันภัยและการประกันภัยตอซ่ึงใหบริการลูกคาหลากหลายกลุมท่ัวโลก ไดเขามาใหบริการดาน
ประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแตป 2544  เอซ ไลฟ มีความมุงม่ันท่ีจะเปนบริษัทประกันชีวิตช้ันนํา
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ในประเทศไทย ท่ีใหบริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพ่ือใหครอบคลุมและตรงกับความ
ตองการท่ีแตกตางของลูกคา ไมวาจะเปนประกันชีวติแบบสะสมทรัพย แบบตลอดชีพ แบบช่ัว
ระยะเวลา ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงประกัน สินเช่ือในรูปแบบตาง ๆ ทีมงานของเอซ 
ไลฟ มีความเช่ียวชาญในการวิเคราะหความตองการทางการเงินของลูกคา และวางแผนใหเหมาะสม
กับความตองการของลูกคาแตละราย เพ่ือสรางความม่ันคงในชีวิต ทรัพยสิน และธุรกิจใหกับลูกคา 
โดยยึดม่ันการใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาเสมือน "เพ่ือนสนิทชีวิตคุณ" อีกท้ัง 
เอซ ไลฟ ยังรวมกับสถาบันการเงินตาง ๆ และกลุมธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการเปนนายหนา
ในการนําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตท่ีเหมาะสมกับลูกคาผานทางธนาคาร บริษัทท่ีใหบริการดาน
การเงิน บริษัทนายหนา และทางโทรศัพท ช่ึงชองทางจัดจําหนายท่ีหลากหลายนี้สงผลใหเอซ ไลฟมี
ฐานลูกคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
  1.3.24 บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด (2553) 
  บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด ดําเนินกิจการดานธุรกิจประกัน
ชีวิต โดยการกอตั้งของกลุมธุรกิจเกษตรรุงเรืองพืชผล เพ่ือเปนแหลงออมเงินระยะยาวและสราง
หลักประกันความม่ันคงใหแกลูกคา บริษัทฯ กอตั้งเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2540 ดวยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่มท่ี 500 ลานบาท ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 800 ลานบาท 
  1.3.25 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (2553) 
  ไอเอ็นจี เปนผูเช่ียวชาญทางดานการบริการทางการเงิน (Financial Service 
Provider) ดําเนินธุรกิจดานประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย กองทุนรวม และบํานาญใน
กวา 50 ประเทศ ใหบริการแกลูกคากวา 75 ลานคน มีสินทรัพยรวมกวา 61.1 ลานลานบาทท่ัวโลก 
ทําใหทางกลุมบริษัทไอเอ็นจีกรุป ไดรับการจัดวาเปนหนึ่งในสถาบันการเงินช้ันนําของโลก  บริษัท 
ไอเอ็นจีประกันชีวิต จํากัด เปนบริษัทประกันชีวิตช้ันนําของประเทศไทย จากการรวมแนวคิดธุรกิจ
ประกันระดับโลก ของ ไอเอ็นจีกรุป ท่ีประสานความเขาใจในวิถีคนไทยของผูบริหาร โดยบริหาร 
และดําเนินงาน โดยผูเช่ียวชาญในดานการบริการทางดานการเงิน และธุรกิจประกันชีวิตอยาง
แทจริง และไดรับการสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย จากบริษัท 
ในกลุม ไอเอ็นจี ประเทศเนเธอรแลนด 
 
สวนที่ 2 งบการเงินบริษัทประกันชีวิต 
 2.1 งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอมูลทางการเงินท่ีไดจัดทําขึ้น
จากขอมูลทางการเงินท่ีกิจการไดจดบันทึกไวในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึงผล
การดําเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้น  ๆ 
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งบการเงินท่ีสําคัญประกอบดวย  
  2.1.1 งบดุล ประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญคือ สินทรัพย หนี้สิน และทุน ส่ิงท่ี
พึงระวังในการอานหรือพิจารณาขอมูลในงบดุลมาคือ คุณภาพของสินทรัพยแตละรายการอาจจะ
เปนสินคาลาสมัย มูลคาท่ีแทจริงอาจจะต่ํากวาท่ีปรากฏไวในงบดุลนั้นก็ได เชนเดียวกันกับรายการ
ทางสินทรัพยถาวรเชน โรงงาน ท่ีดิน หรือเครื่องจักร รายการท่ีปรากฏเปนขอมูลทางการบัญชี 
สินทรัพยถาวรเหลานั้นอาจจะเปนมูลคาท่ีซ้ือมาเปนเวลานานแลวอาจจะไมสอดคลองกับมูลคาใน
ปจจุบัน  
  2.1.2 งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีสรางตามหลักทางการบัญชี จับคูรายไดกับ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในแตละงวด โดยไมไดคํานึงวารายไดหรือคาใชจายนั้นเปนเงินสดหรือไม ดังนั้น
มีโอกาสเปนไปไดท่ีกิจการหรือบริษัทขายสินคาไดมาก และมีกําไรสุทธิในอัตราท่ีสูงแตไมมีเงินสด
เขามาในกิจการเลย เพราะการขายเปนการขายเช่ือ และถาเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นบอย  ๆ กิจการนั้น  ๆ
อาจจะประสบกับปญหาขาดเงินสดท่ีจะไปดําเนินกิจการ  
  2.1.3 งบกระแสเงินสด เปนการสรุปตัวเลขจากงบดุลและงบกําไรขาดทุน 
เพ่ือแสดงการไหลเวียนของกระแสเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ วากิจการไดรับเงินสด
มาโดยกิจกรรมอะไรบาง และกิจการจายเงินสดออกไปเพ่ือใชประโยชนในเรื่องใด เรียกงายๆวา 
กระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจาย โดยท่ัวไปท่ีมาและท่ีไปของกระแสเงินสดจะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทางธุรกิจอยู ๓ ประเภท ไดแก กระแสเงินสดรับ-จาย จากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม
จัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 
  2.1.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ แหลงรวมคําอธิบายของตัวเลขใน
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินจะใหขอมูลโดยสังเขปแกผูใชงบการเงิน ซ่ึงเรียกวา การ
เปดเผยขอมูล ท่ีจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงท่ีมาท่ีไปของรายการบัญชีและตัวเลขท่ีแสดงอยู
ในงบการเงิน (วัชร ีวองอรุณ 2553) 

2.2 โครงสรางงบการเงินของกลุมธุรกิจประกันชีวิต 
 ขอมูลในสวนนี้เกี่ยวของกับความรูพ้ืนฐานของโครงสรางงบการเงินของธุรกิจประกัน
ชีวิตและการทบทวนงานวิจัยตางๆเพ่ือศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาใชใน
การประเมินฐานะทางการเงินของอุตสาหกรรมประกันชีวิตตอไป  
  2.2.1 งบดุลของธุรกิจประกันชีวิต 
   2.2.1.1 สินทรัพย  
 สินทรัพยหมุนเวียน ไดแก 
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 1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีกิจการมีอยู ท้ังท่ี
เปนเงินตราไทยและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังเงินสดยอยท่ียังมิไดจายออกไป เช็คท่ียังไมไดนํา
ฝากธนาคาร ธนาณัติโอนรับจายเงินทางธนาคารออมสิน ตราสารอ่ืนท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามท่ีอยู
ระหวางเรียกเก็บ หรือคาดวาจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป และรวมท้ังเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทดวย 
 2) เงินลงทุนระยะส้ัน หมายถึง หลักทรัพยท่ีซ้ือจากเงินสดเหลือใชโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด และฝายจัดการ
จะขายเม่ือตองการเงิน 
 3) เบ้ียประกันภัยคางรับ เบ้ียประกันภัยท่ีถึงกําหนดชําระ และอยูในระยะเวลาการผอน
ผัน 
 4) เงินคางรับเกี่ยวกับการประกันภัยตอ หมายถึง จํานวนเงินคางรับท่ีเกิดจากการรับ
ประกันภัยตอและการเอาประกันภัยตอระหวางบริษัทเอาประกันภัยตอและบริษัทรับประกันภัยตอ 
 5) ลูกหนี้และเงินทดรอง ลูกหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการท่ีกิจการไดรับชําระหนี้
แทนลูกหนี้เนื่องจากนายหนา ตัวแทนและพนักงานไมนําสงเบ้ียประกันภัยท่ีรับไว สวนเงินทดรอง 
หมายถึงเงินท่ีจายใหพนักงานหรือตัวแทนไปปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําหลักฐานมาหักลางเม่ือปฏิบัติงาน
เสร็จส้ิน 
 6) รายไดอ่ืนคางรับ หมายถึงรายไดจากการลงทุน และรายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเบ้ีย
ประกันภัยท่ีคางรับ ณ วันส้ินงวดบัญชี 
 7) สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับและสินทรัพย
หมุนเวียนอ่ืน 
 เงินลงทุนและเงินใหกูยืม ไดแก 
 1) หลักทรัพยวางประกันไวกับนายทะเบียน หมายถึง พันธบัตรและหลักทรัพยอ่ืนๆ 
รวมท้ังเงินสดท่ีนําไปวางไวกับนายทะเบียน 
 2) พันธบัตร หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรอ่ืนท่ีกฎหมายยอมใหกิจการซ้ือไว
เพ่ือหาผลประโยชนได 
 3) หุนทุนและหุนกู หมายถึง หุนทุนและหุนกูของบริษัทอ่ืนท่ีกิจการซ้ือไวเพ่ือการ
ลงทุนในระยะยาว 
 4) เงินใหกูยืมโดยมีกรมธรรมเปนประกันภัย หมายถึง เงินใหกูยืมตามสิทธิและเง่ือนไข
กรมธรรมประกันชีวิต โดยมีกรมธรรมประกันชีวิตเปนประกัน 
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 5) เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน หมายถึง เงินใหกูยืมโดยมีสังหารมิทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพยเปนประกัน 
 6) เงินใหกูยืมอ่ืน หมายถึง เงินใหกูยืมอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการขางตน 
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ หมายถึงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง รวมท้ังสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยและคาดัดแปลงส่ิงดังกลาวท่ีกิจการมีไวเพ่ือเปนท่ีทําการ ตลอดจนเครื่องตกแตง
ติดตั้ง อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะตางๆ หลังจากหักคาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา
ท่ีตัดบัญชีเปนคาใชจายแลว 
 สินทรัพยอ่ืนๆ หมายถึง สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยท่ีกิจการไดมาจากการชําระ
หนี้จากลูกหนี้ และสินทรัพยอ่ืนท่ีไมไดแสดงไว 
   2.2.1.2 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 หนี้สินหมุนเวียน ไดแก 
 1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมธนาคาร หมายถึง เงินท่ีกิจการกูยืมโดยมีกําหนดเวลา
ชําระคืนไมเกิน 1 ป และเงินใหกูยืมในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 2) เงินท่ีตองจายตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย หมายถึง เงินท่ีตองจายตามเง่ือนไข
กรมธรรมประกันชีวิตซ่ึงยังมิไดจายใหแกผูเอาประกันภัย 
 3) เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ หมายถึง เงินคางจายท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันภัยตอ ซ่ึงกิจการจะจายใหแกผูรับประกันภัยตอ 
 4) เงินประกันท่ีถือไวตามสัญญาประกันตอ หมายถึง เงินสํารองและเงินมัดจําท่ีกิจการ
ถือไวตามสัญญาประกันภัยตอ 
 5) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน หมายถึง ภาษีการคา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ท่ีจาย 
ภาษีกําไรนิติบุคคล ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย และภาษีอ่ืนๆคางจาย และหมายความรวมถึงคาใชจายท่ี
ถึงกําหนดจายแลวแตยังไมไดจาย 
 เงินสํารองประกันภัย หมายถึง เงินสํารองสําหรับกิจการประกันชีวิต อันเปนภาระ
ผูกพันท่ีกิจการประกันชีวิตมีอยูตอผูเอาประกันภัย 
 หนี้สินระยะยาวอ่ืน หมายถึง หนี้สินระยะยาวอ่ืนๆท่ีไมไดแสดงไว 
 สวนของผูถือหุน ไดแก 
 1) ทุนเรือนหุน ไดแก ทุนจดทะเบียน หมายถึงทุนท่ีจดทะเบียนไวตามกฎหมาย และ 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว หมายถึง หุนและมูลคาหุนท่ีนําออกจําหนายและเรียกชําระมูลคาแลว 
 2) สวนเกินมูลคาหุน หมายถึง เงินคาหุนสวนท่ีไดรับสูงกวามูลคาท่ีตราไวของหุน
สามัญและหุนบุริมสิทธิ 
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 3) กําไรสะสม ประกอบดวย จัดสรรแลว ไดแก สํารองตามกฎหมาย หมายถึง เงิน
สํารองท่ีกันไวจากกําไรสุทธิกอนจายเงินปนผล  
 สํารองอ่ืน หมายถึง เงินสํารองท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิเพ่ือการใดๆตามมติท่ีประชุมผูถือ
หุน ยังไมจัดสรร หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันคงเหลือหลัก
จากการจัดสรร 
  2.2.2 งบกําไรขาดทุนของธุรกิจประกันชีวิต 
   2.2.2.1 รายไดจากการรับประกันภัยแตละประเภท ไดแก 
 1) เบ้ียประกันภัยรับ          หมายถึง        รายไดเนื่องจากการรับประกันภัยตามกรมธรรม  
รวมท้ังการรับประกันภัยตอ  
 2) เบ้ียประกันภัยตอและสงคืน เบ้ียประกันภัยตอ         หมายถึง        เบ้ียประกันภัยท่ีจาย 
ใหแกผูรับประกันภัยตอ สวนเบ้ียประกันสงคืน หมายถึง เบ้ียประกันภัยท่ีตองจายคืนใหแกผูเอา
ประกันภัยเนื่องจากการเลิกกรมธรรมกอนครบกําหนด หรอืการแจงรายการผิดจากขอเท็จจริง 
   2.2.2.2 คาใชจายในการรับประกันภัยแตละประเภท  
 1) เงินสํารองประกันภัยเพ่ิมหรือลดจากปกอน หมายถึง จํานวนเงินสํารองประกันภัย ณ 
วันส้ินป นี้ในสวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากจํานวนเงินสํารองประกันภัย ณ วันส้ินปกอน 
 2) คาจางและบําเหน็จ หมายถึง คานายหนา คาจางหรือบําเหน็จท่ีจายใหตัวแทนหรือ
นายหนาประกันชีวิต 
 3) คาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายอ่ืนๆอันเกิดจากการประกันภัย 
   2.2.2.3 รายไดจากการลงทุน ไดแก 
 1) ดอกเบ้ียและเงินปนผลรับ หมายถึง ดอกเบ้ียและเงินปนผลรับท่ีไดรับจากการลงทุน
แสวงหาประโยชนชนิดตาง  ๆ
 2) กําไรจากการขายหลักทรัพย หมายถึง ผลตางระหวางราคาขายกับราคาตามบัญชีของ
หลักทรัพยท่ีจําหนายสูงกวา 
 3) รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดอ่ืนนอกเหนือจากดอกเบ้ีย และเงินปนผลอันเกิดจากเงิน
ลงทุน 
   2.2.2.4 คาใชจายในการลงทุน หมายถึง คาใชจายตางๆอัน
เกิดขึ้นเนื่องจาก การลงทุนแสวงหาผลประโยชน 
   2.2.2.5 คาใชจายอ่ืนในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายท่ีตอง
จายไปตามปกติของการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหรวมถึงขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย อุปกรณ
เครื่องใช หรือสินทรัพยประจําอ่ืนดวย 
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   2.2.2.6 ภาษีเงินได หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากร 
   2.2.2.7 กําไรหรือขาดทุนกอนรายการพิเศษ หมายถึง ยอดรวม
รายไดหักยอดรวมคาใชจาย 
   2.2.2.8 รายการพิเศษ หมายถึง รายไดหรือคาใชจายท่ีมิได
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติและไมอาจคาดไดวาจะเกดิขึ้นบอยหรือเปนประจําหรือไม 
รายการพิเศษนี้ใหแสดงยอดสุทธิหลังจากปรับปรุงภาษีเงินไดแลว และแสดงจํานวนภาษีเงินไดท่ี
เกี่ยวของดวย 
   2.2.2.9 กําไรหรือขาดทุนสุทธิ หมายถึง กําไรหรือขาดทุน
หลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว 
   2.2.2.10 กําไรตอหุน ไดแก 
 1) กําไรกอนรายการพิเศษ หมายถึง สวนเฉล่ียของกําไรกอนรายการพิเศษตอหุนสามัญ 
1 หุน 
 2) รายการพิเศษ หมายถึง สวนเฉล่ียของรายการพิเศษตอหุนสามัญหนึ่งหุน หากรายการ
พิเศษเปนคาใชจายใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 3) กําไรสุทธิ หมายถึง สวนเฉล่ียของกําไรสุทธิตอหุนสามัญหนึ่งหุน   
(ลัดดา วัจนะสาลิกากล 2537) 
 
สวนที่ 3 ทฤษฎี แนวคิด CAMELS Analysis และการวิเคราะห CAMEL 
 3.1 ทฤษฎีและแนวคิด CAMELS Analysis  
 CAMELS Analysis เปนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน และตอมาไดพัฒนา
เปนเครื่องมือทางการเงินเพ่ือสรางสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) อักษรแตละ
ตัวของคํา CAMELS จะทําหนาท่ีเฝาดูแตละเรื่องแตกตางกัน แตทุกตัวมีความสัมพันธกัน และมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร  
องคประกอบของการวิเคราะห CAMELS มี 6 มิติ ดังนี ้
  มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง (Capital Strength) 
  ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียงหรือความเขมแข็งของเงินทุน เปน
การวิเคราะหความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง ซ่ึงเปนการวิเคราะหแหลงเงินทุนท่ีสามารถ
รองรับ หรือปองกันผลกระทบจากความเส่ียงทางดานธุรกิจ และการเงินท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทประกัน
ชีวิต ความเพียงพอและความเขมแข็งของเงินทุน เนนแหลงเงินทุนภายในบริษัทประกันชีวิตเปน
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หลัก การมีทุนของบริษัทประกันชีวิตเพียงพอกับความเส่ียงตาง  ๆ และทุนของบริษัทประกันชีวิต
ควรมีลักษณะท่ีไมสามารถถอนไดและไมผูกพันท่ีจายผลตอบแทน หากเงินทุนภายนอก(เงินกูยืม) 
มากกวาทุนของบริษัทแสดงวาทุนของบริษัทประกันชีวิตไมเพียงพอและมีภาระผูกพันทางการเงิน 
ผูบริหารบริษัทประกันชีวิตตองเพ่ิมความระมัดระวังในการใชทุนเพ่ือสรางรายไดรองรับ 
  มิติท่ี 2  คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) 
  คุณภาพของสินทรัพยเปนการวิเคราะหวาสินทรัพยท่ีลงทุนไดกอใหเกิด
รายไดแกบริษัทประกันชีวิตอยางไร และไดถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สินทรัพยท่ีจะวัด
ประสิทธิภาพ เชน ลูกหนี ้ และสินทรัพยรวม การลงทุนในสินทรัพยเส่ียงหรือไมกอใหเกิดรายได
หรือลงทุนจมอยูในสินทรัพยท่ีเกินความตองการ อาจสงผลถึงสภาพคลองของบริษัทประกันชีวิต 
คุณภาพสินทรัพยท่ีดีสามารถแปลงเปนรายได หากอัตราสูงแสดงวาคุณภาพสินทรัพยดีมีรายไดเขา
มา หากอัตราต่ําแสดงวาสินทรัพยดอยคุณภาพไมกอใหเกิดรายไดบริษัทประกันชีวิตตองบริหาร
สินทรัพยดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพมีสภาพคลอง 
  มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (Management capability) 
  ขีดความสามารถในการบริหารงานเปนการวิเคราะหถึงความสามารถของ
ฝายบริหารในการวางกลยุทธ และจัดโครงสรางองคกรในการนําพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกิจการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทามกลางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
กิจการเผชิญอยู การบริหารจัดการและโครงสรางธุรกิจ ทุกธุรกิจตองมีความสมดุลกัน ประเภท
ประกันชีวิตกับโครงสรางธุรกิจมีความเหมาะสมและสอดคลองกันตาม พ.ร.บ. ประกันชีวิต ขีด
ความสามารถบริหารงานและการควบคุมภายใน พิจารณาการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
มีระบบการควบคุมภายในท่ีด ี ซ่ึงมีผลตอสภาพคลอง และการทํากําไรของบริษัทประกันชีวิต 
บทบาทการบริหารในอนาคตตอภาวะแขงขันเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
  มิติท่ี 4 การทํากําไร (Earning sufficiency) 
  การทํากําไรเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขันของบริษัทใน
ธุรกิจท่ีดําเนินอยูซ่ึงจะประกอบไปดวยการรักษาอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย
ดําเนินงานใหต่ําและเพ่ิมอัตรากําไรขั้นตนในแตละธุรกิจใหมากท่ีสุด รวมท้ังวิเคราะหถึงคุณภาพ
และแนวโนมของกําไรในอนาคตของบริษัทประกันชีวิต ความสัมพันธระหวางรายไดกับคาใชจาย 
กําไร และคุณภาพของกําไร ขึ้นอยูกับการบริหารควบคุมรายจายอยางมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ
รายไดกับคาใชจายทีละรายการวามีกําไรขั้นตนหรือไม หากบริหารคาใชจายดีมีประสิทธิภาพ กําไร
สูง ตรงขามหากบริหารคาใชจายไมดีไมเหมาะสมกับรายได กําไรต่ํารวมถึงอัตราคาใชจาย
ดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานใหอยูในอัตราท่ีต่ํา 
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  มิติท่ี 5 สภาพคลอง (Liquidity)    
  สภาพคลองหรือความเพียงพอตอความตองการใชเงิน เปนการพิจารณา
ความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพยท่ีมีสภาพใกลเคียงเงินสด รวมถึงสินทรัพยอ่ืนท่ีสามารถ
เปล่ียนเปนเงินสดไดงาย สภาพคลองวัดไดจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงคํานวณไดจาก
สัดสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน หากบริษัทประกันชีวิตมีความเส่ียงของ
เงินทุน บริษัทจําเปนตองรกัษาสภาพคลองใหสูงเพียงพอ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ความเพียงพอของสินทรัพยในการแปลงสภาพเปนเงินสด ความเพียงพอของสภาพ
คลองตอความตองการใชเงิน พิจารณาสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนหากสินทรัพย
หมุนเวียนมากกวา ถือวามีสภาพคลองดหีรือมีความเพียงพอตอความตองการใชเงิน อยางไรก็ตาม
ตองเปรียบเทียบความสมดุลระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับภาระผูกพันทางการเงิน มีสินทรัพย
สภาพคลองดํารงไวเพียงพอตอภาระผูกพันทางการเงิน หรือมีแหลงท่ีมาของกระแสเงินสดเพียงพอ
กับภาระผูกพันทางการเงินท่ีจะถึงกําหนดหรือไม 
  มิติท่ี 6 ผลกระทบตอธุรกิจ (Sensitivity) 
  ผลกระทบท่ีมีตอธุรกิจ หรือความออนไหวของธุรกิจ คือ ปจจัยเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบในแงลบตอธุรกิจ ปจจัยเส่ียง พิจารณาจากปจจัยแวดลอมบริษัทประกันชีวิต สาเหตุการ
เกิดปจจัยเส่ียง อาจมาจากภาครัฐ หรือจากสถานการณท่ัวไป ภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติท่ีสงผล
กระทบตอธุรกิจ อันประกอบดวยภาวะคูแขงทางธุรกิจ นโยบายของรัฐ อัตราดอกเบ้ีย ระเบียบ 
ขอบังคับ พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ สภาพตลาด เทคโนโลยี และวิทยาการใหมๆ (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 2548) 
 3.2 การวิเคราะห CAMEL ของบริษัทประกนัชีวิต ประกอบดวยอัตราสวนตางๆ ดังนี ้
  3.2.1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง (C: Capital Strength) 

         อัตราสวนทางการเงินท่ีสามารถใชเปนเครื่องช้ีวัดความเพียงพอของเงินทุน
ตอความเส่ียงหรือความเขมแข็งของเงินทุน ไดแก 
   3.2.1.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย เปนอัตราสวนท่ีใช
วัดความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเพ่ือแสดงถึงความม่ันคง และสามารถ
รองรับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ 
   3.2.1.2 อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน อัตราสวนนี้แสดงให
ทราบวา บริษัทมีโครงสรางของเงินทุนซ่ึงประกอบดวยหนี้สินเปนเทาใด เม่ือเปรียบเทียบกับ
เงินกองทุน ถาหากวาบริษัทมีอัตราสวนนี้สูงแสดงวาบริษัทมีนโยบายท่ีจะใชเงินทุนจากหนี้สิน
มากกวาเงินกองทุน ซ่ึงการท่ีบริษัทใชเงินกองทุนจากหนี้สินนี้ไปดําเนินการ หากอัตราผลตอบแทน
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ท่ีไดรับจากการบริหารงานสูงกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทกูยืมมา ก็ยอมกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือ
หุนมากกวาการใชตนทุนของผูถือหุนไปบริหารงาน แตถาเปนกรณีในทางตรงขามก็จะเกิดผลเสีย
ตอเจาของกิจการ เนื่องจากไมสามารถหาเงินมาชําระหนี้ได   
   3.2.1.3 อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ถา
อัตราการเติบโตเงินกองทุนเพ่ิมขึ้นโอกาสการทํากําไรของบริษัทประกันชีวิตก็จะเพ่ิมขึ้น     
   3.2.1.4 อัตราการเติบโตของหนี ้ อัตราสวนนี้ตองดูอัตราสวน
อ่ืนๆ ประกอบ 
   3.2.1.5 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม อัตราสวนนี้เปน
การเปรียบเทียบระหวางหนี้สินท้ังหมดกับเงินทุนท้ังหมดท่ีธุรกิจลงทุนในสินทรัพย เม่ือพิจารณาใน
แงของเจาหนี้มักพอใจท่ีจะใหอัตราสวนนี้ต่ํา เพราะยิ่งอัตราสวนนี้ต่ําเทาใด เจาหนี้ก็มีโอกาสไดรบั
ชําระหนี้ครบถวนมากเทานั้น ในสวนของเจาของบริษัทก็อยากท่ีจะใหอัตราสวนนี้สูงเทาท่ีตนเอง
จะยอมรับความเส่ียงได เพ่ือตองการใหไดกําไรท่ีเปนสวนของเจาของธุรกิจสูงขึ้น 
   3.2.1.6กอัตราสวนหนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน 
อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นวา เงินกองทุนของบริษัทประกอบดวยหนี้สินท่ีบริษัทจะตองจายใหกับผู
เอาประกันภัยตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัยเทาใด ซ่ึงถาหากมากเกินไปก็จะเกิดความเส่ียงแก
บริษัทในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ีบริษัทตองจายเงินใหกับผูเอาประกันภัยเปนจํานวนมาก 
   3.2.1.7กอัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน 
อัตราสวนนี้แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้และความม่ันคงของธุรกิจ โดยท่ัวไปแลว ถาหาก
อัตราสวนนี้สูงความเส่ียงจากการรับประกันภัยก็ยิ่งสูง เนื่องจากมีการขยายงานการรับประกันภัย
มากขึ้น อยางไรก็ตามถาขณะใดมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียประกันภัยอยางรวดเร็วคาของ
อัตราสวนก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย 
  3.2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (A: Asset Quality) 
   3.2.2.1กอัตราการหมุนของสินทรัพย อัตราสวนนี้จะวัดถึง
ความสามารถในการหารายไดของบริษัทประกันชีวิต ในการใชสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีบริษัท
มีอยู และยังอาจช้ีใหเห็นถึงความสามารถในการชดเชยความเสียหายตลอดจนความสําเร็จทางการ
เงินของบริษัทนั้น 
   3.2.2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง
ความสามารถของสินทรัพยในการใหผลตอบแทน โดยวัดจากอัตรากําไร หากอัตราสูงแสดงวา
คุณภาพสินทรัพยดีมีรายไดเขามา หากอัตราต่ําแสดงวาสินทรัพยดอยคุณภาพไมกอใหเกิดรายได 
บริษัทประกันชีวิตตองบริหารสินทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพมีสภาพคลอง 
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   3.2.2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึง
ความม่ังคั่งของบริษัท และควรดูอัตราสวนอ่ืนๆ ประกอบ 
   3.2.2.4 อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม อัตราสวนนี้
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรสินทรัพยรวมเพ่ือใชไปในการลงทุน ถาหากอัตราสวน
นี้ต่ําแสดงวาธุรกิจจัดสรรเงินทุนเพ่ือใชในการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดรายไดในสัดสวนท่ีนอย หรือยัง
ไมไดใชสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ดานขีดความสามารถในการบริหาร (M: Management capability) 
   3.2.3.1กอัตราการเติบโตของธุรกิจ อัตราสวนนี้แสดงถึงขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการดานธุรกิจ 
   3.2.3.2 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษตีอบุคลากรท้ังหมด 
ถาหากอัตราสวนนี้สูงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของพนักงาน 1 คน ในการสรางกําไรใหกับ
สถาบันการเงินมีสูง ท้ังนี้การวิเคราะหอัตราสวนนี้ จําเปนตองสังเกตควบคูไปกับอัตราสวนท่ี 3.3 
และ 3.4  
   3.2.3.3กอัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด 
ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงถึงรายจายตอพนักงาน 1 คนมีสูง 
   3.2.3.4 อัตราสวนระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด ถา
อัตราสวนนี้สูง แสดงถึงรายไดตอพนักงาน 1 คนสูง 
   3.2.3.5 อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม อัตราสวนนี้แสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนไปในสินทรัพยหมุนเวียนสินทรัพยถาวรและสินทรัพย
ลงทุน ถาหากอัตราสวนนี้ต่ําก็แสดงวาธุรกิจอาจมีสินทรัพยบางอยางเกินความตองการ ควรไดมีการ
สํารวจเพ่ือตัดจาย หรืออาจเปนเพราะธุรกิจไมสามารถขายกรมธรรมประกันชีวิตไดมากพอ หรือยัง
ไมไดใชสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ 
   3.2.3.6กอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน อัตราสวนทาง
การเงินนี้ช้ีใหเห็นวา การดําเนินงานของกิจการมีคาใชจายมากนอยเพียงใด ถาอัตราสวนนี้สูงยอม
หมายถึง การบริหารคาใชจายของบริษัทยังขาดประสิทธิภาพควรท่ีจะมีการปรับปรุงใหดีขึ้น 
  3.2.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (E: Earning sufficiency) 
   3.2.4.1กอัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราสวนนี้แสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมและภาษี
แลว อัตราสวนนี้ถาคายิ่งสูงยิ่งด ี
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   3.2.4.2 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ เปนการวัดแนวโนมของ
กําไร 
   3.2.4.3กอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย
ดําเนินงาน  อัตราสวนนี้แสดงถึงกําไรขั้นตน  หากอัตราสวนนี้ต่ําแสดงวามีกําไรขั้นตนในธุรกิจมาก 
   3.2.4.4กอัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน อัตราสวนนี้จะ
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการใชประโยชนของเงินกองทุน ซ่ึงผูถือหุนสวนใหญจะให
ความสําคัญกับอัตราสวนนี้มาก เนื่องจากจะนําอัตราสวนนี้ไปเปรียบเทียบกับตนทุนคาเสียโอกาสท่ี
ผูถือหุนนําเงินมาลงทุนกับบริษัท 
   3.2.4.5กอัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม เปน
อัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการสรางรายไดเทียบกับรายจาย หากอัตราสวนนี้มีแนวโนม
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ถือเปนสัญญาณแสดงวาบริษทัประกันชีวิตนั้นๆเริ่มมีปญหาในการ
เติบโตของรายไดท่ีอาจไมทันตอรายจาย จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไร 
   3.2.4.6กอัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยรับ
สุทธิ อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นวา ในรอบปท่ีผานมาบริษัทไดจายเงินตามกรมธรรมใหแกผูเอา
ประกันภัยเปนรอยละเทาใดของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัท ซ่ึงถาหาก
อัตราสวนนี้ต่ํา แสดงวาบริษัทมีเงินเหลือจากการจายเงินตามกรมธรรมใหผูเอาประกันภัยมาก 
   3.2.4.7 อัตราสวนคาใชจาย อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดง
ใหเห็นวา ในการรับประกันภัยของบริษัทนั้น บริษัทมีคาใชจายในการรับประกันภัยเปนรอยละ
เทาใดของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ซ่ึงถาหากอัตราสวนนี้สูงก็แสดงวาบริษัทเสียคาใชจายในการรับ
ประกันภัยสูง 
   3.2.4.8 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
อัตราสวนนี้เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานจากการรับประกันภัยของ
บริษัท ซ่ึงถาหากอัตราสวนนี้ต่ํากวาของธุรกิจประกันชีวิตท้ังหมด ก็อาจจะเปนเพราะวา รายรับจาก
เบ้ียประกันภัยของบริษัทต่ํา หรืออาจเปนเพราะคาใชจายตางๆของบริษัทสูง ซ่ึงในการวิเคราะหจะ
พิจารณาถึงอัตราสวนอ่ืนๆประกอบ เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุของปญหา 
  3.2.5 ดานสภาพคลอง (L: Liquidity)    
   3.2.5.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราสวนนี้ใชวัดความเพียงพอ
ของสินทรัพยในการแปลงสภาพเปนเงินสดตอความตองการใชเงิน หากสินทรัพยหมุนเวียน
มากกวา ถือวามีสภาพคลองดี หรือมีความเพียงพอตอภาระผูกพันทางการเงิน 
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   3.2.5.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารองประกันภัย 
อัตราสวนนี้ใชวัดสภาพคลองของบริษัทท่ีสามารถชําระหนี้สินจากการรับประกันภัยไดอยาง
รวดเร็วเม่ือเกิดความจําเปนขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2548 ; ลัดดา  วัจนะสารกิากล 2537 ;  
วันวิสา  ไพรัชวรรณ 2550) 
 
สวนที่ 4 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  
 4.1 แนวคิดและวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัย 
 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนเทคนิคการตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดเทคนิคหนึ่งในการวิจัย โดยจะทําการวิเคราะหความสัมพันธของ
ตัวแปรท้ังหมดโดยไมมีการแบงแยกวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม ใน
การจัดกลุมตัวแปรท่ีมีลักษณะเหมือนๆกันไวดวยกันโดยวิธีการวิเคราะหปจจัยนั้นจะใชวิธีพิจารณา
จากคาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยจะพิจารณาคาความสัมพันธท้ังท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน (ทางบวก) และทิศทางตรงขาม (ทางลบ) การรวมกลุมตัวแปรโดยวิธีการวิเคราะหปจจัยนี้
จะเปนการรวมกลุมหรือผสมตัวแปรเขาดวยกันแบบเชิงเสนตรง (Linear Combination) และจะสราง
เปนตัวแปรใหมท่ีเรียกวา Factor หรือถือวาเปนตัวแปรแทนกลุมนั่นเอง โดยตัวแปรแตละตัวท่ีถูก
นํามารวมกันนี้จะมีน้ําหนักในการรวมตัวแตกตางกัน ในการวิเคราะหครั้งหนึ่งๆจะมี Factor ได
หลายๆ Factor ท้ังนี้เพราะตัวแปรท่ีใสเขาไปท้ังหมดอาจจะถูกจัดไวเปนกลุมยอยๆไดหลายกลุม 
กลุมหนึ่งๆ ก็คือ 1 Factor และตัวแปรหนึ่งๆอาจจะถูกจัดเขาไปอยูในกลุมใดๆไดมากกวา 1 กลุม ถา
ผูวิจัยตองการท่ีจะแยกใหชัดเจนวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะเปนสมาชิกของ Factor หรือกลุมเดียว ก็
สามารถทําไดโดยวิธีท่ีเรียกวาการหมุนแกน (Rotation) ซ่ึงในขั้นสุดทายจะได Factor ท่ีเปนตัวแทน
กลุมท่ีประกอบไปดวยตัวแปรตางๆท่ีเปนสมาชิกเพียงกลุมเดียวเทานั้น  
 วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยมีอยู 2 ประการคือ เพ่ือลดจํานวนขอมูลลง (Data 
Reduction) โดยการสรุปขอมูลสําคัญในรูปของปจจัยใหมท่ีมีตัวแปรนอยลง และเพ่ือการแปล
ความหมายอยางเพียงพอ ( Substantive Interpretation) เกี่ยวของกับการระบุโครงสราง (Construct) 
ท่ีเปนพ้ืนฐานของตัวแปรเหลานั้น (ศิริชัย พงษวิชัย 2549) 
 4.2 ตัวแบบของการวิเคราะหปจจัย 
 เนื่องจากการวิเคราะหปจจัย เปนวิธีการจัดกลุมตัวแปรโดยนําตัวแปรมารวมตัวกันแบบ
เสนตรง ดังนั้นตัวแบบ (Model) ของการวิเคราะหปจจัยจึงกําหนดตัวแบบในรูปเสนตรงดังนี ้
 

  Fi  =  Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + … + WikXk 
โดยท่ี Fi แทน  คาประมาณของปจจัยท่ี i ท่ีไดจากการผสมคาของตัวแปรแบบเสนตรง ซ่ึง 
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จะเรียกคาของปจจัยนี้วา คะแนนปจจัย (Factor Score) 
 Wik แทน คาคงท่ีท่ีใชคูณหรือถวงน้ําหนักใหแกตัวแปรตัวท่ี k ท่ีเปนสมาชิกของ
ปจจัยท่ี i คานี้จะเรียกวา คาสัมประสิทธ์ิของคะแนนปจจัย (Factor Score Coefficient) 
  Xk แทน คาของตัวแปรตัวท่ี k ท่ีถูกเปนสมาชิกของปจจัยท่ี i (การคํานวณจะใชคา
ในรูปของคะแนนมาตรฐาน Z Score)  
 นอกจากตัวแบบดังกลาวแลวยังมีตัวแบบท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหปจจัยอีกลักษณะ
หนึ่งท่ีแสดงถึงการจําแนกคาตัวแปรในรูปของความสัมพันธกับปจจัยตางๆแบบเสนตรงดังนี ้

 

  Xi  =  Li1F1 + Li 2F 2 + Li3F 3 + … + LikF k 
โดยท่ี  
 Xi แทน คาประมาณของตัวแปรท่ี i ท่ีไดจากการรวมคาแบบเสนตรงของคะแนน
ปจจัยท้ังหมดท่ีมีอยู ซ่ึงโดยปกติจะคํานวณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Lik แทน คาคงท่ีท่ีใชเปนตัวถวงน้ําหนักใหแกปจจัยตัวท่ี k ท่ีไดจากตัวแบบแรก ซ่ึง
จะเรียกคานี้วา คาน้ําหนักของปจจัย (Factor Loading) คานี้จะแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปร
หนึ่งๆกับแตละปจจัย เพ่ือพิจารณาวาตัวแปรนั้นๆ ควรจะเขาไปอยูในปจจัย (หรือกลุม) ใด ถาคา 
Factor Loading ของปจจัยใดมีคาสูงแสดงวาปจจัยนั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับตัวแปรมากกวา
ปจจัยอ่ืน เม่ือจัดกลุมตัวแปรนั้นควรจะเขาไปอยูในปจจัยท่ีมีคาสูงกวา  
 F k แทน คาของปจจัยท่ี i ท่ีไดจากการผสมคาของตัวแปรแบบเสนตรง จากตัวแบบ
แรกซ่ึงเรียกวา คะแนนปจจัย / Factor Score  (ศิริชัย พงษวิชัย 2549) 
   4.3 ขั้นตอนของการวิเคราะหปจจัย 
  4.3.1 การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมด (Correlation Matrix) 
  การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมด เปนขั้นตอนแรกของการ
วิเคราะหปจจัยท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรงโดยวิธีของ Pearson Correlation 
ระหวางตัวแปรทุกตัวท่ีตองการนํามาจัดกลุม ซ่ึงจะอยูในรูปของ Correlation Matrix ดังตารางท่ี 1  
โดยสัญลักษณท่ีใชในตารางมีความหมายดังนี ้
 XI  แทน ตัวแปรท่ี i ท่ีนํามาใชในการจัดกลุมดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย จาก
ตัวอยางแสดงวามีตัวแปรท้ังหมด 4 ตัวแปร 
 rij  แทน คาระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรลําดับท่ี i กับตัวแปรลําดับท่ี j  
การหาความสัมพันธจะมีประโยชนตอผูวิจัยในการนําตัวแปรไปใชในการจัดกลุมดวยวิธีของการ
วิเคราะหปจจัย เพราะจะเปนขั้นตอนท่ีใหผูวิจัยพิจารณาเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันสูงเทานั้น
ท่ีจะนําไปจัดไวในกลุมเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดง Correlation Matrix 
 X1 X2 X3 X4 
X1 r11 r12 r13 r14 
X2 r21 r22 r23 r24 
X3 r31 r32 r33 r34 
X4 r41 r42 r43 r44 

ท่ีมา: ศิริชัย พงษวิชัย, การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร (กรุงเทพ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 399. 
  4.3.2 การหาปจจัยขั้นตนท่ีแทนกลุมตัวแปร (Initial Factor Extraction)  
  การหาปจจัยขั้นตนท่ีแทนกลุมตัวแปร เปนขั้นตอนท่ีจะทําการหาปจจัยท่ี
เปนตัวแทนของกลุมตัวแปรท้ังหมดท่ีใช ซ่ึงเรียกวาเปนการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ซ่ึง
สามารถแบงได 2 แนวทางใหญๆ ดังนี้คือ 
   4.3.2.1 แนวทางของ Common Factor  เปนวิธีการหาปจจัย
โดยมีความเช่ือวา ขอมูลแตละชุดท่ีเก็บรวบรวมมาไดจะตองมีส่ิงท่ีเหมือนกันอยูบาง หรือไดมาจาก
ประชากรท่ีมีปจจัยรวมกันอยูจํานวนหนึ่งท่ีทําใหขอมูลมีความสัมพันธกัน ซ่ึงแนวทางนี้มีวิธีการ
วิเคราะหท่ีแตกตางกัน 6 วิธีดังตอไปนี ้

1) Principal Axis factoring หรือ PAF 
2) Unweighted Least Squares 
3) Generalized Least Squares 
4) Maximum Likelihood 
5) Alpha Factoring 
6) Image Factoring 

วิธีการท่ีนิยมใชตามแนวทางของ Common Factor คือ วิธีของ Principal Axis factoring 
   4.3.2.2 แนวทางของ Principal Component  เปนวิธีการ
หาปจจัยโดยอาศัยหลักการสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรโดยนําส่ิงท่ีตัวแปรแตละตัวมีเหมือนกัน
มาสรางเปนสมการแบบเสนตรง การผสมเชิงเสนตรงอาจมีไดหลายแบบ แบบหนึ่งๆเรียกวา 
Component (ตามช่ือ) หรือปจจัย (Factor) ท้ังนี้เพราะการผสมเชิงเสนเพียงชุดเดียวอาจจะไม
สามารถอธิบายลักษณะขอมูลไดดีพอ เหมือนกับการมองวัตถุถามองแบบ 2 มิติคือ ถาดูเฉพาะดาน
กวาง และดานยาว อาจจะอธิบายลักษณะของวัตถุไมละเอียดพอเทากับมองภาพวัตถุ 3 มิติหรือ
มากกวานั้นจะสามารถอธิบายวัตถุไดใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด ดังนั้น การนําตัวแปรมาผสม
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กันแบบเสนตรงตามแนวทางของ Principal Component จึงมีจํานวน Component หรือ Factor 
มากกวาหนึ่ง แตในการนําไปใชบางครั้งอาจใชเพียง 1 หรือ 2 Factor ก็สามารถอธิบายหรือแทน
กลุมตัวแปรไดอยางพอเพียง โดยไมจําเปนตองใชทุกปจจัยท่ีหามาได  
  4.3.3 การเลือกปจจัยท่ีจะใช (Selecting Factors) 
  การสกัดปจจัยนั้นจะไดปจจัยหลายปจจัย ถาใชทุกปจจัยก็สามารถอธิบายตัว
แปรได 100% แตในทางปฏิบัติอาจจะไมจําเปนตองใชทุกปจจัยท่ีไดมา เพราะอาจจะใชเพียงบาง
ปจจัยท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรไดสูง วิธีการเลือกปจจยัมีหลายวิธีแตวิธีท่ีนิยม
ใชจะนําคา Eigen Value มาพิจารณา โดยเลือกได 2 ลักษณะดังนี ้
   4.3.3.1 วิธีพิจารณาจากคา Eigen Value โดยตรง จะเลือกปจจัยท่ี
มีคา Eigen Value ไมต่ํากวา 1 มาใช ท้ังนี้เพราะถาปจจัยใดมีคา Eigen Value ต่ํากวา 1 แสดงวาปจจัย
นั้นไมสามารถท่ีจะอธิบายตัวแปรใดไดเลย แตถามีหลายปจจัยท่ีมีคา Eigen Value ไมต่ํากวา 1 และ
ผูใชไมตองการใชหลายปจจัยใหพิจารณาจากคา Percent of  Variance และกําหนด % ท่ีจะใชเปน
เกณฑวาตองการใหอธิบายตัวแปรไดอยางนอยกี่ % ขึ้นไป  
   4.3.3.2 วิธี Scree Plot เปนวิธีท่ีนําคาของ Eigen Value หรือคา 
Percent of  Variance ของแตละปจจัยมาเขียนกราฟแบบ 2 แกน โดยใหแกน X แทนปจจัย และแกน 
Y แทนคา Eigen Value หรือคา Percent of  Variance ของปจจัยบนแกน X  วิธีการเลือกตัวแปรจะ
พิจารณาจากกราฟวากราฟเริ่มมีคาลดลงหรอืเริ่มหักลงท่ีปจจัยใดและจะเลือกใชปจจัยท่ีมีคาสูงกอน
มีการลดจนเกือบขนานกับแกน X   

 
ภาพที่ 1 Scree Plot ของ Eigen Value 
ท่ีมา: Elaine Adams and others, MARKETING EDUCATION STUDENTS’ PERCEPTIONS 
TOWARD MARKETING EDUCATION COURSES (Georgia: University of Georgia, 2001), 9. 
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จากภาพท่ี 1 เปนการใชคา Eigen Value ของแตละปจจัยมาเขียนกราฟ วิธีการเลือกตัวแปรจะ
พิจารณาจากกราฟวากราฟเริ่มมีคาลดลงหรือเริ่มหักลงท่ีปจจัยใด และจะเลือกใชปจจัยท่ีมีคาสูงกอน
มีการลดลงจนเกือบขนานแกน X จะเห็นวากราฟมีคาลดลงเรื่อยๆ และเริ่มหักท่ี Factor ท่ี 2 และมีคา
ลดลงไปเรื่อยๆจนเกือบขนานแกน X อยางไรก็ดีในการเลือกปจจัยนั้นควรจะใชวิธีพิจารณาคา 
Eigen Value หรือคา Percent of  Variance โดยตรงจะชัดเจนกวาการพิจารณาจากกราฟ 
  4.3.4 การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) 
  การหมุนแกนปจจัย เปนขั้นตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัด
วาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือใน Factor ใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะไดปจจัยหรือ 
Factor หลาย Factor ซ่ึงแตละ Factor จะเกิดจากการรวมตัวของตัวแปรแบบเชิงเสนตรง แตปญหาท่ี
เกิดขึ้นคือตัวแปรหนึ่งๆอาจจะเปนสมาชิกในหลาย Factor ซ่ึงจะยากตอการใหความหมายของ 
Factor และการกําหนดช่ือ Factor หรืออาจไดความหมายของแตละ Factor ไมชัดเจน การหมุนแกน
จะเปนวิธีการท่ีจะทําใหการเปนสมาชิกของแตละตัวแปรใน Factor หนึ่งๆชัดเจนขึ้น การหมุนแกน
จะเปนการหมุนแกนของกราฟท่ีไดจากการนําน้ําหนักหรือคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร (Wi ) ใน
สมการของแตละ factor มาเขียนกราฟโดยมีจํานวนแกนเทากับจํานวน Factor ท่ีมีอยู การหมุนแกน
จะมีวิธีการหมุน 2 วิธีใหญๆ ดังนี้คือ 
   4.3.4.1 วิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 
เปนวิธีการหมุนแกนแบบท่ีใหแกนของ Factor หมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะตั้งฉากกัน
ตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกน เรียกวาเปนการหมุนแกนแบบท่ี Factor แตละ Factor ไมมี
ความสัมพันธกันเลย วิธีการหมุนแกนแบบมุมฉากสามารถจําแนกได 2 วิธียอยตอไปนี ้ แบบ 
Varimax เปนแบบท่ีเนนการแปลความหมายของปจจัย โดยการลดจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยให
เหลือนอยท่ีสุด จะทําใหไดเฉพาะตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิในการรวมตัวแบบเชิงเสนสูง วิธีนี้เปน
วิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด และแบบ EQuamax เปนแบบท่ีผสมผสานท้ังวิธีของ Varimax และ 
Quartimax ท่ีตองการแปลความหมายของท้ังปจจยัและตัวแปร โดยเปนการลดจํานวนท้ังจํานวนตัว
แปรในแตละปจจัย และลดจํานวนปจจัยท่ีใชอธิบายความหมายของตัวแปร 
   4.3.4.2 วิธีการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เปน
วิธีการหมุนแกนแบบท่ีใหแกนของ Factor หมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะเปนมุมแหลมและไมตั้ง
ฉากกันตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกน โดยการหมุนแกนแบบนี้สามารถระบุความสัมพันธระหวาง 
Factor โดยการกําหนดจํานวนองศาของมุมแหลม ตั้งแต 0 ถึง 90 องศา ถาตองการให Factor ท่ีไดมี
ความสัมพันธกันสูงใหกําหนดคาจํานวนองศาต่ําๆ ถากําหนดเปน 0 องศาแสดงวาใหปจจัยมี
ความสัมพันธกันสูงสุด แตถาตองการให Factor ท่ีไดมีความสัมพันธกันนอยใหกําหนดคาจํานวน
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องศาสูงๆ (ถากําหนดเปน 90 องศาแสดงวาใหปจจัยไมมีความสัมพันธกันเลยและจะกลายเปนการ
หมุนแกนแบบมุมฉาก)  การเลือกวาจะใชวิธีการหมุนแกนแบบใดนั้นขึ้นอยูกับกรอบแนวคิดของ
ผูวิจัยวามีแนวคดิแบบใด กลาวคือ ถาผูวิจัยคิดวา ปจจัยท่ีไดไมมีความสัมพันธกันก็ควรใชวิธีการ
หมุนแกนแบบมุมฉาก แตถาคิดวา ปจจัยท่ีไดมีความสัมพันธกันก็ควรจะใชวิธีการหมุนแกนแบบ
มุมแหลม  
  4.3.5 การใหความหมายแกปจจัยท่ีได (Factor Meaning)  
  การใหความหมายแกปจจยัท่ีได เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยจะตองกําหนดช่ือหรือ
ใหความหมายแกปจจัยหรือ factor ท่ีไดโดยพิจารณาวา Factor นั้นๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง
ท่ีเปนสมาชิกอยู แตเนื่องจากใน Factor หนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก โดยมี
น้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแก Factor ใดๆ ควรจะตอง
พิจารณาเลือกตัวแปรท่ีนาจะเปนสมาชิกของ Factor นั้นๆมากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก
ปจจัยท่ีไดแตละปจจัย ขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือใหความหมายแกปจจัยมีขั้นตอนโดยสรุปดังตอไปนี ้
   4.3.5.1 จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกของ Factor เดียว เปนขั้นตอน
ท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือใน Factor ใด 
โดยนําคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละ Factor (Factor Loading) ท่ีไดลาสุด จากการ
หมุนแกนแลว และเลือกเฉพาะ Factor ท่ีมีคา Eigen Value หรือคา Percent of  Variance สูง ตาม
ขั้นตอนการคัดเลือกปจจัยแลวจึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละ Factor ของ 
Factor ท้ังหมดท่ีเลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือคาสัมประสิทธ์ิของ Factor ใดมีคามากท่ีสุด 
หมายความวา Factor นั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด แสดงวาตัวแปรนั้นๆ ควรจะเปน
สมาชิกของ Factor นั้นมากกวาท่ีจะเปนสมาชิกของ Factor อ่ืน ทําเชนนี้จนครบทุกตัวแปร ผลลัพธ
สุดทายจะได Factor ท่ีประกอบไปดวยสมาชิกเปนตัวแปรท่ีไมไดเปนสมาชิกใน Factor อ่ืนๆ  
   4.3.5.2 เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอ Factor จากขั้นตอนท่ีผานมาถึง
แมนจะไดตัวแปรเปนสมาชิกใน Factor เดียวแตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกใน Factor อาจจะ
มีน้ําหนักการเขารวมตัวหรือมีผลตอการอธิบาย Factor นั้นๆ ไดต่ํา ซ่ึงอาจกลาวไดวาถึงแมนจะไมมี
ตัวแปรดังกลาวก็สามารถใหความหมายของ Factor ไดพอเพียงแลว แตถาผูวิจัยตองการใชตัวแปร
ทุกตัวก็ไมตองใชขั้นตอนนี้ การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนักหรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะ
ใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ คลายกับการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการ
วิเคราะหการถดถอย หรือพิจารณาจากคาท่ีไดเลยโดยกําหนดเกณฑขึ้นมาเอง เชน จะเลือกเฉพาะตัว



35 
 

แปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ผลลัพธสุดทายจะได Factor ท่ีประกอบไปดวยสมาชิกเปน
ตัวแปรท่ีมีผลตอ factor สูง 
   4.3.5.3 การใหความหมายแตละ Factor เปนขั้นตอนสุดทายท่ี
ผูวิจัยจะตองใหความหมายหรือกําหนดช่ือแกแตละปจจัย ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณ
ของผูวิจัยเอง โดยในการกําหนดหรือใหช่ือท่ีส่ือความหมายแกแตละปจจัยจะทําไดโดยพิจารณา
ลักษณะของตัวแปรท่ีอยูในปจจัยนั้นๆ ตัวอยางเชน การวิจัยเกี่ยวกับหางสรรพสินคาเม่ือทําการ
วิเคราะหดวยวิธี วิเคราะหตัวประกอบได Factor 2 factor ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรตอไปนี ้
Factor ท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร ลักษณะประชาชนท่ีอยูในหาง การจัดกิจกรรมของหาง โปรโมชัน  
สภาพแวดลอมภายในหาง ฯลฯ ผูวิจัยอาจจะตั้งช่ือกลุมตัวแปรหรือ Factor นี้วา บรรยากาศในหาง  
Factor ท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร ปายบอกสถานท่ีตางๆ สถานท่ีจอดรถ การมีเจาหนาท่ีคอยแนะนํา 
การมีท่ีนั่งพัก การมีตูเอทีเอ็ม ผูวิจัยอาจจะตั้งช่ือกลุมตัวแปร หรือ Factor นี้วา ความสะดวกในหาง 
  4.3.6 การหาคะแนนของปจจัยท่ีได (Factor Score) 
  การหาคะแนนของปจจัย เปนขั้นตอนท่ีจะคํานวณหาคาของ Factor หรือ
เรียกกันวา คะแนนของปจจัย (Factor Score) ซ่ึงเปรียบเสมือนคะแนนผสมของกลุมตัวแปรในแตละ
ปจจัย โดยใชสัมประสิทธ์ิของตัวแปรแตละตัวมาเปนน้ําหนักในการผสมตัวแปร คะแนนปจจัยท่ีได
ผูวิจัยสามารถนําไปใชตอในฐานะคะแนนตัวแทนของกลุมตัวแปรทําใหลดจํานวนตัวแปรท่ีจะ
นําไปวิเคราะหไดทางหนึ่ง วิธีการคํานวณหาคะแนนปจจัยมีอยูดวยกันหลายวิธี แตในท่ีนี้จะ
กลาวถึงวิธีท่ีนิยมใช 3 วิธีดังนี้ คอื 
   4.3.6.1 วิธีของการถดถอย (Regression) เปนวิธีท่ีใชหลักให
คะแนนปจจัยท่ีจะคํานวณไดมีความสัมพันธกับปจจัยหรือ Factor สูงท่ีสุด มากท่ีสุดซ่ึงทําไดโดย
การวิเคราะหการถดถอย คะแนนปจจัยของแตละปจจัยท่ีไดโดยวิธีนี้อาจจะมีความสัมพันธกันได 
วิธีนี้เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด 
   4.3.6.2 วิธีของบารทเลทท (Bartlett) เปนวิธีท่ีนําเอาคา 
Communalities มาพิจารณาปรับน้ําหนักของตัวแปรคะแนนปจจัยแตละปจจัยท่ีได โดยวิธีนี้อาจจะมี
ความสัมพันธกัน 
   4.3.6.3 วิธีของแอนเดอรและรูบินส  (Ander_Rubin) เปนวิธีท่ี
ใชหลักตรงกันขามกับ 2 วิธีแรก โดยใชหลักท่ีใหคะแนนปจจัยท่ีจะคํานวณไดไมมีความสัมพันธกัน 
วิธีนี้ไมนิยมใชในงานวิจัยทางสังคมศาสตร ท่ีคิดวาปจจัยตางๆ อาจมีความสัมพันธกันบาง  
(ศิริชัย พงษวิชัย 2549) 
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 4.4 สหสัมพันธ (Correlation) 
 สหสัมพันธเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ในการ
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีมากนอยเพียงใดนั้น จะใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(Correlation coefficient) เปนคาท่ีวัดความสัมพันธ ซ่ึงโดยวิธีการทางสถิติมีอยูหลายวิธี การใชสถิติ
ตัวใดขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแปรหรือระดับของการวัดในตัวแปรนั้นๆ  ดังนั้น สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ จึงมีท้ังแบบท่ีเปนสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก ในการวัดความสัมพันธ
แตละแบบจะตองมีการทดสอบนัยสําคัญกอน จึงจะสรุปไดวาตัวแปรคูใดมีความสัมพันธกันจริง
หรือไม  มากนอยเพียงใด  สําหรับการแปลผลจะมองในแงของความเกี่ยวพัน ความสอดคลอง การ
แปรผันรวมกัน หรือไปดวยกัน  แตไมไดหมายความวาตัวแปรหนึ่งเปนเหตุและอีกตัวแปรเปนผล 
(หรือไมสามารถระบุไดวาตัวแปรไหนเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรตาม) เชน ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสวนสูงกับน้ําหนัก เราไมสามารถบอกไดวาสวนสูงหรือน้ําหนักตัวใดเปนเหตุ และตัวใด
เปนผล  บอกไดเพียงวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีขนาดของความสัมพันธกันมากนอย
เพียงใด 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ โดยท่ัวไปนิยมใชสัญญลักษณ r แทนสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของกลุมตัวอยาง  (บางชนิดจะใชสัญญลักษณ C, W หรืออ่ืนๆ)  และ  แทน
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของประชากร  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ท่ีใชวัดขนาดของความสัมพันธ
กันระหวางตัวแปร มี 2 ลักษณะ คือ  -1  r  1  และ 0  r  1  การบอกระดับหรือขนาดของ
ความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธสหสัมพันธ  หากคาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาเขา
ใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง  แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย  สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ 
โดยท่ัวไปอาจใชเกณฑดังนี้  

คา  r ระดับของความสัมพันธ 
.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
.50 - .70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 
.00 - .30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

เครื่องหมาย +, - หนาตัวเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ โดยท่ีหาก  
r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน  (ตัว

แปรหนึ่งมีคาสูง อีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) 
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r มีเครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม 
(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง ตวัแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา) 

 ยกเวนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธบางชนิดท่ีมีลักษณะ 0  r  1 ซ่ึงจะบอกไดเพียง
ขนาดหรือระดับของความสัมพันธเทานั้น ไมสามารถบอกทิศทางของความสัมพันธได (Hinkle D. 
E. 1998, p.118) 
 4.5 การนําการวิเคราะหปจจัยไปประยุกตใช 
 นอกจากจะนําวิธีการวิเคราะหปจจัยมาใชในการจัดกลุมตัวแปรแลวยังมีผูนําการ
วิเคราะหปจจัยมาประยุกตใชเพ่ือจุดประสงคตางๆ ดังตอไปนี ้
  4.5.1 การศึกษาการรวมกลุมของแตละตัวแปร เปนการนําเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัยมาชวยในการพิจารณาถึงน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตวัวาตัวแปรใดมี
ความสําคัญตอกลุมมากนอยเพียงใด 
  4.5.2 การเลือกตัวแปรท่ีใชในการวัดดานตางๆ เปนการนําเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัยมาใชในการคัดเลือกตัวแปรท่ีใชในการวัดเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม หรือเจตคติ 
เพ่ือยืนยัน หรือขัดแยงกับตัวแปรท่ีกําหนดการวัดไวตามทฤษฎีแลว ซ่ึงผลสุดทายจะไดกลุมตัวแปร
ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเปนตัววัดในเรื่องท่ีตองการ ในกรณีนี้บางคนเรียกวา การวิเคราะหเพ่ือยืนยัน
มาตรวัด          
  4.5.3 การรวมตัวแปรเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหการถดถอย เปนการนํา
เทคนิคการวิเคราะหปจจัยมาใชในการแกปญหาของการวิเคราะหการถดถอยท่ีตัวแปรอิสระแตละ
ตัวมีความสัมพันธกันเอง (MultiCollinearity) ซ่ึงถาเกิดปญหาเชนนี้ผูวิจัยจะตองตัดตัวแปรบางตัว
ออกไป แตถาผูวิจัยตองการใชตัวแปรท้ังหมดเพ่ือไมใหกระทบกับกรอบของการวิจัย ผูวิจัยสามารถ
ท่ีจะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจยัทําการรวมตัวแปรท้ังหมดใหเปนปจจัยหรือตัวแปรเพียงตัวเดียว 
(ศิริชัย พงษวิชัย 2549) 
 
สวนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ประสพชัย    พสุนนท และคณะ (2551) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทาง
การเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคดังนี ้ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห
สถานภาพทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีจากการวิเคราะห CAMEL โดยใช
อัตราสวนทางการเงิน 17 อัตราสวน และ 2) เพ่ือสกัดปจจัยทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงิน
ของการวิเคราะห CAMEL  โดยสามารถใชอธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรีได ขอมูลท่ีศึกษาไดจากการสํารวจสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 19 



38 
 

แหงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ.2551 สําหรับการกําหนดจํานวนปจจัยทางการเงินใชการ
วิเคราะหแบบขนานและใชการสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุน
ปจจัยดวยวิธี Varimax  
 ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี
สามารถอธิบายไดดวยปจจัยทางการเงินจํานวน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานความสามารถในการ
บริหารธุรกิจและการใหกูยืม 2) ปจจัยดานการจัดการหนี้สิน การบริหารลูกหนี ้และทุนสะสม และ 
3) ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย  
 
 สุฑามาส   กังวาลสงค (2551) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยขอมูลความม่ันคงของ
ธนาคารพาณิชย ประจําป พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยความม่ันคงของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทยประจําป 2550 โดยใชขอมูลธนาคารจํานวน 14 ธนาคาร จากอัตราสวนทาง
การเงิน 17 ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL แลววิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนดวยสถิติพรรณนา 
วิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหปจจัยโดยใชวิธีพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือ
สหสัมพันธ สรางเปนตัวแปรใหมเรียกวาปจจัย 
 ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยขอมูลความม่ันคงของธนาคารพาณิชยไทย ประกอบดวย 4 
ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนและการจัดการเงินกองทุน 2) ปจจัยดาน
การบริหารสินทรัพยและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร 3) ปจจัยดานคุณภาพดานการบริหาร
จัดการและเงินกูยืมระหวางธนาคาร และ 4) ปจจัยดานการบริหารสิเช่ือและความสามารถในการทํา
กําไรจากดอกเบ้ีย 
  
 วิไลวรรณ   มหาวีรวัฒน (2547) วิจัยเรื่อง ความม่ันคงทางการเงินของกลุมธุรกิจประกัน
ชีวิตในประเทศไทย มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปของการประกันชีวิตใน
ประเทศไทย ไดแก ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบตางๆ ของการประกันชีวิต 
การดําเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนกฎขอบังคับตางๆของการประกันชีวิต  2) เพ่ือศึกษา
โครงสรางทางการเงินของกลุมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยอาศัยขอมูลงบการเงินท่ีได
จากกรมการประกันภัยตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2545 มาศึกษาและวิเคราะห และไดแบงกลุมธุรกิจ
ประกันชีวิตออกเปน 2 กลุม คือกุลมบริษัทขนาดเล็กและกลุมบริษัทขนาดใหญ โดยใชสินทรัพย
รวมเปนเกณฑในการแบง จากนั้นจึงวิเคราะหงบการเงินของกลุมบริษัทประกันชีวิตแตละกลุม โดย
อาศัยเทคนิคการวิเคราะหงบการเงินวิธียอสวนตามแนวดิ่งและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
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 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในชวงป 2540 – 2545 
สวนใหญถูกผูกขาดไวกับบริษัทขนาดใหญ ซ่ึงมีความสามารถในการทํากําไรดีกวากลุมบริษัท
ขนาดเล็ก ฐานะทางการเงินของธุรกิจประกันชีวิตท้ังกลุมบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญนั้นมี
สภาพคลองทางการเงินและภาระหนี้สินท่ีไมแตกตางกัน และธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และจากผลการทดสอบทางสถิติโดยใช Mann-Whitney U Test 
แสดงใหเห็นวาบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญมีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีดีกวากลุม
บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก จึงสรุปไดวากลุมบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญมีความม่ันคงทางการ
เงินท่ีดีกวากลุมบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก 
 
 วรศักดิ์   หงสสุวรรณ (2549) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธี CAMELS Analysis มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและ
ประยุกตนําทฤษฎีและแนวคิด CAMELS Analysis มาใชในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2548 ท่ีมีทุนดําเนินงานตั้งแต 100 ลานบาทขึ้น
ไปและดําเนินงานไมต่ํากวา 5 รอบปบัญชี มีจํานวน 8 สหกรณ ประกอบดวย สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงใหม สหกรณออมทรัพยคายสมเด็จพระบรมราชชนนี สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม และ
สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกท่ี 33  โดยวิเคราะหโครงสรางการเงินเปนรายสหกรณ และ
วิเคราะหคาเฉล่ียโครงสรางการเงินของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม แลวนํามา
เปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐานเชิงปริมาณของสหกรณออมทรัพย เพ่ือวัดผลการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาพบวา สหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม ท้ัง 8 สหกรณมีแนวโนมท่ี
สหกรณจะเติบโตขึ้น ดานความเขมแข็งและเพียงพอของเงินทุนนั้นไมมีความเส่ียง ทุนของสหกรณ
สามารถคุมครองหนี้สินไดท้ังหมด มีอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยสูงกวาคาเฉล่ียโดยรวม แต
สหกรณตองระมัดระวังการกอหนี้ท่ีมีอัตราเพ่ิมขึ้น รวมถึงตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
เงินทุนการดําเนินงาน ในสวนหนี้ใหสรางรายไดกลับมารองรับ  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวัดเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการท่ีใชในการวิจัย ประกอบ
ไปดวย วิธีการวิจัย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1.วิธีการวิจัย 
 วิธีท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
 1.1 การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ท้ังท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของซ่ึงไดมีผูทําการวิจัยไวแลว 
 1.2 การวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) ในลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative) 
โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน คือ 
  1.2.1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) เพ่ือนํามาเปน
ตัวแปรในการวิจัย  
  1.2.2 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย 
Maximum Minimum และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  1.2.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยวิเคราะห 
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ซ่ึงตัวแปรอาจจะมีความสัมพันธมากนอยหรือไมมีเลย และอาจจะ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขาม เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหปจจัย 
  1.2.4  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) วิธีการวิเคราะหปจจัยนั้นจะใช
วิธีพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือสหสัมพันธ และสรางเปนตัวแปรใหมเรียกวา ปจจัย 
คือ ตัวแทนของกลุมตัวแปรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนการลดจํานวนตัวแปรลง เพ่ือหาปจจัย
ของอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสําคัญตอการวิเคราะหความม่ันคงทางการเงินของบริษัทประกัน
ชีวิต 
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2.ประชากรและตัวอยาง 
 บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยนั้นเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับ
ประกันภัย และการรับประกันภัยตอ โดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้คือ บริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจํานวน 25 บริษัท เปนบริษัทประกันชีวิตของประเทศไทย 23 บริษัท เปนบริษัท
ประกันชีวิตสาขาตางประเทศ     1     บริษัท    และเปนบรษิัทรับประกันภัยตอ    1    บริษัท      ดังนี ้
 2.1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
 2.2 บริษัท กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต จํากัด                                  
 2.3 บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จํากัด 
 2.4 บริษัท ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต จํากัด 
 2.5 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 
 2.6 บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 2.7 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด 
 2.8 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 
 2.9 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
 2.10 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จํากัด 
 2.11 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จํากัด 
 2.12 บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 2.13 บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด 
 2.14 บริษัท มิลเลียไลฟ อินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 2.15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 
 2.16 บริษัท แมนูไลฟ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 2.17 บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด 
 2.18 บริษัท สยามประกันชีวิต จํากัด 
 2.19 บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด 
 2.20 บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด 
 2.21 บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 2.22 บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด 
 2.23 บริษัท เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ จํากัด 
 2.24 บริษัท แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส จํากัด 
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 2.25 บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด 
 เหตุผลท่ีเลือกบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเปนกลุมตัวอยาง เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตเปนธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เปนธุรกิจท่ีตลาดกําลังให
ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตทําหนาท่ีดูและประชาชนท่ีประสบภัยหรือปวย
เปนโรคตางๆท่ีมาทําประกันกับธุรกิจ อีกท้ังยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงินของประชาชน
ท่ีนอกเหนือไปจากการฝากเงินในธนาคาร ท่ีสามารถใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบ้ียจากธนาคาร 
และในเวลาท่ีผูทําประกันเกิดการเจ็บปวย ยังชวยใหอุนใจไดวามีเงินรักษาตัวจากการทําประกันชีวิต 
โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหกลไกของเงินหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยตรง ซ่ึงบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศไทย ไดจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ท่ีคอยดูและควบคุมการดําเนินงานการประกอบธุรกิจประกันชีวิตทุกบริษัท ทําให
เช่ือม่ันไดวาบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและไดรับการตรวจสอบดูแล 
 
3.เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ CAMELS Analysis ซ่ึงวิเคราะหเปนอัตราสวนทางการเงิน
ได 27 ตัวแปร ดังนี ้
 3.1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง (Capital Strength) ประกอบดวย 
  3.1.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร (X11) คํานวณหา
คาไดโดยเงินกองทุนรวม หารดวยสินทรัพยรวม 
  3.1.2 อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน แทนดวยตัวแปร (X12) คํานวณหาคา
ไดโดยหนี้สินรวม หารดวยเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 
  3.1.3 อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต แทนดวยตัวแปร
(X13) คํานวณหาคาไดโดยเงินกองทุนป 51 ลบเงินกองทุนป 50 หารเงินกองทุนป 50 คูณ 100 
  3.1.4 อัตราการเติบโตของหนี้ แทนดวยตัวแปร (X14) คํานวณหาคาไดโดย
หนี้สินรวมป 51 ลบหนี้สินรวมป 50 หารหนี้สินรวมป 50 คูณ 100 
  3.1.5 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม แทนดวยตัวแปร (X15) 
คํานวณหาคาไดโดยหนี้สินรวม หารดวยสินทรัพยรวม 
  3.1.6 อัตราสวนหนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน แทนดวยตัวแปร (X16) 
คํานวณหาคาไดโดยหนี้สินตามกรมธรรม หารเงินกองทุน (หนี้สินตามกรมธรรม หมายถึง เงิน
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สํารองประกันภัย + เงินท่ีตองจายตามกรมธรรมประกันภัยคางจาย + หนี้สินอ่ืนตามกรมธรรม
ประกันภัย)  
  3.1.7 อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน แทนดวยตัวแปร (X17) 
คํานวณหาคาไดโดยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ หารดวยเงินกองทุน  
 3.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality)  
  3.2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย แทนดวยตัวแปร (X21) คํานวณหาคาได
โดยรายไดรวม หารดวยสินทรัพยรวม 
  3.2.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร (X22) คํานวณหาคา
ไดโดยกําไรจากการดําเนินงาน หารสินทรัพยรวม คูณ 100 
  3.2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย แทนดวยตัวแปร (X23) คํานวณหาคาได
โดยสินทรัพยป 51 ลบสินทรัพยป 50 หารสินทรัพยป 50 คูณ 100 
  3.2.4 อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม แทนดวยตัวแปร (X24) 
คํานวณหาคาไดโดยสินทรัพยลงทุน หารดวยสินทรัพยรวม  
 3.3 ดานขีดความสามารถในการบริหาร (Management capability) 
  3.3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ แทนดวยตัวแปร (X31) คํานวณหาคาไดโดย
มูลคาธุรกิจป 51 ลบมูลคาธุรกิจป 50 หารมูลคาธุรกิจป50 คูณ 100 
  3.3.2 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษตีอบุคลากรท้ังหมด แทนดวยตัว
แปร (X32) คํานวณหาคาไดโดยกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หารดวยบุคลากรท้ังหมด  
  3.3.3 อัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด แทนดวยตัว
แปร (X33) คํานวณหาคาไดโดยรายจายรวม หารดวยบุคลากรท้ังหมด 
  3.3.4 อัตราสวนระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด แทนดวยตัวแปร 
(X34) คํานวณหาคาไดโดยรายไดรวม หารดวยบุคลากรท้ังหมด 
  3.3.5 อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม แทนดวยตัวแปร (X35) คํานวณหาคา
ไดโดยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ หารดวยสินทรัพยรวม  
  3.3.6 อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน แทนดวยตัวแปร (X36) 
คํานวณหาคาไดโดยคาใชจายดําเนินงาน หารดวยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
 3.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (Earning sufficiency) 
  3.4.1 อัตราสวนกําไรสุทธิ แทนดวยตัวแปร (X41) คํานวณหาคาไดโดยกําไร
สุทธิ หารดวยรายได คูณ 100 
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  3.4.2 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ แทนดวยตัวแปร (X42) คํานวณหาคา
ไดโดยกําไรสุทธิป 51 ลบกําไรสุทธิป 50 หารกําไรสุทธิป 50 คูณ 100 
  3.4.3 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน   แทน
ดวยตัวแปร (X43) คํานวณหาคาไดโดยคาใชจายดําเนินงาน คูณ 100 หารกําไรกอนหักคาใชจาย
ดําเนินงาน 
  3.4.4 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน แทนดวยตัวแปร (X44) คํานวณหา
คาไดโดยกําไรสุทธิ หารดวยเงินกองทุน 
  3.4.5 อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม แทนดวยตัวแปร (X45) 
คํานวณหาคาไดโดยรายจายรวม หารดวยรายไดรวม 
  3.4.6 อัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ แทนดวยตัว
แปร (X46) คํานวณหาคาไดโดยเงินจายตามกรมธรรม หารดวยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  
  3.4.7 อัตราสวนคาใชจาย แทนดวยตัวแปร (X47) คํานวณหาคาไดโดย
คาใชจายในการดําเนินงานบวกกับคาจางหรือคาบําเน็จ หารดวยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  
  3.4.8 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ แทนดวยตัว
แปร (X48)    คํานวณหาคาไดโดยกําไรกอนหักภาษี หารดวยเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  
 3.5 ดานสภาพคลอง (Liquidity)    
  3.5.1 อัตราสวนทุนหมุนเวียน แทนดวยตัวแปร (X51) คํานวณหาคาไดโดย
สินทรัพยหมุนเวียน หารดวยหนี้สินหมุนเวียน 
  3.5.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารองประกันภัย แทนดวยตัว
แปร (X52) คํานวณหาคาไดโดยสินทรัพยสภาพคลอง หารดวยเงินสํารองประกันภัย 
 
4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลในการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเปนการ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีเกี่ยวของท่ีไดมีผูทําการวิจัยหรือเก็บ
รวบรวมขอมูลไวแลว 
 4.1 ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยในสวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของนั้นไดนํามาจาก เอกสาร 
หนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และวิทยานิพนธ ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตและบริษัท
ประกันชีวิต อัตราสวนทางการเงิน และ CAMELS Analysis  
 4.2 ขอมูลในสวนท่ีนํามาคํานวณอัตราสวนทางการเงินเพ่ือทําการวิเคราะห นั้นไดนํามา
จากขอมูลงบการเงินแยกรายบริษัท ซ่ึงเปนรายงานประจําป 2550 และ 2551 ของบริษัทประกันชีวิต
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ท้ัง 25 บริษัท ซ่ึงนํามาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ประกอบดวย ขอมูลตัวเลขจากงบดุล งบกําไรขาดทุน ตารางรายไดสุทธิจากการลงทุน และตาราง
แสดงจํานวนบุคลากรบริษัทประกันชีวิต 
 
5.การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 5.1กการนําขอมูลตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตมาคํานวณหาตัวแปรดวย
วิธีการวิเคราะห CAMEL 
 5.2 คํานวณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ของอัตราสวนทางการเงินท้ังหมด 27 
ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL โดยสถิติพรรณนาท่ีใชไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5.3 การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพ่ือ
พิจารณาคาความสัมพันธของ 27 ตัวแปรจากการวิเคราะห CAMEL ท้ังท่ีมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน และทิศทางตรงกันขาม 
 5.4 การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ดวยการสกัดปจจัย
ดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และการหมุนปจจัยดวยวิธี Varimax เพ่ือคนหาปจจัย
อัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในบทนี้ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 1.) ผลการวิเคราะห 
CAMEL ประกอบดวยตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน 27 ตัวแปร  2.) ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา (คาเฉล่ีย Maximum Minimum และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  3.) ผลการวิเคราะห
สหสัมพันธของ 27 ตัวแปร     และ        4.) ผลการวิเคราะหปจจัย 
 
 สัญลักษณของตัวแปรในงานวิจัยนี้ อธิบายไดดังนี ้
1. X1j = ความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง (Capital Strength) 
 1.1 X11 = อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย 
 1.2 X12 = อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน  
 1.3  X13 = อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต  
 1.4 X14 = อัตราการเติบโตของหนี้  
 1.5 X15= อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม  
 1.6 X16 = อัตราสวนหนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน  
 1.7 X17 = อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน  
2. X2j = คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) 
 2.1  X21 = อัตราการหมุนของสินทรัพย  
 2.2 X22 = อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  
 2.3  X23 = อัตราการเติบโตของสินทรัพย  
 2.4  X24 = อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม  
3. X3j = ขีดความสามารถในการบริหาร (Management capability) 
 3.1  X31 = อัตราการเติบโตของธุรกิจ  
 3.2  X32 = อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษตีอบุคลากรท้ังหมด  
 3.3 X33 = อัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด 
 3.4  X34 = อัตราสวนระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด  
 3.5 X35 = อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม  
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 3.6  X36 = อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน  
4. X4j = ความสามารถในการทํากําไร (Earning sufficiency) 
 4.1 X41 = อัตราสวนกําไรสุทธิ  
 4.2  X42 = อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  
 4.3  X43 = อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน  
 4.4 X44 = อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน  
 4.5 X45 = อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม  
 4.6 X46 = อัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ  
 4.7 X47 = อัตราสวนคาใชจาย  
 4.8 X48 = อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
5. X5j = สภาพคลอง (Liquidity)    
 5.1 X51 = อัตราสวนทุนหมุนเวียน  
 5.2 X52 = อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารองประกันภัย  
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1. ผลการวิจัย 
 
 1.1 ผลการวิเคราะห CAMEL 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยตามวิธีการวิเคราะห CAMEL  

 CAMEL C             
บ.ประกันชีวิต X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 
กรุงเทพ 0.0561 16.8261 -4.4928 17.2579 0.9439 16.4664 5.1149 
กรุงไทย 0.0533 17.7458 6.7320 63.1684 0.9467 15.6181 10.2063 
บางกอกสห 0.9172 0.0903 -9.6554 7.7016 0.0828 0.0874 0.0283 
มิลเลียไลฟ 0.2178 3.5906 125.4646 26.5296 0.7822 3.5219 2.3712 
ไทยประกัน 0.0760 12.1509 0.7101 11.0418 0.9240 11.8186 3.0803 
ฟนันซา -0.2091 -5.7827 -65.8821 1.1648 1.2091 -5.3979 -1.8225 
ไทยพาณิชย 0.0800 11.4868 67.4240 32.5273 0.9199 11.0381 4.9682 
ไทยคารดิฟ 0.1933 4.1739 15.8588 52.0759 0.8067 3.9959 2.7527 
ไทยสมุทร 0.0451 21.1892 110.0546 5.0755 0.9549 20.7028 3.6541 
ธนชาต 0.0809 11.3679 -28.5299 38.1081 0.9191 11.0541 6.6756 
อยุธยา  0.0310 31.2225 -51.4328 6.9269 0.9690 30.6937 5.3680 
เจนเนอราลี่ 0.1348 6.4163 1.3215 48.0460 0.8652 6.0162 4.8787 
พรูเด็นเชียล 0.0698 13.3172 -40.1001 16.8613 0.9302 12.2291 6.1111 
เมืองไทย 0.1124 7.8977 -2.9149 23.8267 0.8876 7.5786 2.6176 
เอชไลฟ 0.0805 11.4297 36.1909 79.5114 0.9195 10.1338 10.1408 
นครหลวง 0.0504 18.8251 5.5714 28.7065 0.9496 18.6114 6.2026 
สยามซัมซุง 0.2628 2.8045 -3.5815 17.1446 0.7372 2.7140 1.7821 
สยามประกัน 0.0573 16.4381 43.6707 -6.1647 0.9427 16.3255 3.4769 
สหประกัน 0.3444 1.9037 318.0243 5.7705 0.6556 1.8508 0.3160 
อาคเนย 0.0515 18.4113 -74.9313 13.0195 0.9485 15.7750 3.6107 
แมนูไลฟ 0.0962 9.3981 51.5650 2.9191 0.9038 8.9161 1.3076 
แอดวานไลฟ 0.1849 4.4079 195.0923 47.2379 0.8151 4.0643 4.1913 
ไอเอ็นจ ี 0.0457 20.8681 -16.1065 41.6489 0.9543 18.8108 10.0943 
เอไอเอ 0.1541 5.4889 -19.4729 9.8778 0.8459 5.2619 1.3500 
ไทรี 0.6569 0.5224 -14.8769 24.7752 0.3431 0.3374 0.8203 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 CAMEL A       

บ.ประกันชีวิต X21 X22 X23 X24 

กรุงเทพ 0.3343 2.6874 15.7787 0.9437 

กรุงไทย 0.5799 5.4242 58.6921 0.9539 

บางกอกสห 0.0644 0.1093 -8.4330 0.9582 

มิลเลียไลฟ 0.5518 -0.7042 39.9026 0.8934 

ไทยประกัน 0.2831 1.8544 10.1822 0.9358 

ฟนันซา 0.4203 -3.2088 -6.4652 0.9056 

ไทยพาณิชย 0.4416 4.4602 34.7770 0.9452 

ไทยคารดิฟ 0.5689 2.7009 43.4112 0.8943 

ไทยสมุทร 0.2166 0.7444 7.4967 0.9129 

ธนชาต 0.5781 7.1583 28.4263 0.9503 

อยุธยา  0.2140 -0.0653 3.0827 0.9516 

เจนเนอราลี่ 0.6967 0.0126 39.3793 0.9215 

พรูเด็นเชียล 0.4667 -1.7823 9.5829 0.9040 

เมืองไทย 0.3387 3.4171 20.1085 0.9132 

เอชไลฟ 0.8463 -2.8971 75.0323 0.8184 

นครหลวง 0.3466 -0.9405 27.2994 0.9226 

สยามซัมซุง 0.5110 1.7096 10.8798 0.8883 

สยามประกัน 0.2490 -3.4122 -4.2602 0.9437 

สหประกัน 0.1393 -5.1910 116.5025 0.9289 

อาคเนย 0.2261 0.9966 -4.3043 0.8409 

แมนูไลฟ 0.1658 -4.4824 6.1971 0.8959 

แอดวานไลฟ 0.8081 -6.3959 62.2719 0.7991 

ไอเอ็นจ ี 0.4995 -2.4802 37.3257 0.8184 

เอไอเอ 0.2587 3.2677 4.0342 0.9700 

ไทรี 0.5764 15.8024 -4.4591 0.8501 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 CAMEL M           

บ.ประกันชีวิต X31 X32 X33 X34 X35 X36 

กรุงเทพ 19.8132 933.06 14344.97 15597.04 0.2869 0.0655 

กรุงไทย 57.6527 1429.12 13494.47 14886.94 0.5445 0.1086 

บางกอกสห 0.7770 37.79 1188.36 1208.86 0.0259 1.6167 

มิลเลียไลฟ 25.0816 173.01 6382.54 6303.55 0.5165 0.1411 

ไทยประกัน 4.7042 687.71 14107.51 15093.08 0.2342 0.1078 

ฟนันซา -8.2066 -1304.12 8054.83 7484.06 0.3811 0.2432 

ไทยพาณิชย 24.4274 1603.55 14252.09 15851.92 0.3979 0.0949 

ไทยคารดิฟ -2.4163 237.78 4937.29 5183.31 0.5320 0.1564 

ไทยสมุทร 6.6840 171.12 4984.60 5160.53 0.1647 0.1425 

ธนชาต 48.5503 2387.61 20750.96 23679.36 0.5397 0.0752 

อยุธยา  -25.3754 62.65 21297.74 21233.00 0.1666 0.1576 

เจนเนอราลี่ 43.6222 144.66 7164.17 7295.81 0.6578 0.1611 

พรูเด็นเชียล 31.9118 -124.62 3220.14 3101.82 0.4268 0.3312 

เมืองไทย 25.4148 1701.32 15115.22 16804.73 0.2942 0.0914 

เอชไลฟ 61.1384 -570.68 13952.29 13490.54 0.8159 0.2393 

นครหลวง 44.8175 4924.00 31462.75 30631.69 0.3129 0.0323 

สยามซัมซุง 27.0583 -147.18 7110.66 7356.74 0.4684 0.1334 

สยามประกัน -10.1626 -238.82 1987.19 1748.38 0.1994 0.3062 

สหประกัน -37.8201 -452.30 1329.34 970.60 0.1088 0.5447 

อาคเนย 8.1041 -1226.08 4300.44 4496.34 0.1860 0.1598 

แมนูไลฟ -4.9903 -1683.26 5946.47 4687.71 0.1258 0.5127 

แอดวานไลฟ 87.9837 -109.10 1992.12 1846.09 0.7750 0.4976 

ไอเอ็นจ ี 27.6805 -724.00 17311.41 16492.72 0.4616 0.1308 

เอไอเอ 6.5682 7174.39 49099.83 56196.04 0.2080 0.0447 

ไทรี 33.1926 27268.80 100465.60 93541.40 0.5389 0.0222 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 CAMEL E           

บ.ประกันชีวิต X41 X42 X43 X44 X45 X46 

กรุงเทพ 4.3801 -2.3705 41.1617 0.2610 0.9197 0.3344 

กรุงไทย 7.1176 89.9740 52.1634 0.7737 0.9065 0.0885 

บางกอกสห 3.1293 -83.6223 97.4591 0.0022 0.9830 0.5990 

มิลเลียไลฟ 2.7951 -162.4933 110.6911 0.0708 1.0125 0.5643 

ไทยประกัน 2.0150 -52.5443 57.6559 0.0750 0.9347 0.5129 

ฟนันซา -17.4441 -82.1525 152.9545 0.3506 1.0763 0.7027 

ไทยพาณิชย 7.2150 49.7465 45.8384 0.3979 0.8991 0.1703 

ไทยคารดิฟ 4.3047 742.8321 75.4987 0.1267 0.9525 0.0750 

ไทยสมุทร 1.5977 11.9734 75.9232 0.0768 0.9659 0.6861 

ธนชาต 6.8260 99.3995 36.1869 0.4880 0.8763 0.2822 

อยุธยา  0.1694 -97.8703 102.5529 0.0117 1.0030 0.5880 

เจนเนอราลี่ 1.9851 135.7247 89.3820 0.1026 0.9820 0.3051 

พรูเด็นเชียล -4.0220 37.0203 114.4249 -0.2688 1.0381 0.1847 

เมืองไทย 6.5858 18.3522 44.0374 0.1985 0.8995 0.2308 

เอชไลฟ -4.2310 -56.1460 117.4225 -0.4451 1.0342 0.1144 

นครหลวง 16.0755 6640.8053 1430.6730 1.1048 1.0271 0.3085 

สยามซัมซุง -2.0010 -146.5728 78.5213 -0.0389 0.9666 0.4956 

สยามประกัน -13.7047 53.6837 226.6635 -0.5963 1.1366 1.3520 

สหประกัน -46.9888 7.8009 804.4549 -0.1900 1.3696 0.7128 

อาคเนย -27.5886 -567.7030 74.8922 -1.2107 0.9564 0.7100 

แมนูไลฟ -36.1460 -671.2612 328.1573 -0.6233 1.2685 0.6751 

แอดวานไลฟ -5.9138 66.2270 119.8794 -0.2584 1.0791 0.0965 

ไอเอ็นจ ี -3.9920 53.0257 169.7026 -0.4797 1.0496 0.1640 

เอไอเอ 5.4962 -38.3541 22.1542 0.0923 0.8737 0.4699 

ไทรี 20.6390 17.6621 7.0321 0.1814 1.0740 0.3726 

 



52 
 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
 CAMEL E    L   

บ.ประกันชีวิต X47 X48 X51 X52 

กรุงเทพ 0.2003 0.0698 8.5706 0.9013 

กรุงไทย 0.3140 0.1022 15.2520 1.0043 

บางกอกสห 1.6173 0.0777 269.7420 10.5868 

มิลเลียไลฟ 0.1925 0.0299 16.4764 1.1403 

ไทยประกัน 0.2645 0.0552 12.8187 0.8132 

ฟนันซา 0.4188 -0.1924 22.6141 0.4324 

ไทยพาณิชย 0.2752 0.1124 39.8089 0.9922 

ไทยคารดิฟ 0.4080 0.0491 25.4384 1.1418 

ไทยสมุทร 0.3265 0.0440 45.0575 0.5372 

ธนชาต 0.1567 0.1081 22.6985 0.7328 

อยุธยา  0.2994 0.0038 44.1805 0.6805 

เจนเนอราลี่ 0.3214 0.0210 13.8322 0.9977 

พรูเด็นเชียล 0.4795 -0.0440 15.3854 0.9869 

เมืองไทย 0.2500 0.1170 49.5165 0.8208 

เอชไลฟ 0.4901 -0.0439 8.7322 0.8591 

นครหลวง 0.1151 0.1781 119.0555 0.9255 

สยามซัมซุง 0.2334 -0.0218 36.2359 0.7672 

สยามประกัน 0.3774 -0.1711 23.2128 0.5126 

สหประกัน 0.5952 -0.6014 122.4808 1.0880 

อาคเนย 0.2549 -0.3353 15.2317 0.5131 

แมนูไลฟ 0.6567 -0.4767 44.2530 0.8887 

แอดวานไลฟ 0.6195 -0.0617 6.8081 0.5265 

ไอเอ็นจ ี 0.3899 -0.0475 13.9189 0.8455 

เอไอเอ 0.2449 0.1588 74.5927 1.0846 

ไทรี 0.4007 0.3123 12.2361 2.1004 
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 1.2 ผลการวิเคราะหสถิติพรรณนา (Minimum Maximum คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน) ของอัตราสวนทางการเงินท้ัง 27 ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL บริษัทประกันชีวิต  
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสถิติพรรณนา 
ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X11 -0.2091 0.9172 0.153732 0.2184938 
X12 -5.7827 31.2225 10.487612 8.4284017 
X13 -74.9313 318.0243 25.828124 85.9131438 
X14 -6.1647 79.5114 24.590340 21.2921415 
X15 0.0828 1.2091 0.846264 0.2184924 
X16 -5.3979 30.6937 9.928960 8.0583396 
X17 -1.8225 10.2063 3.971884 3.1274004 
X21 0.0644 0.8463 0.415276 0.2066380 
X22 -6.3959 15.8024 0.751408 4.6095046 
X23 -8.4330 116.5025 24.897652 29.9084695 
X24 0.7991 0.9700 0.906396 0.0476153 
X31 -37.8201 87.9837 19.848448 28.5460754 
X32 -1683.2600 27268.8000 1694.256400 5662.1363464 
X33 1188.3600 100465.6000 15370.119600 20733.5353924 
X34 970.6000 93541.4000 15613.690400 20166.8146888 
X35 0.0259 0.8159 0.374780 0.2097750 
X36 0.0222 1.6167 0.244676 0.3210821 
X41 -46.9888 20.6390 -2.868020 15.3083095 
X42 -671.2612 6640.8053 242.525484 1355.3025515 
X43 7.0321 1430.6730 179.019324 304.3031867 
X44 -1.2107 1.1048 0.008112 0.4718703 
X45 0.8737 1.3696 1.011380 0.1164924 
X46 0.0750 1.3520 0.431816 0.2921829 
X47 0.1151 1.6173 0.396076 0.2908879 
X48 -.6014 0.3123 -0.022256 0.2029200 
X51 6.8081 269.7420 43.125976 56.4117918 
X52 0.4324 10.5868 1.275176 1.9672399 
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 เม่ือใชสถิติพรรณนาของอัตราสวนทางการเงินจากการวิเคราะห CAMEL ประกอบดวย 
Minimum Maximum คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย 
แสดงในตารางท่ี 3 พบวาขอมูลทุกอัตราสวนขอมูลมีความกระจายมาก สังเกตไดจากสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและความแตกตางระหวางคาสูงสุดกับคาต่ําสุดนั้นมีมาก โดยมีรายละเอียดของแตละดาน
ดังนี ้
  1.2.1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง 
  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย (X11) อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน 
(X12) อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (X13) อัตราการเติบโตของหนี้  (X14) 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (X15) อัตราสวนหนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน (X16) 
และอัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน (X17) ทุกอัตราสวนมีคาสูงสุดและต่ําสุดท่ีหาง
กันมาก และขอมูลทุกตัวแปรมีคาความเบ่ียงเบนไปจากคาเฉล่ีย โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.2184938  8.4284017  85.9131438  21.2921415  0.2184924  8.0583396  และ 3.1274004 
ตามลําดับ โดยภาพรวมสรุปไดวา บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย สวนใหญมีความม่ันคง
สามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได โดยใชเงินทุนท่ีมาจากหนี้สินและเงินกองทุนใน
ปริมาณเทาๆ กัน มีอัตราการเติบโตของเงินกองทุนสูง และอัตราการเติบโตของหนี้ก็สูงตามไปดวย
แตเติบโตในอัตราท่ีนอยกวาเงินกองทุน บริษัทประกันชีวิตสวนใหญสามารถชําระหนี้ใหเจาหนี้ได 
และสามารถจายเงินใหกับผูเอาประกันภัยไดตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย อีกท้ังยังมีโอกาสใน
การขยายธุรกิจการรับประกันภัยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องดวย แตตองระมัดระวังไมใหมีอัตราความ
เส่ียงจากการรับประกันภัยท่ีสูงเกินไปตองดูแลใหอยูในอัตราท่ีบริษัทสามารถรับได 
  1.2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (X21) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22) 
อัตราการเติบโตของสินทรัพย (X23) อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม (X24) ทุกอัตราสวน
มีคาสูงสุดและต่ําสุดท่ีคอนขางหางกันมาก และขอมูลทุกตัวแปรมีคาความเบ่ียงเบนไปจากคาเฉล่ีย 
โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2066380 4.6095046   29.9084695 และ 0.0476153 
ตามลําดับ โดยภาพรวมสรุปไดวาบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีความสามารถในการใช
สินทรัพยมากอใหเกิดรายไดและสรางผลตอบแทนไดพอสมควร ซ่ึงธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการ
เติบโตของสินทรัพยเพ่ิมมากขึ้น และสามารถจัดสรรสินทรัพยไปในการลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.2.3 ดานขีดความสามารถในการบริหาร 
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  อัตราการเติบโตของธุรกิจ (X31) อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษตีอ
บุคลากรท้ังหมด (X32) อัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด (X33) อัตราสวน
ระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด (X34) อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม (X35) และ
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน (X36) ทุกอัตราสวนมีคาสูงสุดและต่ําสุดท่ีหางกันมาก และ
ขอมูลทุกตัวแปรมีคาความเบ่ียงเบนไปจากคาเฉล่ียสูง โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
28.5460754   5662.1363464   20733.5353924   20166.8146888   0.2097750   และ 0.3210821  
ตามลําดับ โดยภาพรวมสรุปไดวา บริษัทประกนัชีวิตบางบริษัทก็มีอัตราการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น บาง
บริษัทธุรกิจก็มีอัตราการเติบโตท่ีลดลง แตโดยสวนใหญแลวถือวามีการบริหารจัดการท่ีดี มี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทไดในปริมาณท่ีดีพอสมควร และใน
ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตยังมีการบริหารคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพดวย 
  1.2.4 ดานความสามารถในการทํากําไร  
  อัตราสวนกําไรสุทธิ (X41) อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (X42) อัตรา
คาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X43) อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน 
(X44) อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม (X45) อัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ีย
ประกันภัยรับสุทธิ (X46) อัตราสวนคาใชจาย (X47) อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเบ้ียประกันภัยรับ
สุทธิ (X48) ทุกอัตราสวนมีคาสูงสุดและต่ําสุดท่ีคอนขางหางกันมาก และขอมูลทุกตัวแปรมีคาความ
เบ่ียงเบนไปจากคาเฉล่ีย โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 15.3083095   1355.3025515   
304.3031867   0.4718703   0.1164924   0.2921829   0.2908879   และ 0.2029200  ตามลําดับ โดย
ภาพรวมสรุปไดวา บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการทํากําไรพอสมควรและ
มีแนวโนมท่ีจะมีอัตรากําไรเพ่ิมมากขึ้น แตมีบางบริษัทท่ีไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไรมีผลการ
ดําเนินงานท่ีมีแนวโนมในการทํากําไรลดลง และเม่ือมองภาพรวมพบวาธุรกิจประกันชีวิตมีกําไร
ขั้นตนนอย และไมสามารถใชประโยชนจากเงินกองทุนไดดีเทาท่ีควร ความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจประกันชีวิตยังไมคอยดีนัก แตธุรกิจประกันชีวิตก็มีเงินเหลือจากการจายเงินตาม
กรมธรรมใหผูเอาประกันภัย แสดงวาผลประกอบการของบริษัทยังดีพอสมควร และสามารถ
บริหารคาใชจายไดในสัดสวนท่ีดี บริษัทประกันชีวิตยังสามารถทํากําไรไดในวงจรธุรกิจและนาจะ
มีแนวโนมท่ีดีขึ้นหากมีการบริหารจัดการในเรื่องตางๆไดด ี
  1.2.5 ดานสภาพคลอง 
  อัตราสวนทุนหมุนเวียน (X51) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารอง 
ประกันภัย (X52) ทุกอัตราสวนมีคาสูงสุดและต่ําสุดท่ีคอนขางหางกันมาก และขอมูลทุกตัวแปรมีคา
ความเบ่ียงเบนไปจากคาเฉล่ีย โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 56.4117918   1.9672399 
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ตามลําดับ โดยภาพรวมสรุปไดวาบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีสภาพคลองดี มีความเพียงพอ
ตอภาระผูกพันทางการเงิน สามารถชําระหนี้สินจากการรับประกันภัยไดเม่ือเกิดความจําเปนขึ้น 
 
 1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสหสัมพันธของ 27 ตัวแปร จากการ
วิเคราะห CAMEL ท่ีมีความสัมพันธกันสูง คือมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงกวา 0.7 หรือต่ํากวา   
- 0.7 มีท้ังหมด 28 คู ดังนี ้
  1.3.1 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังหมด 23 คู ไดแก 
   1.3.1.1 X12 กับ X16 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.997 
   1.3.1.2 X21 กับ X35 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 1.000 
   1.3.1.3 X32 กับ X33 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.956 
   1.3.1.4 X32 กับ X34 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.934 
   1.3.1.5 X33 กับ X34 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.994 
   1.3.1.6 X36 กับ X47 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.970 
   1.3.1.7 X41 กับ X48 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.994 
   1.3.1.8 X11 กับ X52 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.809 
   1.3.1.9 X13 กับ X23 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.716 
   1.3.1.10 X14 กับ X21 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.837 
   1.3.1.11 X14 กับ X31 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.744 
   1.3.1.12 X14 กับ X35 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.842 
   1.3.1.13 X21 กับ X31 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.800 
   1.3.1.14 X22 กับ X32 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.763 
   1.3.1.15 X22 กับ X33 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.737 
   1.3.1.16 X22 กับ X34 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.746 
   1.3.1.17 X31 กับ X35 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.799 
   1.3.1.18 X36 กับ X51 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.775 
   1.3.1.19 X36 กับ X52 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.858 
   1.3.1.20 X42 กับ X43 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.829 
   1.3.1.21 X47 กับ X51 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.718 
   1.3.1.22 X47 กับ X52 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.864 
   1.3.1.23 X51 กับ X52 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 0.830 
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  1.3.2 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม รวมท้ังหมด 5 คู ไดแก 
   1.3.2.1 X11 กับ X15 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ -1.000 
   1.3.2.2 X14 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ -0.792 
   1.3.2.3 X15 กับ X52 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ -0.809 
   1.3.2.4 X41 กับ X45 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ -0.738 
   1.3.2.5 X45 กับ X48 มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ -0.757 
 
 1.4 ผลการวิเคราะหปจจัย 
  1.4.1 คาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัย 
  จากตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 แสดงคาไอเกนและรอยละความแปรปรวน
ของปจจัย จากการวิเคราะหปจจัย เม่ือดูคากอนการสกัดตัวแปรจะเห็นไดวา Factor แรกสามารถ
อธิบายตัวแปรไดหลายตัวแปรมากท่ีสุด เพราะมีคาสูงสุดคือ 7.301 และ Factor ตอๆมาจะมีคาลดลง
เรื่อยๆ เม่ือรวมทุก Factor แลวจะมีคาเทากับจํานวนตัวแปรท้ังหมดคือ 27 ตัวแปร จะสามารถ
อธิบายขอมูลได 100% แตจากคา Communalities ของตัวแปรแตละตัวมีคาคอนขางสูงแสดงวา
จํานวน Factor ท่ีสกัดไดมีความพอเพียงท่ีจะใชอธิบายตัวแปรท้ังหมด โดยไมจําเปนตองใชทุก 
Factor ดังนั้นจึงทําการสกัดตัวแปรดวยวิธี PCA แลวพบวามีปจจัยทางการเงิน 5 ปจจัย ท่ีมีคาไอเกน
มากกวา 1 โดยปจจัยท่ี 1 ถึง ปจจัยท่ี 5 มีคาไอเกนเทากับ 7.301 5.657 4.140 2.768 และ 2.523 คา
รอยละความแปรปรวนเทากับ  27.042   20.953   15.335   10.251   และ 9.344   ตามลําดับ โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดรอยละ 82.925 แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากคาน้ําหนักปจจัย
จากวิธี PCA เปนคาท่ียากตอการตีความ จึงทําการหมุนปจจัยดวยวิธี Varimax  สงผลใหปจจัยท่ี 1 
ถึง ปจจัยท่ี 5 มีคาไอเกนเทากับ 5.559 4.993 4.519 2.768 และ 2.653 ตามลําดับ และมีรอยละความ
แปรปรวนเทากับ 20.590 18.494 16.737 10.251 และ 9.760 ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายรอยละ
ความแปรปรวนสะสมไดรอยละ 75.832 ดังนั้นจึงนํา 5 ปจจัยมาใชในการจัดกลุมตัวแปร  
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ตารางที่ 4 แสดงคาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัยกอนการสกัดตัวแปร 
 

กอนการสกัดตัวแปร 
ปจจัยหลัก คาไอเกน รอยละของ 

ความแปรปรวน 
รอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
F1 7.301 27.042 27.042 
F2 5.657 20.953 47.996 
F3 4.140 15.335 63.330 
F4 2.768 10.251 73.581 
F5 2.523 9.344 82.925 
F6 0.754 5.981 88.906 
F7 0.625 4.011 92.917 
F8 0.531 1.968 94.885 
F9 0.384 1.423 96.307 
F10 0.296 1.097 97.404 
F11 0.227 0.842 98.247 
F12 0.187 0.692 98.938 
F13 0.104 0.385 99.324 
F14 0.061 0.226 99.550 
F15 0.054 0.199 99.749 
F16 0.025 0.091 99.841 
F17 0.019 0.069 99.910 
F18 0.011 0.042 99.952 
F19 0.007 0.026 99.978 
F20 0.004 0.016 99.994 
F21 0.001 0.004 99.998 
F22 0.000 0.001 100.000 
F23 5.901E-05 0.000 100.000 
F24 3.164E-05 0.000 100.000 
F25 1.451E-16 5.373E-16 100.000 
F26 -4.076E-17 -1.510E-16 100.000 
F27 -1.052E-16 -3.898E-16 100.000 
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ตารางที่ 5 แสดงคาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัยหลังจากการสกัดตัวแปรและ 
 การหมุนแกน 

 หลังจากการสกัดตัวแปร เม่ือหมุนแกนดวยวิธี Varimax 
ปจจัย
หลัก 

คาไอเกน รอยละของ 
ความ

แปรปรวน 

รอยละของ 
ความแปรปรวน

สะสม 

คาไอเกน รอยละของ 
ความ

แปรปรวน 

รอยละของ 
ความแปรปรวน

สะสม 
F1 7.301 27.042 27.042 5.559 20.590 20.590 
F2 5.657 20.953 47.996 4.993 18.494 39.084 
F3 4.140 15.335 63.330 4.519 16.737 55.821 
F4 2.768 10.251 73.581 2.768 10.251 66.072 
F5 2.523 9.344 82.925 2.635 9.760 75.832 

 
  1.4.2 คา Factor Loading จากการวิเคราะหปจจัย 1-5 
  คา Factor Loading จากตารางท่ี 6 เม่ือจัดตัวแปรใหเขาไปอยูใน Factor ใด 
Factor หนึ่งไดแลว จึงพิจารณาน้ําหนักการเปนสมาชิกของ Factor โดยพิจารณาตัดตัวแปรท่ีมีระดับ
ความสัมพันธกับ Factor ต่ําคือนอยกวา 50% ออกไปโดยไมสนใจเครื่องหมาย จากผลลัพธท่ีไดนี้
พบวา มีตัวแปรท่ีมีระดับความสัมพันธกับ Factor นอยกวา 50% อยู 1 ตัว คือ X13 จึงตัดตัวแปรนี้
ออกไป และพบวา 
   1.4.2.1 ปจจัยท่ี 1 (F1)  ท่ีมีระดับความสัมพันธมากกวา 50% ขึ้น
ไป ประกอบดวยอัตราสวนดังนี้ อัตราการเติบโตของหนี้ (X14) อัตราสวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิตอ
เงินกองทุน (X17) อัตราการหมุนของสินทรัพย (X21) อัตราการเติบโตของธุรกิจ (X31) อัตราการหมุน
ของสินทรัพยรวม (X35) อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน (X36)  อัตราสวนกําไรสุทธิ (X41) และ
อัตราสวนเงินจายตามกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (X46) ดังนั้นจึงเรียกปจจัยดานนี้วา ปจจัย
ดานความสามารถในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากอัตราสวน X21 และ X35 แสดงถึงความสามารถใน
การบริหารสินทรัพยวาสามารถเปล่ียนแปลงสินทรัพยเปนเงินสดไดเร็วเพียงใด  และอัตราสวนอ่ืนๆ
ในปจจัยนี้ก็แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ังดานหนี้สิน รายได 
และคาใชจาย 
   1.4.2.2 ปจจัยท่ี 2 (F2) ท่ีมีระดับความสัมพันธมากกวา 50% ขึ้น
ไป ประกอบดวยอัตราสวนดังนี้ อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย (X11) อัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สินทรัพยรวม (X15) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22) อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษีตอ
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บุคลากรท้ังหมด (X32) อัตราสวนระหวางรายจายท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด (X33) อัตราสวน
ระหวางรายไดท้ังหมดตอบุคลากรท้ังหมด (X34) อัตราสวนคาใชจาย (X47) อัตราสวนทุนหมุนเวียน 
(X51) และอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินสํารองประกันภัย (X52) ดังนั้นจึงเรียกปจจัยนี้วา 
ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย การจัดการการรับประกันภัย และการบริหารบุคลากร 
เนื่องจาก 3 อัตราสวนแรก และ 2 อัตราสวนหลัง เปนการแสดงวาสามารถใชสินทรัพยท่ีมีอยูได
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เม่ือเทียบกับเงินกองทุน หนี้สิน และผลตอบแทน อัตราสวน  
X32 X33 และ X34  เปนการเปรียบเทียบวาบุคลากรของบริษัทสามารถสรางกําไรใหบริษัทไดมากนอย
แคไหน และ X47 แสดงใหเห็นถึงการบริหารการรับประกันภัยของบริษัท 
   1.4.2.3 ปจจัยท่ี 3 (F3) ท่ีมีระดับความสัมพันธมากกวา 50% ขึ้น
ไป ประกอบดวยอัตราสวนดังนี ้อัตราการเติบโตเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (X13) อัตราสวน
หนี้สินตามกรมธรรมตอเงินกองทุน (X16) อัตราการเติบโตของสินทรัพย (X23) และอัตราสวน
สินทรัพยลงทุนตอสินทรัพยรวม (X24) ดังนั้นจึงเรียกปจจัยนี้วา ปจจัยดานการเติบโตของบริษัท 
เนื่องจากอัตราสวนในปจจัยนี้แสดงถึงการเติบโตของบริษัทในดานเงินกองทุน และดานสินทรัพย 
อีกท้ังยังวัดความสามารถในการบริหารการเติบโตของบริษัทอีกดวย 
   1.4.2.4 ปจจัยท่ี 4 (F4) ท่ีมีระดับความสัมพันธมากกวา 50% ขึ้น
ไป ประกอบดวยอัตราสวนดังนี้ อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (X42) อัตราสวนกําไรสุทธิตอ
เงินกองทุน (X44) อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม (X45) และอัตราสวนกําไรกอนหักภาษี
ตอเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ (X48) ดังนั้นจึงเรียกปจจัยนี้วา ปจจัยดานการบริหารจัดการผลตอบแทน 
เนื่องจากปจจัยนี้มองถึงกําไรในดานตางๆ และเปรียบเทียบระหวางรายจายกับรายได 

1.4.2.5  ปจจัยท่ี 5 (F5) ท่ีมีระดับความสัมพันธมากกวา 50% ขึ้น 
ไป ประกอบดวย อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X43) และ
อัตราสวนหนี้สินตอเงินกองทุน (X12) ดังนั้นจึงเรียกปจจัยนี้วา ปจจัยดานการจัดการการดําเนินงาน 
และโครงสรางของเงินทุน เนื่องจากปจจัยนี้แสดงถึงอัตรากําไรขัน้ตน หากอัตราสวนนี้ต่ําแสดงวามี
กําไรขั้นตนมาก และเปนการเปรียบเทียบวาใชหนี้สินเทาใด ตอปริมาณของเงินกองทุน ถาหากวา
บริษัทมีอัตราสวนนี้สูงแสดงวาบริษัทมีนโยบายท่ีจะใชเงินทุนจากหนี้สินมากกวาเงินกองทุน ซ่ึง
การท่ีบริษัทใชเงินกองทุนจากหนี้สินนี้ไปดําเนนิการ หากอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ
บริหารงานสูงกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทกูยืมมา ก็ยอมกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนมากกวาการ
ใชตนทุนของผูถือหุนไปบริหารงาน แตถาเปนกรณีในทางตรงขามก็จะเกิดผลเสียตอเจาของกิจการ 
เนื่องจากไมสามารถหาเงินมาชําระหนีไ้ด   
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ตารางที่ 6 คา Factor Loading จากการวิเคราะหปจจัย 1-5 
ตัวแปร F1 F2 F3 F4 F5 

X14 0.679     
X17 0.609     
X21 0.728     
X31 0.705     
X35 0.719     
X36 -0.738     
X41 0.706     
X46 -0.809     
X11  0.803    
X15  -0.803    
X22  0.659    
X32  0.712    
X33  0.635    
X34  0.632    
X47  0.904    
X51  0.812    
X52  0.957    
X13   0.478   
X16   -0.554   
X23   0.646   
X24   -0.552   
X42    0.644  
X44    0.804  
X45    -0.638  
X48    0.584  
X43     0.769 
X12     0.537 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ธุรกิจประกันชีวิตจัดไดวาเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจและการ
พัฒนาของประเทศ เพราะธุรกิจประกันชีวิตสามารถแบงเบาภาระของรัฐในดานสวัสดิสงเคราะห
ของสังคมใหลดลง และหนาท่ีหลักของธุรกิจประกันชีวิตคือ การใหความคุมครองความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจแกผูเอาประกันภัย ครอบครัว และธุรกิจอ่ืนๆ อีกท้ังยังเปนการออมเงินของผูทําประกันอีก
ดานหนึ่งดวย โดยการระดมเงินออมในรูปของเบ้ียประกันชีวิตจากผูเอาประกันสามารถนําไปทํา
ประโยชนใหแกระบบเศรษฐกิจได คือการจัดสรรเงินออมจากเบ้ียประกันชีวติเหลานั้นไปลงทุนใน
รูปแบบตางๆตามกรอบนโยบายท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด สงผลใหธุรกิจประกันชีวิตเปนแหลง
เงินทุนท่ีสําคัญตอการเรงรัดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือสรางความเจริญของประเทศ
ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิตจึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น การบริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผล
ใหบริษัทประกันชีวิตมีความเขมแข็งและม่ันคง  
 
1.การสรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต” มี
วัตถุประสงคเพ่ือ วิเคราะหสถานภาพทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย จาก
อัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL ท้ังหมด 27 ตัวแปร และเพ่ือสกัดปจจัยทางการเงิน
จากอัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL ท่ีสามารถใชอธิบายสถานะทางการเงินของ
บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยได โดยใชขอมูลจากรายงานประจําป 2550 -2551 ของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จํานวน 25 บริษัท มาวิเคราะห CAMEL และ
ทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) พบวาอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทยสามารถอธิบายไดดวยปจจัยทางการเงิน จํานวน 5 ปจจัย ดังนี ้
 1.1 ปจจัยดานความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
 1.2 ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย การจัดการการรับประกันภัย และ 
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
 1.3 ปจจัยดานการเติบโตของบริษัท 
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 1.4 ปจจัยดานการบริหารจัดการผลตอบแทน 
 1.5 ปจจัยดานการจัดการการดําเนินงาน และโครงสรางของเงินทุน 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 เม่ือไดทําการวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต พบวามี 5 
ปจจัยท่ีสกัดไดมาอธิบายสถานะทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต ซ่ึงอธิบายไดดังนี ้
 2.1 ปจจัยดานความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
 การบริหารธุรกิจเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของธุรกิจประกันชีวิต  
เนื่องจากการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดี มีการวางแผนในการดําเนินงานและ การวาง
โครงสรางของบริษัทท่ีเหมาะสม นั้นเปนส่ิงท่ีสนับสนุนใหองคกรดําเนินไปอยางมีเปาหมาย และ
สามารถจัดการดานตางๆ ของบริษัทไดอยางมีคุณภาพ เชน การบริหารดานคาใชจาย ของบริษัทให
มีประสิทธิภาพ การบริหารรายไดใหทันตอการเติบโตของคาใชจาย  การจัดการเงินทุนไปใน
สินทรัพยหมุนเวียนสินทรัพยถาวร และสินทรัพยลงทุนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การขยายงาน
เพ่ือใหบริษัทเติบโตขึ้นอยางมีความม่ันคง จะเห็นไดวาปจจัยนี้แสดงถึงขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของธุรกิจ  และวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยอัตราสวนในปจจัยนี้
จะมีความเกี่ยวของกัน  
 บริษัทประกันชีวิตจึงตองใหความสําคัญกับการบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากความอยูรอดและการมีผลกําไรของบริษัทเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพนั้น จะทําใหการดําเนินงานทุกดานเปนไปอยางราบรื่นและเกิด
ประสิทธิภาพ นําไปสูการสรางผลกําไรและบรรลุเปาหมายของธุรกิจประกันชีวิต 
 2.2 ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย ดานการจัดการการรับประกันภัย และ 
การบริหารบุคลากรปจจัยนี้เปนอีกปจจัยท่ีมีความสําคัญมากตอธุรกิจประกันชีวิต โดยปจจัยนี้แบง
ได 3 ดาน 
 ดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย  โดยจะเปรียบเทียบสินทรัพยกับสวนตางๆในงบ
การเงิน คือ เงินกองทุน หนี้สิน กําไร และเงินสํารอง เพ่ือวัดความเพียงพอของเงินกองทุนวา
สามารถรองรับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไดมากนอยเพียงใด สินทรัพยท่ีมีอยู
สามารถสรางรายไดและกอใหเกิดผลตอบแทนเพียงใด มีสภาพคลองท่ีดีเพียงพอหรือไม โดยปจจัย
ในดานนี้เปนสวนท่ีแสดงถึงคุณภาพและความม่ันคงในสินทรัพยของบริษัท และสินทรัพยนั้นเปน
สวนหลักท่ีทําใหบริษัทมีความม่ันคง และไดรับความไววางใจจากสังคม ดังนั้นถาธุรกิจประกันชีวิต
มีการบริหารจดัการสินทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพโอกาสในการเจริญเติบโตอยางม่ันคงของธุรกิจก็มีสูง 
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 ดานการจัดการการรับประกันภัย  เปนการดูแลดานคาใชจายในการรับประกันภัยให
เหมาะสมกับรายไดท่ีมีเขามา เพ่ือใหบริษัทนั้นสามารถดําเนินไปไดโดยไมติดขัดเรื่องการเงิน 
เพราะเงินถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมากสําหรับทุกๆธุรกิจ หากบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารจัดการ
คาใชจายในการรับประกันภัยท่ีดี ยอมแสดงใหเห็นวาบริษัทจะมีโอกาสทํากําไรสูง 
 ดานการบริหารบุคลากร สินทรัพยในดานบุคคลถือเปนสินทรัพยท่ีมีคามากท่ีสุดของ
บริษัทประกันชีวิต  เพราะการมีบุคลากรท่ีดีนั้นหมายถึงการมีชัยไปกวาครึ่ง  คือบริษัทมีคนดีท่ีมี
ความสามารถทํางานรวมกับบริษัท ก็จะกอใหเกิดผลประโยชนมากมายมหาศาล แตถาหากบริษัทได
บุคคลท่ีไมดีไมมีคุณภาพมาทํางานกับบริษัทก็จะเกิดผลเสียตอบริษัทอยางมากมายเชนเดียวกัน 
บริษัทประกันชีวิตจึงตองมีการบริหารจัดการดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือคัดเลือกคนท่ีดมีี
คุณภาพมาทํางานกับบริษัทและพึงรักษาใหอยูกับบริษัทตอไป อีกท้ังตองมีการฝกฝน อบรม เพ่ือ
พัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาท้ังหนาท่ีการงาน ความรูความคิด เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับ
บริษัทไดสูงท่ีสุด 

2.3 ปจจัยดานการเติบโตของบริษัท 
 การเติบโตของบริษัทนั้นเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง เพราะบริษัทท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้น มีการเติบโตในทุกๆสวนของบริษัท นั้นยอมเปนบริษัทท่ีนาสนใจสําหรับนัก
ลงทุน และแสดงใหเห็นวาเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคง จึงไดรับความไววางใจจากผูคนมากมาย จึงทํา
ใหเกิดผลดีตอบริษัทอยางมาก เนื่องจากการท่ีบริษัทเปนบริษัทท่ีใหญและนาเช่ือถือ จึงไดรับความ
ไววางใจจากผูคน บุคคลตางๆจึงยอมมอบหมายใหบริษัทประกันชีวิตนั้นๆดูแลชีวิตและทรัพยสิน
ของตนและบุคคลในครอบครัวเปนผลใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีอยางตอเนื่อง และยังเปนการ
ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถอีกดวยเพราะคนเหลานั้นก็ตองการอยูกับบริษัทท่ีมีความม่ันคงและ
มีอนาคตเพราะจะทําใหชีวิตของบุคคลเหลานั้นดีขึ้น การเติบโตของบริษัทจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ
อยางยิ่งในการท่ีบริษัทจะไดเดินหนาและเจริญเติบโตตอไป โดยมีการบริหารสินทรัพย หนี้สิน และ
เงินกองทุนอยางเปนสัดสวนมีประสิทธิภาพ 

2.4 ปจจัยดานการบริหารจัดการผลตอบแทน 
 การบริหารจัดการผลตอบแทนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะธุรกิจทุกธุรกิจ
ตองการผลตอบแทนท่ีดีมีกําไร เพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินไปได ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตก็
เชนเดียวกันท่ีตองการผลตอบแทนท่ีดี เพ่ือมาเปนกลไกสําคัญท่ีเปรียบเสมือนน้ําหลอเล้ียงใหกับ
ธุรกิจ เพราะหากธุรกิจดําเนินกิจการไดผลตอบแทนดีมีกําไรมาก ก็ทําใหธุรกิจมีสภาพคลองไม
ติดขัดในเรื่องการเงิน อีกท้ังยังสามารถนําเงินไปลงทุนในดานตางๆเพ่ือขยายบริษัทหรือเพ่ือการ
เจริญเติบโตของธุรกจิประกันชีวิตไดอีกดวย และยังเปนการสรางความม่ันคงของธุรกิจประกันชีวิต
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ในประเทศไทยท่ีสามารถใหความอบอุนแกผูทําประกันชีวิตไดอีกทางหนึ่งดวย บริษัทประกันชีวิต
จึงควรบริหารจัดการดานการสรางผลตอบแทนอยางมีประสิทธิภาพ ใชประโยชนจากเงินกองทุน
ใหไดมากท่ีสุด บริหารรายไดกับรายจายอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหบริษัทมีกําไรเพ่ิมขึ้น  และประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

2.5 ปจจัยดานการจัดการการดําเนินงาน และโครงสรางของเงินทุน 
 ดานการจัดการการดําเนินงาน นั้นเปนสวนท่ีทําใหธุรกิจประกันชีวิตรูความสามารถ
ของบริษัทของตน และเปนสวนท่ีทําใหบริษัทมีความพยายามท่ีจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี
ขึ้นใหสามารถตอสูกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนๆในประเทศไทยได อีกท้ังยังเปนปจจัยท่ีทําใหธุรกิจ
ประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงตองมีการจัดการ
การดําเนินงานท่ีดี เพ่ือดํารงอยูในโลกท่ีเปนยุคแหงการแขงขันในปจจุบัน 
 ดานโครงสรางของเงินทุน นั้นเปนการวางลักษณะการใชจายในการลงทุนวาจะใชเงิน
จากสวนไหนในปริมาณเทาไร โดยบริษัทประกันชีวิตจําเปนตองวางโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสม 
เนื่องจากโครงสรางของเงินทุนนั้นมีผลตอความสําเร็จของบริษัท เพราะโครงสรางเงินทุนเปน
ตัวกําหนดวาจะใชเงินจากสวนไหนในปริมาณเทาไร โดยอาจมีการกําหนดตามดอกเบ้ียและ
ผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับ 
 จะเห็นไดวาปจจัยท้ัง 5 ปจจัยมีผลตอความอยูรอดของบริษัทท้ังส้ิน โดยปจจัยท้ังหมดมี
ความเกี่ยวของกับเงินและกระแสเงิน ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงควรใหความสําคัญกับทุกๆ ดานนี้ 
และทําการบริหารจัดการทุกๆ ดานใหมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถของบริษัท เพ่ือใหบริษัทมี
กําไรสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และสามารเติบโตตอไปไดในอนาคต 
 
3. ขอจํากัดในการวิจัย 
 3.1 การวิเคราะห CAMEL ตามหลักการจริงๆ แลวมี 6 ตัว คือ CAMELS แตผูวิจัย
สามารถวิเคราะหไดเพียงแค 5 ตัวเทานั้น จึงขาดไป 1 ตัว คือ S เพราะยังไมมีวิจัย CAMELS ท่ีทํา
การวิเคราะห S ดวยภาษาไทยเปนตัวอยาง และยังไมสามารถคนหาการวิจัย CAMELS ของ
ตางประเทศมาเปนตัวอยางได 
 3.2 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยเปนขอมูลงบการเงินของป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 จึงไมใช
สถานการณลาสุดท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากงบการเงินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีปลาสุดคือ พ.ศ.2551 ปหลังจากนั้นกําลังดําเนินการและยัง
ทําไมเสร็จสมบูรณ จึงไมสามารถวิเคราะห   CAMEL  ของบริษัทประกันชีวิตไดทันตอสถานการณ 
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 3.3 บริษัทประกันชีวิตสวนใหญไมขึ้นงบการเงินแบบแสดงรายละเอียดใหดูบนเว็บไซต
ของบริษัท แสดงแตเพียงสถานะการเงินและผลการดําเนินงานจึงไมสามารถหาขอมูลงบการเงินท่ี
ตองการไดจากเว็บไซตของบริษัท 
 
4. ขอเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต ผูวิจัย
ไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้
 4.1 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเพียง CAMEL เทานั้น หากทําการศึกษาในครั้ง
ตอไปควรทําการวิเคราะห CAMELS โดยเพ่ิมการวิเคราะห S: Sensitivity (ดานผลกระทบตอธุรกิจ) 
มาใชในการวิเคราะหดวย 
 4.2 การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือทางสถิติ เพ่ือหาปจจัยอัตราสวนทางการเงินของบริษัท
ประกันชีวิตเทานั้น ในงานวิจัยครัง้ตอไปควรใชเครื่องมือทางสถิตสิรางคะแนนปจจัยเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของปจจัยทางการเงินท่ีนํามาอธิบายอัตราสวนทางการเงินดวย  
 4.3 การหาปจจัยอัตราสวนทางการเงินครั้งนี้ใชเพียงโปรแกรม Excel กับ SPSS ในการ
วิเคราะหทางสถิตเิทานั้น ในงานวิจัยครั้งตอไปควรใชโปรแกรมอ่ืนๆ มาชวยในการวิจัยดวย 
 4.4 งานวิจัยนี้ใชขอมูลทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตเทานั้น ในงานวิจัยครั้งตอไป
ควรนําขอมูลทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยมาใชในการวิเคราะหดวย เพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมสําหรับประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท และใหสามารถวิเคราะหไดถึงมวลรวม
ของการประกันภัยทุกชนิด 
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