
J O U R N A L  O F  E C O N O M I C S 2 1 / 1

2
0
1

7
, 

J
A

N
.—

J
U

N
.

1

FACULTY OF ECONOMICS –- CMU  

การวิเคราะหก์ารเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมของธรุกิจประกนั

วินาศภยัในประเทศไทยหลงัวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 

Total Factor Productivity Growth Analysis of Non-Life 

Insurance in Thailand after the 1997 Asian Financial Crisis 
 

ไพลนิ สนัตกุิล0

1 

Pailin Suntigul 

 

บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเติบโตผลติภาพ

ปัจจยัรวมและองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตผลติภาพ

ปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยหลงั

วกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 

โดยใช้เลขดชันีผลติภาพการเติบโตปัจจยัรวมของ Malmquist ทางด้านผลผลติด้วย

วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis: DEA) ที่วัด

ทางด้านจํานวนกรมธรรม์เท่านัน้ การศึกษานี้ใช้ข้อมูลแบบผสม (Panel) ของ 63 

บรษิทัจากรายงานประจาํปีของบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีร่ายงานต่อสาํนักงานอตัราเบี้ย

ประกันวินาศภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) โดยแบ่งบรษิทัประกนัวนิาศภยัเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 

15 อนัดบัแรกและกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ จากการศกึษาพบว่าลกัษณะสําคญัของ

ธุรกจิประกนัวินาศภยัในประเทศไทยคอื มบีรษิัทขนาดเล็กอยู่เป็นจํานวนมากและ

ขนาดแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน การรบัประกนัภยัเป็นแบบกระจุกตวั เป็นธุรกจิประเภท

ใชแ้รงงานเขม้ขน้ และรูปแบบกรมธรรม์ของแต่ละบรษิทัไม่มคีวามแตกต่างกนั ทัง้นี้

นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ภายใตก้ฎระเบยีบการดําเนินงานทีเ่ขม้งวดและการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัทีรุ่นแรง เทคโนโลยสีารสนเทศได้เขา้มามี

บทบาทในกระบวนการดําเนินงานเพื่อเพิม่ผลติภาพและสรา้งความได้เปรยีบเชงิการ

แข่งขนัทัง้ด้านสํานักงาน การขาย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผลการ

วิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมของบรษิัทประกนัวินาศภยัในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 พบว่ามกีารเตบิโตอย่างกา้วหน้าจํานวน 40 บรษิทัและอกี 

23 บรษิทัทีเ่หลอืเตบิโตอยา่งถดถอย จากการศกึษาองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการเตบิโต
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one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was 

no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological 

advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce 

competition. On average, progress in total factor productivity growth from 

1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress 

in technically efficient change. These findings suggest that most firms 

invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor 

management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress 

and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five 

progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance, 

Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road 

Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5  market 

share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change, 

and technological change of firms in the top 1 5  were worse than in other 

rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15 

was less than other market share rankings, with larger amounts of internal 

factors, but lacking proper internal factor management. 

Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor  

Productivity Growth, Technological Change, Technically 

Efficiency Change 

 

หลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ธุรกิจประกันภัยใน

ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ ได้แก่ 

กฎระเบียบที่ เข้มงวด การจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ

ประกนัภยัโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นแนว

ทางการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ได้แก่ แผนพัฒนาการ

ประกันภัยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549-2553 และแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2554-2557 
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ผลติภาพปัจจยัรวมพบว่าบรษิทัประกนัวนิาศภยัโดยส่วนใหญ่เปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค

อย่างกา้วหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทางด้านผลผลิตเป็นไป

อย่างถดถอย กล่าวคอื บรษิทัประกนัวนิาศภยัโดยส่วนใหญ่มกีารนําเทคโนโลยมีาใช้

ในธุรกจิประกนัวนิาศภยัหลงัวกิฤตทิางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้

แต่ไม่มกีารบรหิารจดัการจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม บรษิทั

ประกนัวินาศภยัที่มกีารเติบโตผลติภาพปัจจยัรวมสูงสุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ บรษิทั 

กรุงเทพประกนัสุขภาพ ทูนประกนัภยั นิวอนิเดยีแอสชวัรนัซ์ พุทธธรรมประกนัภยั 

และบรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่สี่วน

แบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกโดยบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกมกีาร

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 

น้อยกว่าบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ แต่การเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิคทางดา้นผลผลติมากกว่ากล่าวคอืบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบั

แรกนําเทคโนโลยมีาใชน้้อยกว่าแต่มกีารบรหิารจดัการปัจจยัการผลติอย่างเหมาะสม

มากกว่าถงึแมจ้ะมจีํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารในปรมิาณทีม่ากกว่าเมื่อเทยีบ

กบักลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ 

คาํสาํคญั: ประกนัวนิาศภยั การวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูล การเตบิโตผลติภาพ 

ปัจจยัรวม การเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค การเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิค 

 

Characteristics and changes in total factor 

productivity growth of the non-life insurance 

industry in Thailand after the 1997 Asian financial 

crisis were studied.  Data envelopment analysis 

(DEA) was used to explore contributions of total 

factor productivity by applying the generalized output-oriented Malmquist 

index for 1998 to 2014. Panel data of 63 non-life insurance firms in Thailand 

was collected from annual firm reports authorized by the Insurance 

Premium Rating Bureau (IPRB), the Office of Insurance Commission (OIC). 

This study divided non-life insurance firms into the top 1 5  and the other 

market share ranking. Results were that most were relatively small and 

differed obviously in market share size; they concentrated intensively on 
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one type of insurance; they were labor intensive businesses; and there was 

no difference in non-life insurance policies. After 1 9 9 7 , technological 

advancements due to more stringent laws and regulations led to fierce 

competition. On average, progress in total factor productivity growth from 

1997 to 2014 was mainly due to technological advancement, but regress 

in technically efficient change. These findings suggest that most firms 

invested in technology after 1 9 9 7 , but lacked proper internal factor 

management. In 40 - firms total factor productivity growths meant progress 

and in 23 others are regress. Empirical results were that firms with top-five 

progress in total factor productivity growth - Bangkok Health Insurance, 

Tune Insurance, New India Insurance, Phuttatham Insurance, and Road 

Accident Victims Protection Company - were outside the top 1 5  market 

share ranking. Total factor productivity growth, technically efficient change, 

and technological change of firms in the top 1 5  were worse than in other 

rankings. This suggests that technological investment of firms in the top 15 

was less than other market share rankings, with larger amounts of internal 

factors, but lacking proper internal factor management. 

Keywords: Non-life insurance, Data Envelopment Analysis, Total Factor  

Productivity Growth, Technological Change, Technically 

Efficiency Change 
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คุม้เกล้าประกนัภยั21 บมจ. ภทัรประกนัภยั32 และบรษิทัไทยสมุทรประกนัภยั43 โดย

การลดจํานวนของบรษิัทประกนัภัยดงักล่าวสวนทางกบัการเพิม่จํานวนสาขาของ

บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีเ่พิม่ขึน้จาก 531 สาขาในปี พ.ศ. 2540 เป็น 1,100 สาขาในปี 

พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกบัจํานวนบุคลากรที่เพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนัจาก 21,700 คนในปี 

พ.ศ. 2540 เป็น 31,384 คนในปี พ.ศ. 2557 เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.62 คดิเป็น 1.45 

เทา่ การลดลงของจาํนวนบุคลากรในปี พ.ศ. 2554 มสีาเหตุจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั

หลายบรษิทัจา้งเหมาเจา้หน้าทีต่รวจสอบอบุตัเิหตุจากบรษิทันอก (Outsourcing) แทน

พนักงานของบรษิัทเองที่เพิ่มขึ้นตามการเพิม่ขึ้นของจํานวนสาขา และมเีพยีงไม่กี่

บริษัทที่มีสถานะเป็นผู้นําตลาด (Dominant Player) ในธุรกิจประกนัวินาศภยั โดย

บรษิทั วริยิะประกนัภยั ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งรอ้ยละ 15.21 โดยเฉลี่ย

อนัดบัสองคอืบรษิัท ทพิยประกนัภยั รอ้ยละ 9.19  โดยเฉลี่ย อนัดบัสามคอืบรษิัท 

กรงุเทพประกนัภยั รอ้ยละ 8.22 โดยเฉลีย่ อนัดบัสีค่อืบรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั รอ้ย

ละ  4.64 โดยเฉลี่ยและอันดับห้าในช่วงปี พ.ศ. 2540-2544 คือบริษัท ลิเบอร์ตี้

ประกันภัย ร้อยละ 4.27 โดยเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 คือบริษัท เทเวศ

ประกนัภยั รอ้ยละ 3.97 โดยเฉลีย่และในชว่งปี พ.ศ. 2550-2557 คอืบรษิทั ประกนัคุม้

ภยั รอ้ยละ 4.38 โดยเฉลีย่ และมสีว่นแบ่งเบีย้ประกนัภยัรบัตรงของธุรกจิประกนัวนิาศ

ภยั ณ ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 มคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน โดยบรษิทัทีม่สี่วนแบ่ง

ตลาดเบี้ยประกนัภยัรบัตรงสงู 5  อนัดบัแรกคอืบรษิทั วริยิะประกนัภยั รอ้ยละ 16.25 

รองลงมาคอืบรษิทั ทพิยประกนัภยั รอ้ยละ 11.73 บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั รอ้ยละ 

7.38 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั รอ้ยละ 4.88 และบรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั รอ้ยละ 

4.68 ตามลาํดบั  

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัมขีนาดแตกต่างกนัอย่างชดัเจนเมื่อพจิารณาจากส่วน

แบ่งเบี้ยประกนัภยัรบัตรงทีม่บีรษิทัประกนัวนิาศภยัเพยีง 15 แห่งจาก 63 แห่งทีถ่อื

ครองส่วนแบ่งตลาดสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 71.41 และมเีพยีงไม่กีบ่รษิทัมสีถานะเป็น

2 บรษิทั คุม้เกลา้ประกนัภยั ควบรวมกจิการกบับรษิัท แอลเอ็มจปีระกนัภยั และจดทะเบยีนยกเลกิบรษิัท 

วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 (สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

(คปภ.), 2559) 
3 บรษิทั ภทัรประกนัภยั ควบรวมกจิการกบับรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั และจดทะเบยีนยกเลกิบรษิทั วนัที ่

20 มถุินายน พ.ศ. 2551 (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.), 

2559) 
4 บรษิทั ไทยสมทุรประกนัภยั โอนเฉพาะธุรกจิประกนัวนิาศภยัใหก้บับรษิทั นวกจิประกนัภยัและยกเลกิการ

ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.), 2559) 
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ในรอบ 15 ปีทีผ่่านมาธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารเตบิโตในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ใน

ขณะทีธุ่รกจิประกนัชวีติมกีารเตบิโตในอตัราทีล่ดลงดงัเหน็ไดจ้ากภาพที ่1 พบว่าอตัรา

การเตบิโตของเบีย้ประกนัภยัรบัตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยขยายตวั

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ขึน้จาก 50,674 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2541 เป็น 205,247 

ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 305.03 หรอืประมาณ 4.05 เท่าและ

คดิเป็นรอ้ยละ 29.15 ของธุรกจิประกนัภยัรวม ธุรกจิประกนัวนิาศภยัเตบิโตสงูสดุในปี 

พ.ศ. 2555 ที่ร้อยละ 28.34 ซึ่งเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของ

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไทยแต่สวนทางกบัการเตบิโตของธุรกจิประกนัชวีติ 

ซึง่เหน็ไดจ้ากในปี พ.ศ. 2549 ทีธุ่รกจิประกนัวนิาศภยัเตบิโตเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 23.83 

จากรอ้ยละ 6.51 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ธุรกจิประกนัชวีติเตบิโตลดลงจากรอ้ยละ 8.97 

ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรอ้ยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2549 

 

ภาพ 1 อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงและผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศไทย ในชว่งปี พ.ศ. 2542-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนักยั 

 

จํานวนบริษัทประกนัวินาศภัยในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2557 

ลดลง 18 บรษิทัจาก 81 บรษิทัในปี พ.ศ. 2540 เป็น 63 บรษิทัในปี พ.ศ. 2557 เป็น

การคนืใบอนุญาตเลิกประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัและควบรวมกจิการของ บมจ.  
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ชวีติ วนิาศภยั รวม GDP  (ปีพ.ศ.2533 เป็นปีฐาน)
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คุม้เกล้าประกนัภยั21 บมจ. ภทัรประกนัภยั32 และบรษิทัไทยสมุทรประกนัภยั43 โดย

การลดจํานวนของบรษิัทประกนัภัยดงักล่าวสวนทางกบัการเพิม่จํานวนสาขาของ

บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีเ่พิม่ขึน้จาก 531 สาขาในปี พ.ศ. 2540 เป็น 1,100 สาขาในปี 

พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกบัจํานวนบุคลากรที่เพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนัจาก 21,700 คนในปี 

พ.ศ. 2540 เป็น 31,384 คนในปี พ.ศ. 2557 เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 44.62 คดิเป็น 1.45 

เทา่ การลดลงของจาํนวนบุคลากรในปี พ.ศ. 2554 มสีาเหตุจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั

หลายบรษิทัจา้งเหมาเจา้หน้าทีต่รวจสอบอบุตัเิหตุจากบรษิทันอก (Outsourcing) แทน

พนักงานของบรษิัทเองที่เพิ่มขึ้นตามการเพิม่ขึ้นของจํานวนสาขา และมเีพยีงไม่กี่

บริษัทที่มีสถานะเป็นผู้นําตลาด (Dominant Player) ในธุรกิจประกนัวินาศภยั โดย

บรษิทั วริยิะประกนัภยั ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งรอ้ยละ 15.21 โดยเฉลี่ย

อนัดบัสองคอืบรษิัท ทพิยประกนัภยั รอ้ยละ 9.19  โดยเฉลี่ย อนัดบัสามคอืบรษิัท 

กรงุเทพประกนัภยั รอ้ยละ 8.22 โดยเฉลีย่ อนัดบัสีค่อืบรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั รอ้ย

ละ  4.64 โดยเฉลี่ยและอันดับห้าในช่วงปี พ.ศ. 2540-2544 คือบริษัท ลิเบอร์ตี้

ประกันภัย ร้อยละ 4.27 โดยเฉลี่ย ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2549 คือบริษัท เทเวศ

ประกนัภยั รอ้ยละ 3.97 โดยเฉลีย่และในชว่งปี พ.ศ. 2550-2557 คอืบรษิทั ประกนัคุม้

ภยั รอ้ยละ 4.38 โดยเฉลีย่ และมสีว่นแบ่งเบีย้ประกนัภยัรบัตรงของธุรกจิประกนัวนิาศ

ภยั ณ ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 มคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน โดยบรษิทัทีม่สี่วนแบ่ง

ตลาดเบี้ยประกนัภยัรบัตรงสงู 5  อนัดบัแรกคอืบรษิทั วริยิะประกนัภยั รอ้ยละ 16.25 

รองลงมาคอืบรษิทั ทพิยประกนัภยั รอ้ยละ 11.73 บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั รอ้ยละ 

7.38 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั รอ้ยละ 4.88 และบรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั รอ้ยละ 

4.68 ตามลาํดบั  

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัมขีนาดแตกต่างกนัอย่างชดัเจนเมื่อพจิารณาจากส่วน

แบ่งเบี้ยประกนัภยัรบัตรงทีม่บีรษิทัประกนัวนิาศภยัเพยีง 15 แห่งจาก 63 แห่งทีถ่อื

ครองส่วนแบ่งตลาดสว่นใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 71.41 และมเีพยีงไม่กีบ่รษิทัมสีถานะเป็น

2 บรษิทั คุม้เกลา้ประกนัภยั ควบรวมกจิการกบับรษิัท แอลเอ็มจปีระกนัภยั และจดทะเบยีนยกเลกิบรษิัท 

วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 (สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

(คปภ.), 2559) 
3 บรษิทั ภทัรประกนัภยั ควบรวมกจิการกบับรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั และจดทะเบยีนยกเลกิบรษิทั วนัที ่

20 มถุินายน พ.ศ. 2551 (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.), 

2559) 
4 บรษิทั ไทยสมทุรประกนัภยั โอนเฉพาะธุรกจิประกนัวนิาศภยัใหก้บับรษิทั นวกจิประกนัภยัและยกเลกิการ

ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั วนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.), 2559) 

~ 5 ~ 

                                                           

JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1 

ในรอบ 15 ปีทีผ่่านมาธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารเตบิโตในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ใน

ขณะทีธุ่รกจิประกนัชวีติมกีารเตบิโตในอตัราทีล่ดลงดงัเหน็ไดจ้ากภาพที ่1 พบว่าอตัรา

การเตบิโตของเบีย้ประกนัภยัรบัตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยขยายตวั

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ขึน้จาก 50,674 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2541 เป็น 205,247 

ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 305.03 หรอืประมาณ 4.05 เท่าและ

คดิเป็นรอ้ยละ 29.15 ของธุรกจิประกนัภยัรวม ธุรกจิประกนัวนิาศภยัเตบิโตสงูสดุในปี 

พ.ศ. 2555 ที่ร้อยละ 28.34 ซึ่งเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของ

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไทยแต่สวนทางกบัการเตบิโตของธุรกจิประกนัชวีติ 

ซึง่เหน็ไดจ้ากในปี พ.ศ. 2549 ทีธุ่รกจิประกนัวนิาศภยัเตบิโตเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 23.83 

จากรอ้ยละ 6.51 ในปี พ.ศ. 2548 แต่ธุรกจิประกนัชวีติเตบิโตลดลงจากรอ้ยละ 8.97 

ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรอ้ยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2549 

 

ภาพ 1 อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงและผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศไทย ในชว่งปี พ.ศ. 2542-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนักยั 

 

จํานวนบริษัทประกนัวินาศภัยในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2557 

ลดลง 18 บรษิทัจาก 81 บรษิทัในปี พ.ศ. 2540 เป็น 63 บรษิทัในปี พ.ศ. 2557 เป็น

การคนืใบอนุญาตเลิกประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัและควบรวมกจิการของ บมจ.  
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ชวีติ วนิาศภยั รวม GDP  (ปีพ.ศ.2533 เป็นปีฐาน)
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ศึกษาโดย นวลลออ วงศ์พินิจวโรดม (2537) และ เกษม คุ้มพรสิน (2543) วิธีการ

วิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยไม่มีการประมาณค่าพารามเิตอร์ (Non-

Parametric Approach) ทีศ่กึษาโดย ธนชนม ์โอภาเฉลมิพนัธุ ์(2542) วธิกีารวเิคราะห์

เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  (SFA) ที่ศึกษาโดย  ชัยนันท์ ใจวังเย็น  (2551) หรือ

เปรยีบเทยีบการวดัจากเสน้พรมแดนความมปีระสทิธภิาพ (Frontier Efficiency) จาก

วิธี DEA และ SFA ที่ศึกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงัไม่

ปรากฏการศกึษาการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและองคป์ระกอบทีส่ง่ผล

ต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมโดยใชว้ธิกีารวดัการเปลีย่นแปลงการเตบิโตผลติภาพ

ปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติดว้ยวธิ ีDEA ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยแต่มกีารศกึษาในต่างประเทศที่ศกึษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997) 

ซึ่ ง พ บ ว่ า  (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ  Stock Insurance Company มี

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกันภายใต้ระยะเวลาที่ทําการศึกษา (2) ความไม่มี

ประสทิธภิาพทางเทคนิค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company 

เป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แท้จริง  (Pure Technical 

Inefficiency) และความไมม่ปีระสทิธภิาพทางเทคนิคของ Stock Insurance Company 

เป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคต่อขนาด (Scale Technical 

Inefficiency) (3) มูลค่าอสงัหาริมทรพัย์และบุคลากรภายในบริษัทมีผลต่อความมี

ประสทิธภิาพของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศญีปุ่่ นมากกว่าตวัแทนโดยเฉพาะสาํหรบั 

Stock Insurance Company (4)  การเติบโตของผลิตภาพการผลิตของ Mutual 

Insurance Company และ Stock Insurance Company เป็นผลมาจากการเตบิโตของ

เทคโนโลย ี(Technological Progress) เกอืบทัง้หมด (5) Mutual Insurance Company 

มกีารเตบิโตผลติภาพการผลติเพิม่ขึน้แต่ต้องเผชญิกบัเทคโนโลยใีนการผลติถดถอย 

แต่สําหรบั Stock Insurance Company ไม่มีการการเติบโตผลิตภาพการผลิตและ

เทคโนโลยีในการผลิต (6) ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต Stock Insurance Company 

สามารถรับนวัตกรรมได้มากกว่า Mutual Insurance Company (7) การลงทุนใน

หลกัทรพัยไ์มส่ง่ผลต่อการเตบิโตของผลติภาพการผลติ 

Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005) 

พบว่าสามารถแบ่งบรษิทัประกนัภยัด้วยการแยกองคป์ระกอบการเปลี่ยนแปลงการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนัคอื 

(1) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ประสทิธิภาพเชงิเทคนิค (TEC) และการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิค (TC) จํานวน 12 

บรษิทัโดยเป็นการเพิม่ขึน้ของปัจจยัทางด้านองค์กร (Organizational Factors) และ
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ผู้นําตลาด โดยรูปแบบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทไม่มีความแตกต่างกนัเนื่องจาก

รปูแบบความคุม้ครองและเบีย้ประกนัภยัของกรมธรรมแ์ต่ละประเภทถกูกาํหนดมาจาก

กฎหมายภายใตก้ารกาํกบัควบคุมโดยคปภ. ดว้ยสดัส่วนของตลาดธุรกจิประกนัวนิาศ

ภยัทีน้่อยกว่าประกนัชวีติอย่างมาก ขอ้จํากดัทีถ่อืเป็นความไม่ยดืหยุ่นของการดาํเนิน

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัทีต่อ้งดาํเนินธุรกจิภายใตก้ฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดและความแตกต่าง

ของอตัราจํานวนกรมธรรม์ต่อจํานวนผู้บรหิาร จํานวนพนักงาน และจํานวนสาขาที่

แตกต่างกนัมาก แสดงถงึความแตกต่างกนัของความมปีระสทิธภิาพของการจดัสรร

ปัจจยัทางกายภาพเหล่านี้ ซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินงานของธรุกจิทัง้ใน

เรือ่งคา่ใชจ้่ายและผลติภาพ  

ดงันัน้ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวินาศภยัจึงขึ้นอยู่กบัการจดัสรร

ทรพัยากรภายในบริษัทโดยการกําหนดจํานวนบุคคลากรให้มีความเหมาะสมกับ

จํานวนสาขา และการนําเทคโนโลยมีาพฒันาระบบการดําเนินงานและการใหบ้รกิาร 

เพื่อสรา้งความได้เปรยีบเชงิการแขง่ขนัในการดําเนินธุรกจิ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จงึ

เป็นทีม่าของคาํถามการวจิยัครัง้นี้ว่า ขนาดของบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีแ่ตกต่างกนัมี

ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงานทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ ส่วนแบ่งตลาดเบีย้ประกนัภยั

รบัตรงมผีลต่อประสทิธภิาพในการดําเนินงานหรอืไม่ และการใชเ้ทคโนโลยมีผีลต่อ

ประสทิธภิาพการดาํเนินงานหรอืไม ่

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะธุรกิจ การเติบโตผลิตภาพ

ปัจจยัรวม และองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนั

วินาศภยัในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการวางแผน ปรบัปรุง กํากบัการดําเนิน

นโยบายในอนาตคของบรษิทัประกนัวินาศภยัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อรองรบั

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ที่จะเริ่มใช้ภายในปี  

พ.ศ. 2559 และรองรบัการแขง่ขนัในธุรกจิประกนัภยัทีจ่ะรุนแรงมากขึน้เมื่อมกีารเปิด

เสรีภาคการเงินภายใต้กรอบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2559 

 

2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเกีย่วกบัธุรกจิประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยที่ผ่านมามีอยู่เป็นจํานวนมากโดยส่วน

ใหญ่ เ ป็นการวัดผลการดํ า เนิน งานของธุ รกิจ

ประกันภัยจากประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) ที่

2  
งานวิจยัและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
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ศึกษาโดย นวลลออ วงศ์พินิจวโรดม (2537) และ เกษม คุ้มพรสิน (2543) วิธีการ

วิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยไม่มีการประมาณค่าพารามเิตอร์ (Non-

Parametric Approach) ทีศ่กึษาโดย ธนชนม ์โอภาเฉลมิพนัธุ ์(2542) วธิกีารวเิคราะห์

เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  (SFA) ที่ศึกษาโดย  ชัยนันท์ ใจวังเย็น  (2551) หรือ

เปรยีบเทยีบการวดัจากเสน้พรมแดนความมปีระสทิธภิาพ (Frontier Efficiency) จาก

วิธี DEA และ SFA ที่ศึกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยงัไม่

ปรากฏการศกึษาการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและองคป์ระกอบทีส่ง่ผล

ต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมโดยใชว้ธิกีารวดัการเปลีย่นแปลงการเตบิโตผลติภาพ

ปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติดว้ยวธิ ีDEA ของบรษิทัประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยแต่มกีารศกึษาในต่างประเทศที่ศกึษาโดย Hirofumi Fukuyama (1997) 

ซึ่ ง พ บ ว่ า  (1) Mutual Insurance Company แ ล ะ  Stock Insurance Company มี

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกันภายใต้ระยะเวลาที่ทําการศึกษา (2) ความไม่มี

ประสทิธภิาพทางเทคนิค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company 

เป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แท้จริง  (Pure Technical 

Inefficiency) และความไมม่ปีระสทิธภิาพทางเทคนิคของ Stock Insurance Company 

เป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคต่อขนาด (Scale Technical 

Inefficiency) (3) มูลค่าอสงัหาริมทรพัย์และบุคลากรภายในบริษัทมีผลต่อความมี

ประสทิธภิาพของบรษิทัประกนัชวีติในประเทศญีปุ่่ นมากกว่าตวัแทนโดยเฉพาะสาํหรบั 

Stock Insurance Company (4)  การเติบโตของผลิตภาพการผลิตของ Mutual 

Insurance Company และ Stock Insurance Company เป็นผลมาจากการเตบิโตของ

เทคโนโลย ี(Technological Progress) เกอืบทัง้หมด (5) Mutual Insurance Company 

มกีารเตบิโตผลติภาพการผลติเพิม่ขึน้แต่ต้องเผชญิกบัเทคโนโลยใีนการผลติถดถอย 

แต่สําหรบั Stock Insurance Company ไม่มีการการเติบโตผลิตภาพการผลิตและ

เทคโนโลยีในการผลิต (6) ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต Stock Insurance Company 

สามารถรับนวัตกรรมได้มากกว่า Mutual Insurance Company (7) การลงทุนใน

หลกัทรพัยไ์มส่ง่ผลต่อการเตบิโตของผลติภาพการผลติ 

Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges ( 2005) 

พบว่าสามารถแบ่งบรษิทัประกนัภยัด้วยการแยกองคป์ระกอบการเปลี่ยนแปลงการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนัคอื 

(1) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ประสทิธิภาพเชงิเทคนิค (TEC) และการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิค (TC) จํานวน 12 

บรษิทัโดยเป็นการเพิม่ขึน้ของปัจจยัทางด้านองค์กร (Organizational Factors) และ
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ผู้นําตลาด โดยรูปแบบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทไม่มีความแตกต่างกนัเนื่องจาก

รปูแบบความคุม้ครองและเบีย้ประกนัภยัของกรมธรรมแ์ต่ละประเภทถกูกาํหนดมาจาก

กฎหมายภายใตก้ารกาํกบัควบคุมโดยคปภ. ดว้ยสดัส่วนของตลาดธุรกจิประกนัวนิาศ

ภยัทีน้่อยกว่าประกนัชวีติอย่างมาก ขอ้จํากดัทีถ่อืเป็นความไม่ยดืหยุ่นของการดาํเนิน

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัทีต่อ้งดาํเนินธุรกจิภายใตก้ฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดและความแตกต่าง

ของอตัราจํานวนกรมธรรม์ต่อจํานวนผู้บรหิาร จํานวนพนักงาน และจํานวนสาขาที่

แตกต่างกนัมาก แสดงถงึความแตกต่างกนัของความมปีระสทิธภิาพของการจดัสรร

ปัจจยัทางกายภาพเหล่านี้ ซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินงานของธรุกจิทัง้ใน

เรือ่งคา่ใชจ้่ายและผลติภาพ  

ดงันัน้ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวินาศภยัจึงขึ้นอยู่กบัการจดัสรร

ทรพัยากรภายในบริษัทโดยการกําหนดจํานวนบุคคลากรให้มีความเหมาะสมกับ

จํานวนสาขา และการนําเทคโนโลยมีาพฒันาระบบการดําเนินงานและการใหบ้รกิาร 

เพื่อสรา้งความได้เปรยีบเชงิการแขง่ขนัในการดําเนินธุรกจิ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จงึ

เป็นทีม่าของคาํถามการวจิยัครัง้นี้ว่า ขนาดของบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีแ่ตกต่างกนัมี

ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงานทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ ส่วนแบ่งตลาดเบีย้ประกนัภยั

รบัตรงมผีลต่อประสทิธภิาพในการดําเนินงานหรอืไม่ และการใชเ้ทคโนโลยมีผีลต่อ

ประสทิธภิาพการดาํเนินงานหรอืไม ่

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะธุรกิจ การเติบโตผลิตภาพ

ปัจจยัรวม และองคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนั

วินาศภยัในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการวางแผน ปรบัปรุง กํากบัการดําเนิน

นโยบายในอนาตคของบรษิทัประกนัวินาศภยัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อรองรบั

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ที่จะเริ่มใช้ภายในปี  

พ.ศ. 2559 และรองรบัการแขง่ขนัในธุรกจิประกนัภยัทีจ่ะรุนแรงมากขึน้เมื่อมกีารเปิด

เสรีภาคการเงินภายใต้กรอบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2559 

 

2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเกีย่วกบัธุรกจิประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยที่ผ่านมามีอยู่เป็นจํานวนมากโดยส่วน

ใหญ่ เ ป็นการวัดผลการดํ า เนิน งานของธุ รกิจ

ประกันภัยจากประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) ที่

2  
งานวิจยัและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
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(Innovation) และองค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Component) มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(TC) 

 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการดําเนินงาน (Performance) ของหน่วยผลติ (Firm) คอืความสามารถ

ของหน่วยผลิตในการเปลี่ยนปัจจยัการผลิต (Inputs) ที่มอีย่างจํากดัให้เป็นผลผลิต 

(Outputs) ภายใต้การใช้เทคโนโลย ี(Technology) ในระดบัต่างๆ ของกระบวนการ

ผลิตให้ได้ในปรมิาณมากที่สุด ซึ่งสามารถวดัได้จากประสทิธภิาพ (Efficiency) และ

ผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งในการศึกษานี้ผลิตภาพถูกนํามาใช้ในการวัดผลการ

ดําเนินงานของหน่วยผลติแต่ละรายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปีแล้วนํามาเปรยีบเทยีบกบัผล

การดาํเนินงานของตนเองในชว่งเวลาทีต่่างกนัหรอืเปรยีบเทยีบกบัหน่วยผลติรายอื่นๆ 

ทัง้ในชว่งเวลาเดยีวกนัหรอืต่างกนั โดยสามารถแสดงความสมัพนัธด์งันี้ 

 

ผลติภาพ =
ปรมิาณผลผลติทีส่ามารถผลติได้

ปรมิาณปัจจยัการผลติทีใ่ช้
                   (1)  

 

ฟังก์ชนัระยะทางผลผลติทีใ่ชใ้นการแยกค่าเลขดชันีผลติภาพปัจจยัรวมของ 

Malmquist สามารถคํานวณได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ที่ข ึ้นอยู่กับการสร้างเส้น

พรมแดน (Frontier) ทีแ่ตกต่างกนั 2 วธิคีอื (1) วธิกีารวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มลู 

(Data Envelopment Analysis: DEA) ซึ่งเป็นการประมาณค่าแบบไม่องิพารามเิตอร์ 

(Non-Parametric Approach) และ  (2) การวิ เคราะห์ เส้นพรมแดนเชิง เ ฟ้นสุ่ม 

(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซึ่ง เ ป็นการประมาณค่าแบบพารามิเตอร์  

(Parametric Approach) โดยวธิ ีDEA มขีอ้ได้เปรยีบกว่าวธิ ีSFA คอื ไม่ต้องกําหนด

รูปแบบฟังกช์นัของเสน้พรมแดน จงึไม่เกดิขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการกําหนดรูปแบบ

ฟังก์ชนัของเส้นพรมแดน การคํานวณมคีวามซบัซ้อนน้อยกว่า SFA ทําให้วิธี DEA 

นิยมกนัมาก ในงานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Operation Research) ตวัอย่างเช่น การวดั

ประสทิธิภาพกรณีผลผลิตหลายชนิด และไม่ต้องสมมติรูปแบบการกระจายของค่า

ความคลาดเคลื่อนของความไมม่ปีระสทิธภิาพ 

จากลกัษณะการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภยันัน้เป็นธุรกจิที่มกีาร

ผลติทีใ่ชปั้จจยัการผลติชนิดต่างๆ ทีม่อียูอ่ย่างจํากดัเพื่อผลติผลผลติใหไ้ดใ้นปรมิาณ

มากที่สุด ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหลายชนิด (Multiple-Output 

Technology) และยากต่อการกําหนดสมมติฐานเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
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การเพิ่มขึ้นของนวัตกรรม (Innovation) ในบริษัท (2) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมมาจากการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TEC) เพยีง

อย่างเดียวจํานวน 1 บริษัทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทางด้านองค์กร 

(Organizational Factors) แต่ไมไ่ดม้กีารเพิม่ขึน้ของนวตักรรม (Innovation) ในบรษิทั 

(3) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TC) เพยีงอย่างเดยีวจํานวน 14 บรษิทัโดยบรษิทัที่อยู่ใน

กลุ่มนี้ต้องเพิม่ความเชีย่วชาญในการบรหิาร (Managerial Skills) และระดบัการผลติ 

(Production Scale) ของบรษิทั (4) กลุ่มทีก่ารเปลีย่นแปลงการเตบิโตผลติภาพปัจจยั

รวมไม่ไดม้าจากการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TEC) และการเปลีย่นแปลง

เชงิเทคนิค (TC) ซึง่ไม่มบีรษิทัใดอยู่ในกลุ่มนี้ และนําปัจจยัการผลติและปัจจยัผลผลติ

มาทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยวธิแีบบจาํลองโทบทิ (Tobit Regression) โดยตวัแปรตาม 

คือ คะแนนผลิตภาพปัจจัยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตัวแปรอิสระ

ประกอบไปด้วย (1) บริษัทประกันภัยนัน้เป็นบริษัทต่างชาติ (กําหนดให้บริษัท

ประกนัภยันัน้เป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถ้าบรษิทัประกนัภยัเป็นบรษิทัต่างชาติ

และเท่ากบั 0 ถ้าไม่ใช่) (2) ขนาดของบรษิทัประกนัภยั (กําหนดใหข้นาดของบรษิทั

ประกนัภยันัน้เป็นเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยัมขีนาดใหญ่และ

เทา่กบั 0 ถา้ไมใ่ช)่ (3) การเขา้สูต่ลาดของบรษิทักอ่นหรอืหลงัปี พ.ศ. 2537 ของธุรกจิ

ประกนัภยัซึง่เป็นปีทีเ่ขา้รว่มกบัสหภาพยโุรป (Insurance Single Market) (กาํหนดให้

การเขา้สูต่ลาดของบรษิทัเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยันัน้เขา้สู่

ตลาดหลงัปี พ.ศ. 2537 และเท่ากบั 0 ถา้ไม่ใช่) และ (4) ประเภทลกัษณะการดําเนิน

ธุรกจิเป็นบรษิัทประกนัชวีิตหรอืประกนัวินาศภยั (กําหนดให้ประเภทลกัษณะการ

ดําเนินธุรกจิเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยัเป็นบรษิทัประกนัชวีติ

และเท่ากบั 0 ถา้ไม่ใช่) ผลการศกึษาพบว่าถา้บรษิทัประกนัภยันัน้เป็นบรษิทัต่างชาติ

ขนาดใหญ่ทีเ่ขา้สู่ตลาดหลงัปี พ.ศ. 2537 และเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัจะส่งผลทาํ

ใหผ้ลติภาพเพิม่สงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และ Norma 

Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ที่พบว่าการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงของผลิต

ภาพปัจจยัรวม (TFP) บรษิทัประกนัชวีติในประเทศมาเลเซยีและบรไูนมผีลมาจากการ

เปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค (TEC) รอ้ยละ 2.8 และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(TC) 

ร้อยละ 1.2 โดยเฉลี่ย และการเปลี่ยนแปลงของประสทิธิภาพเชิงเทคนิคมีผลสืบ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพต่อขนาด (SE: Scale Efficiency) 

มากกว่าประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิ (PE: Pure Efficiency) นัน่คอืขนาดของบรษิทัมผีลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TEC) ในส่วนของนวัตกรรม 
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(Innovation) และองค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical Component) มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(TC) 

 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการดําเนินงาน (Performance) ของหน่วยผลติ (Firm) คอืความสามารถ

ของหน่วยผลิตในการเปลี่ยนปัจจยัการผลิต (Inputs) ที่มอีย่างจํากดัให้เป็นผลผลิต 

(Outputs) ภายใต้การใช้เทคโนโลย ี(Technology) ในระดบัต่างๆ ของกระบวนการ

ผลิตให้ได้ในปรมิาณมากที่สุด ซึ่งสามารถวดัได้จากประสทิธภิาพ (Efficiency) และ

ผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งในการศึกษานี้ผลิตภาพถูกนํามาใช้ในการวัดผลการ

ดําเนินงานของหน่วยผลติแต่ละรายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละปีแล้วนํามาเปรยีบเทยีบกบัผล

การดาํเนินงานของตนเองในชว่งเวลาทีต่่างกนัหรอืเปรยีบเทยีบกบัหน่วยผลติรายอื่นๆ 

ทัง้ในชว่งเวลาเดยีวกนัหรอืต่างกนั โดยสามารถแสดงความสมัพนัธด์งันี้ 

 

ผลติภาพ =
ปรมิาณผลผลติทีส่ามารถผลติได้

ปรมิาณปัจจยัการผลติทีใ่ช้
                   (1)  

 

ฟังก์ชนัระยะทางผลผลติทีใ่ชใ้นการแยกค่าเลขดชันีผลติภาพปัจจยัรวมของ 

Malmquist สามารถคํานวณได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ที่ข ึ้นอยู่กับการสร้างเส้น

พรมแดน (Frontier) ทีแ่ตกต่างกนั 2 วธิคีอื (1) วธิกีารวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มลู 

(Data Envelopment Analysis: DEA) ซึ่งเป็นการประมาณค่าแบบไม่องิพารามเิตอร์ 

(Non-Parametric Approach) และ  (2) การวิ เคราะห์ เส้นพรมแดนเชิง เ ฟ้นสุ่ม 

(Stochastic Frontier Analysis: SFA) ซึ่ง เ ป็นการประมาณค่าแบบพารามิเตอร์  

(Parametric Approach) โดยวธิ ีDEA มขีอ้ได้เปรยีบกว่าวธิ ีSFA คอื ไม่ต้องกําหนด

รูปแบบฟังกช์นัของเสน้พรมแดน จงึไม่เกดิขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการกําหนดรูปแบบ

ฟังก์ชนัของเส้นพรมแดน การคํานวณมคีวามซบัซ้อนน้อยกว่า SFA ทําให้วิธี DEA 

นิยมกนัมาก ในงานวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Operation Research) ตวัอย่างเช่น การวดั

ประสทิธิภาพกรณีผลผลิตหลายชนิด และไม่ต้องสมมติรูปแบบการกระจายของค่า

ความคลาดเคลื่อนของความไมม่ปีระสทิธภิาพ 

จากลกัษณะการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภยันัน้เป็นธุรกจิที่มกีาร

ผลติทีใ่ชปั้จจยัการผลติชนิดต่างๆ ทีม่อียูอ่ย่างจํากดัเพื่อผลติผลผลติใหไ้ดใ้นปรมิาณ

มากที่สุด ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหลายชนิด (Multiple-Output 

Technology) และยากต่อการกําหนดสมมติฐานเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
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การเพิ่มขึ้นของนวัตกรรม (Innovation) ในบริษัท (2) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมมาจากการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TEC) เพยีง

อย่างเดียวจํานวน 1 บริษัทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทางด้านองค์กร 

(Organizational Factors) แต่ไมไ่ดม้กีารเพิม่ขึน้ของนวตักรรม (Innovation) ในบรษิทั 

(3) กลุ่มที่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TC) เพยีงอย่างเดยีวจํานวน 14 บรษิทัโดยบรษิทัที่อยู่ใน

กลุ่มนี้ต้องเพิม่ความเชีย่วชาญในการบรหิาร (Managerial Skills) และระดบัการผลติ 

(Production Scale) ของบรษิทั (4) กลุ่มทีก่ารเปลีย่นแปลงการเตบิโตผลติภาพปัจจยั

รวมไม่ไดม้าจากการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพเชงิเทคนิค (TEC) และการเปลีย่นแปลง

เชงิเทคนิค (TC) ซึง่ไม่มบีรษิทัใดอยู่ในกลุ่มนี้ และนําปัจจยัการผลติและปัจจยัผลผลติ

มาทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยวธิแีบบจาํลองโทบทิ (Tobit Regression) โดยตวัแปรตาม 

คือ คะแนนผลิตภาพปัจจัยรวมของ Malmquist (TFP Score) และตัวแปรอิสระ

ประกอบไปด้วย (1) บริษัทประกันภัยนัน้เป็นบริษัทต่างชาติ (กําหนดให้บริษัท

ประกนัภยันัน้เป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถ้าบรษิทัประกนัภยัเป็นบรษิทัต่างชาติ

และเท่ากบั 0 ถ้าไม่ใช่) (2) ขนาดของบรษิทัประกนัภยั (กําหนดใหข้นาดของบรษิทั

ประกนัภยันัน้เป็นเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยัมขีนาดใหญ่และ

เทา่กบั 0 ถา้ไมใ่ช)่ (3) การเขา้สูต่ลาดของบรษิทักอ่นหรอืหลงัปี พ.ศ. 2537 ของธุรกจิ

ประกนัภยัซึง่เป็นปีทีเ่ขา้รว่มกบัสหภาพยโุรป (Insurance Single Market) (กาํหนดให้

การเขา้สูต่ลาดของบรษิทัเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยันัน้เขา้สู่

ตลาดหลงัปี พ.ศ. 2537 และเท่ากบั 0 ถา้ไม่ใช่) และ (4) ประเภทลกัษณะการดําเนิน

ธุรกจิเป็นบรษิัทประกนัชวีิตหรอืประกนัวินาศภยั (กําหนดให้ประเภทลกัษณะการ

ดําเนินธุรกจิเป็นตวัแปรดมัมีม่คี่าเท่ากบั 1 ถา้บรษิทัประกนัภยัเป็นบรษิทัประกนัชวีติ

และเท่ากบั 0 ถา้ไม่ใช่) ผลการศกึษาพบว่าถา้บรษิทัประกนัภยันัน้เป็นบรษิทัต่างชาติ

ขนาดใหญ่ทีเ่ขา้สู่ตลาดหลงัปี พ.ศ. 2537 และเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัจะส่งผลทาํ

ใหผ้ลติภาพเพิม่สงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และ Norma 

Md Saad & Nur Edzalina Haji Idris (2011) ที่พบว่าการเพิม่ขึ้นหรอืลดลงของผลิต

ภาพปัจจยัรวม (TFP) บรษิทัประกนัชวีติในประเทศมาเลเซยีและบรไูนมผีลมาจากการ

เปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค (TEC) รอ้ยละ 2.8 และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(TC) 

ร้อยละ 1.2 โดยเฉลี่ย และการเปลี่ยนแปลงของประสทิธิภาพเชิงเทคนิคมีผลสืบ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพต่อขนาด (SE: Scale Efficiency) 

มากกว่าประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิ (PE: Pure Efficiency) นัน่คอืขนาดของบรษิทัมผีลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TEC) ในส่วนของนวัตกรรม 

~ 8 ~ 
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จากแบบจําลองวธิกีารวเิคราะห์การลอ้มกรอบขอ้มูลภายใต้สมมติฐาน

ของเทคโนโลยกีารผลติทีอ่ยูใ่นระยะผลได้ต่อขนาดคงที ่ (CRTS) สามารถคาํนวณหา

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติทีไ่ดจ้ากโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ดงัต่อไปนี้ โดยกาํหนดใหห้น่วย

ผลติมจีํานวน N รายใน T ช่วงเวลาโดยที ่j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหน่วยผลติ

แต่ละรายใชปั้จจยัการผลติต่างๆจาํนวน K ชนิดในการผลติสนิคา้ต่างๆจาํนวน M ชนิด

ในการผลติทีท่าํการพจิารณา 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการดงัต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (4) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t  

λ ≥ 0 
ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t+1 สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t+1,ym,j
t+1��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (5) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t+1 ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t+1 

λ ≥ 0 
 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t+1 ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติราย

ที ่j ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t+1�xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (6) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Yt+1λ 

Xt+1λ ≤ xk,j
t  
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Assumption) ซึง่ตรงตามลกัษณะของวธิกีารวเิคราะหก์ารลอ้มกรอบขอ้มลู (DEA) และ

วธินีี้ยงัอาศยัเพยีงขอ้มูลทางด้านปรมิาณ (Quantity) เท่านัน้โดยไม่ต้องอาศยัข้อมูล

ทางดา้นราคา (Price)  

การศกึษานี้ศกึษาผลการดําเนินงานของหน่วยผลติในธุรกจิประกนัวนิาศภยั

ด้วยวธิกีารวดัผลการดําเนินงานจากผลติภาพทางดา้นผลผลติ (Output Orientation) 

วัดระดับผลิตภาพโดยใช้แบบจําลองเลขดัชนีผลิตภาพการเติบโตปัจจัยรวมของ 

Malmquist ทางด้านผลผลติ (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ด้วย

วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูล (DEA) ซึ่งเป็นวธิกีารที่ใชโ้ปรแกรมมิง่เชงิเสน้ 

(Linear Programming) ที่ อ า ศัย ฐ า น ข้อมู ล แ บ บ ผส ม  (Panel Data) เ พื่ อ แ ย ก

องคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตผลติภาพจากคา่การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวม

ตามนิยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟังกช์นั

ระยะทาง (Distance Function) ตามนิยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen & 

W.E. Diewert (1982) ที่ได้กําหนดฟังก์ชันระยะทาง (Distance Function) ให้เป็น

ตวัแทนของเทคโนโลยกีารผลติทีส่ามารถใช้อธบิายเทคโนโลยกีารผลิตที่ผลติสนิค้า

หลายชนิดไดโ้ดยไม่ตอ้งกาํหนดสมมตฐิานเชงิพฤตกิรรมใหห้น่วยผลติ สามารถแสดง

ความสมัพนัธไ์ดด้งัต่อไปนี้ 

 

 Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC                      (2) 

mo,j
t,t+1�ym,j

t ,ym,j
t+1,xk,j

t ,xk,j
t+1� = 

Do,j
t+1(xk,j

t+1,ym,j
t+1)

Do,j
t (xk,j

t ,ym,j
t )

× �
Do,j

t (xk,j
t+1,ym,j

t+1)

Do,j
t+1(xk,j

t+1,ym,j
t+1)

×
Do,j

t (xk,j
t ,ym,j

t )

Do,j
t+1(xk,j

t ,ym,j
t )
�

1/2

(3) 

 

 โดยที่  
Do

t+1(xt+1,yt+1)
Do

t (xt,yt)
  คอืการเปลี่ยนแปลงประสทิธิภาพเชงิเทคนิคทางด้าน

ผลผลติ (TEC) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่ t และ t+1 ซึง่คอือตัราส่วนของฟังกช์นัระยะทาง

ผ ล ผ ลิ ต  ณ  ปี ที่  t+1 เ ที ย บ ต่ อ ฟั ง ก์ ชัน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ลิ ต  ณ  ปี ที่  t แ ล ะ 

� Do
t (xt+1,yt+1)

Do
t+1(xt+1,yt+1)

×
Do

t (xt,yt)
Do

t+1(xt,yt)
�  คอืการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค (TC) หรอืการเคลื่อนยา้ย

ของเสน้พรมแดนทีเ่ป็นตวัแทนเทคโนโลยกีารผลติทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่t และปีที ่t+1 

ซึง่จะมคี่าเท่ากบัค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของการผลติทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่t และ t+1 ทีถู่ก

พจิารณาจากฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t เทยีบต่อฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปี

ที ่t+1 

~ 10 ~ 
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จากแบบจําลองวธิกีารวเิคราะห์การลอ้มกรอบขอ้มูลภายใตส้มมติฐาน

ของเทคโนโลยกีารผลติทีอ่ยูใ่นระยะผลได้ต่อขนาดคงที ่ (CRTS) สามารถคาํนวณหา

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติทีไ่ดจ้ากโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ดงัต่อไปนี้ โดยกาํหนดใหห้น่วย

ผลติมจีํานวน N รายใน T ช่วงเวลาโดยที ่j = 1,…,N และ t = 1,…,T โดยหน่วยผลติ

แต่ละรายใชปั้จจยัการผลติต่างๆจาํนวน K ชนิดในการผลติสนิคา้ต่างๆจาํนวน M ชนิด

ในการผลติทีท่าํการพจิารณา 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการดงัต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (4) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t  

λ ≥ 0 
ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t+1 สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t+1,ym,j
t+1��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (5) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t+1 ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t+1 

λ ≥ 0 
 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t+1 ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติราย

ที ่j ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t+1�xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)     (6) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Yt+1λ 

Xt+1λ ≤ xk,j
t  
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Assumption) ซึง่ตรงตามลกัษณะของวธิกีารวเิคราะหก์ารลอ้มกรอบขอ้มลู (DEA) และ

วธินีี้ยงัอาศยัเพยีงขอ้มูลทางด้านปรมิาณ (Quantity) เท่านัน้โดยไม่ต้องอาศยัข้อมูล

ทางดา้นราคา (Price)  

การศกึษานี้ศกึษาผลการดําเนินงานของหน่วยผลติในธุรกจิประกนัวนิาศภยั

ด้วยวธิกีารวดัผลการดําเนินงานจากผลติภาพทางดา้นผลผลติ (Output Orientation) 

วัดระดับผลิตภาพโดยใช้แบบจําลองเลขดัชนีผลิตภาพการเติบโตปัจจัยรวมของ 

Malmquist ทางด้านผลผลติ (Output-Oriented Malmquist TFP Growth Index) ด้วย

วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูล (DEA) ซึ่งเป็นวธิกีารที่ใชโ้ปรแกรมมิง่เชงิเสน้ 

(Linear Programming) ที่ อ า ศัย ฐ า น ข้อมู ล แ บ บ ผส ม  (Panel Data) เ พื่ อ แ ย ก

องคป์ระกอบทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตผลติภาพจากคา่การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวม

ตามนิยามของ R. Färe & S. Grosskoft & M. Norris & Z. Zhang (1994) จากฟังกช์นั

ระยะทาง (Distance Function) ตามนิยามของ D.W. Caves, L.R. Christensen & 

W.E. Diewert (1982) ที่ได้กําหนดฟังก์ชันระยะทาง (Distance Function) ให้เป็น

ตวัแทนของเทคโนโลยกีารผลติทีส่ามารถใช้อธบิายเทคโนโลยกีารผลิตที่ผลติสนิค้า

หลายชนิดไดโ้ดยไม่ตอ้งกาํหนดสมมตฐิานเชงิพฤตกิรรมใหห้น่วยผลติ สามารถแสดง

ความสมัพนัธไ์ดด้งัต่อไปนี้ 

 

 Malmquist TFP Growth Index = TEC × TC                      (2) 

mo,j
t,t+1�ym,j

t ,ym,j
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× �
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�

1/2

(3) 

 

 โดยที่  
Do

t+1(xt+1,yt+1)
Do

t (xt,yt)
  คอืการเปลี่ยนแปลงประสทิธิภาพเชงิเทคนิคทางด้าน

ผลผลติ (TEC) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่ t และ t+1 ซึง่คอือตัราส่วนของฟังกช์นัระยะทาง

ผ ล ผ ลิ ต  ณ  ปี ที่  t+1 เ ที ย บ ต่ อ ฟั ง ก์ ชัน ร ะ ย ะ ท า ง ผ ล ผ ลิ ต  ณ  ปี ที่  t แ ล ะ 

� Do
t (xt+1,yt+1)

Do
t+1(xt+1,yt+1)

×
Do

t (xt,yt)
Do

t+1(xt,yt)
�  คอืการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิค (TC) หรอืการเคลื่อนยา้ย

ของเสน้พรมแดนทีเ่ป็นตวัแทนเทคโนโลยกีารผลติทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่t และปีที ่t+1 

ซึง่จะมคี่าเท่ากบัค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของการผลติทีเ่กดิขึน้ระหว่างปีที ่t และ t+1 ทีถู่ก

พจิารณาจากฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t เทยีบต่อฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปี

ที ่t+1 
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และ (2) ตวัแปรผลผลติ (Output Variables: y) ไดแ้ก ่จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั 

(y1) ประกนัอบุตัเิหตุสว่นบุคคล (y2) ประกนัภยัรถยนต ์(y3) และประกนัภยัอืน่ๆ (y4) 

ดังนัน้เลขดัชนีผลิตภาพการเติบโตปัจจัยปัจจัยรวมของ Malmquist ใน

การศกึษานี้สามารถแสดงความสมัพนัธอ์า้งองิตามสมการ (3) ดงันี้  

กาํหนดใหม้หีน่วยผลติจาํนวน N=63 รายโดยที ่j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ. 

2541-2557) ช่วงเวลาโดยที ่t = 1,…,17 และหน่วยผลิตแต่ละรายใช้ปัจจยัการผลิต

ต่างๆจํานวน K=3 โดยที่ x = x1, x2, x3 ชนิดในการผลิตสนิค้าต่างๆจํานวน M = 4 

ชนิดในการผลติทีท่าํการพจิารณาโดยที ่y = y1, y2, y3,y4 ภายใตส้มมตฐิานการผลติที่

มผีลได้ต่อขนาดคงทีแ่ละเมื่อพจิารณาฐานขอ้มลูการผลติแบบผสมทีป่ระกอบไปดว้ย

หน่วยผลติจาํนวน 63 รายใน 17 ช่วงเวลาจงึจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาโปรแกรมมิง่เชงิเสน้

ทัง้สิ้นเท่ากบั N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปัญหาและสามารถคํานวณหา

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติไดจ้ากโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการดงัต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)  

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t  

λ ≥ 0 
 

โดยที ่ จาํนวนหน่วยผลติทีศ่กึษา 63 บรษิทั ดงันัน้ j=1, 2, …, 63 

จาํนวนปัจจยัการผลติ โดยที ่x=x1, x2, x3 ดงันัน้ k=1, 2, 3 

จาํนวนผลผลติ โดยที ่y=y1, y2, y3,y4 ดงันัน้ m=1, 2, 3, 4 

ช่ ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศึกษ า  (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ที่  t=1,…,17  ดัง นั ้น 

t=1, 2, …, 17 

xk,j
t   คอื ปัจจยัการผลติตวัที ่k ของหน่วยผลติ j ณ ปีที ่t  

ym,j
t  คอื ผลผลติตวัที ่k ของหน่วยผลติ j ณ ปีที ่t 
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λ ≥ 0 
ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t+1 ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติราย

ที ่j ณ ปีที ่t+1 สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�D0,i
t+1�xi

t+1,yi
t+1��-1

= max
ϕ, λ

(ϕ)     (7) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t+1 ≤ Yt+1λ 

Xt+1λ ≤ xk,j
t+1 

λ ≥ 0 

 

การศกึษานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศกึษาลกัษณะ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยีบที่

เกี่ยวข้องด้านประกันภัย (2) จํานวนบริษัทและสาขา  

(3) จาํนวนบุคลากร (4) จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยั 

(5) เบี้ยประกนัภยัรบัตรง (6) สนิไหมทดแทน (7) อตัรา

ค่าสนิไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทีี่นํามา

ปรบัใชก้บัธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย ในส่วนทีส่องวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติ

ภาพปัจจัยรวมและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวม โดยใช้

แบบจําลองเลขดชันีผลติภาพการผลติโดยรวมของ Malmquist ด้วยวธิกีารวเิคราะห์

การล้อมกรอบข้อมูล (DEA) ซึ่ง เ ป็นวิธีการที่ใช้โปรแกรมมิ่ง เชิงเส้น (Linear 

Programming) ที่วัดทางด้านจํานวนกรมธรรม์เท่านัน้ โดยสามารถคํานวณได้ด้วย

โปรแกรม DEAP พฒันาขึน้สาํหรบัใชใ้นการวเิคราะหล์อ้มกรอบขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้โดย 

(T.J. Coelli, 1996)51 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัเลอืกใชต้วัแปร

ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยีงอย่างดยีวเพื่อหลีกเลี่ยงความผดิพลาดจาก

ปัจจยัตวัแปรทางการเงนิ (Monetary Variable) ประกอบไปดว้ย (1) ตวัแปรปัจจยัการ

ผลติ (Input Variables: x)  ได้แก่ จํานวนสาขา (x1) พนักงาน (x2) และผูบ้รหิาร (x3) 

51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Center for Efficiency and 

Productivity Analysis หรอื https://www.uq.edu.au/economics/cepa/ 

        3 
วิธีการศึกษา 
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และ (2) ตวัแปรผลผลติ (Output Variables: y) ไดแ้ก ่จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั 

(y1) ประกนัอบุตัเิหตุสว่นบุคคล (y2) ประกนัภยัรถยนต ์(y3) และประกนัภยัอืน่ๆ (y4) 

ดังนัน้เลขดัชนีผลิตภาพการเติบโตปัจจัยปัจจัยรวมของ Malmquist ใน

การศกึษานี้สามารถแสดงความสมัพนัธอ์า้งองิตามสมการ (3) ดงันี้  

กาํหนดใหม้หีน่วยผลติจาํนวน N=63 รายโดยที ่j = 1,…,63 ใน T = 17 (พ.ศ. 

2541-2557) ช่วงเวลาโดยที ่t = 1,…,17 และหน่วยผลิตแต่ละรายใช้ปัจจยัการผลิต

ต่างๆจํานวน K=3 โดยที่ x = x1, x2, x3 ชนิดในการผลิตสนิค้าต่างๆจํานวน M = 4 

ชนิดในการผลติทีท่าํการพจิารณาโดยที ่y = y1, y2, y3,y4 ภายใตส้มมตฐิานการผลติที่

มผีลได้ต่อขนาดคงทีแ่ละเมื่อพจิารณาฐานขอ้มลูการผลติแบบผสมทีป่ระกอบไปดว้ย

หน่วยผลติจาํนวน 63 รายใน 17 ช่วงเวลาจงึจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาโปรแกรมมิง่เชงิเสน้

ทัง้สิ้นเท่ากบั N × (3T-2) = 63 × ((3×17)-2) = 3,087 ปัญหาและสามารถคํานวณหา

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติไดจ้ากโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติรายที ่j 

ณ ปีที ่t สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการดงัต่อไปนี้ 

 

�Do,j
t �xk,j

t ,ym,j
t ��-1

= max
ϕj, λj

(ϕ
j
)  

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Ytλ 

Xtλ ≤ xk,j
t  

λ ≥ 0 
 

โดยที ่ จาํนวนหน่วยผลติทีศ่กึษา 63 บรษิทั ดงันัน้ j=1, 2, …, 63 

จาํนวนปัจจยัการผลติ โดยที ่x=x1, x2, x3 ดงันัน้ k=1, 2, 3 

จาํนวนผลผลติ โดยที ่y=y1, y2, y3,y4 ดงันัน้ m=1, 2, 3, 4 

ช่ ว ง เ ว ล า ใ น กา ร ศึกษ า  (พ .ศ . 2541-2557) โ ด ย ที่  t=1,…,17  ดัง นั ้น 

t=1, 2, …, 17 

xk,j
t   คอื ปัจจยัการผลติตวัที ่k ของหน่วยผลติ j ณ ปีที ่t  

ym,j
t  คอื ผลผลติตวัที ่k ของหน่วยผลติ j ณ ปีที ่t 
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λ ≥ 0 
ฟังกช์นัระยะทางผลผลติ ณ ปีที ่t+1 ภายใตก้ารผลติของหน่วยผลติราย

ที ่j ณ ปีที ่t+1 สามารถคาํนวณหาไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

 

�D0,i
t+1�xi

t+1,yi
t+1��-1

= max
ϕ, λ

(ϕ)     (7) 

ภายใตเ้งือ่นไขบงัคบั 

ϕ
j
ym,j

t+1 ≤ Yt+1λ 

Xt+1λ ≤ xk,j
t+1 

λ ≥ 0 

 

การศกึษานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศกึษาลกัษณะ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัจาก (1) กฎหมายและกฎระเบยีบที่

เกี่ยวข้องด้านประกันภัย (2) จํานวนบริษัทและสาขา  

(3) จาํนวนบุคลากร (4) จาํนวนกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยั 

(5) เบี้ยประกนัภยัรบัตรง (6) สนิไหมทดแทน (7) อตัรา

ค่าสนิไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) และ (8) เทคโนโลยทีี่นํามา

ปรบัใชก้บัธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย ในส่วนทีส่องวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติ

ภาพปัจจัยรวมและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวม โดยใช้

แบบจําลองเลขดชันีผลติภาพการผลติโดยรวมของ Malmquist ด้วยวธิกีารวเิคราะห์

การล้อมกรอบข้อมูล (DEA) ซึ่ง เ ป็นวิธีการที่ใช้โปรแกรมมิ่ง เชิงเส้น (Linear 

Programming) ที่วัดทางด้านจํานวนกรมธรรม์เท่านัน้ โดยสามารถคํานวณได้ด้วย

โปรแกรม DEAP พฒันาขึน้สาํหรบัใชใ้นการวเิคราะหล์อ้มกรอบขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้โดย 

(T.J. Coelli, 1996)51 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัเลอืกใชต้วัแปร

ทางกายภาพ (Physical Variable) เพยีงอย่างดยีวเพื่อหลีกเลี่ยงความผดิพลาดจาก

ปัจจยัตวัแปรทางการเงนิ (Monetary Variable) ประกอบไปดว้ย (1) ตวัแปรปัจจยัการ

ผลติ (Input Variables: x)  ได้แก่ จํานวนสาขา (x1) พนักงาน (x2) และผูบ้รหิาร (x3) 

51 โปรแกรม DEAP Version 2.1 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Center for Efficiency and 

Productivity Analysis หรอื https://www.uq.edu.au/economics/cepa/ 
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วิธีการศึกษา 
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พ.ศ. 2554-2557 ซึง่เป็นชว่งเตบิโตสงูสุดรอ้ยละ 10.24 โดยเตบิโตอย่างกา้วหน้ามาก

ทีสุ่ดในช่วงปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 29.60 โดยการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่าง

ก้าวหน้าในตลอดช่วงที่ทําการศกึษา แต่การเปลี่ยนแปลงประสทิธิภาพเชงิเทคนิค

เป็นไปอยา่งกา้วหน้าในชว่งปี พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบัจากปี พ.ศ. 2546 เป็น

ตน้มา  

 นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิ

ประกนัวนิาศภยัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 เป็นไปอย่างกา้วหน้าภายใต้กฎระเบียบ

การดาํเนินงานทีเ่ขม้งวดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมทีร่นุแรงมากขึน้ บรษิทัประกนั

วินาศภยัส่วนใหญ่มกีารนําเทคโนโลยมีาใช้ทัง้ในด้านสํานักงาน การขาย และการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน

กระบวนการดําเนินงานของธุรกจิเพื่อเพิม่ผลติภาพและสรา้งความได้เปรยีบเชงิการ

แขง่ขนัซึง่เดมิถอืเป็นธุรกจิประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labor Intensive) ประกอบกบั

การส่งเสรมิของภาครฐัใหส้ามารถเตบิโตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ไม่มกีารบรหิาร

จดัการจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม  แต่ไม่มกีารบรหิารจดัการ

จาํนวนสาขา พนกังานและผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม  

 

ตาราง 1  ค่าดชันีและการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในชว่ง

ปี พ.ศ. 2542-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 
TEC TC   TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08 

2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18 

2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72 

2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42 

ค่าเฉล่ีย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90 

ท่ีมา: จากการสรุปของผูว้จิยั 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมถดถอยมากที่สุดในปี 

พ.ศ. 2553 ติดลบร้อยละ 10.30 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคและการ

เปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยเชน่เดยีวกบัในปี พ.ศ. 2550
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ϕ
j
   คอื ส่วนกลบัของฟังก์ชนัระยะทางผลผลิตซึ่งมคี่าเท่ากบัส่วนกลบั

ของค่าประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทางด้านผลผลติ (TE) โดยที ่ϕ≥1 

ของหน่วยผลติ j 

λj   คอื เวกเตอร์ของตวัแปรความเขม้ (Intensity Variables) ที่มขีนาด 

เท่ากบั (N×1) = (63×1) = 63  แสดงค่าน้ําหนักของหน่วยผลิตทุก

รายทีใ่ชใ้นการสรา้งด้านประกอบเชงิเสน้ตรงของเสน้พรมแดนจาก

ปัญหาโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ ของหน่วยผลติ j 

Yt   คอื เมทรกิซ์ปรมิาณผลผลติ (Output Matrix) ของหน่วยผลติทกุราย 

ณ เวลา t มขีนาดเทา่กบั (M×N) = (4×63) = 252 

Xt     คอื เมทรกิซ์ปรมิาณปัจจยัการผลิต (Input Matrix) ของหน่วยผลิต

ทกุราย ณ เวลา t มขีนาดเทา่กบั (K×N) = (3×63) =189 

Ytλ   คอื เขตแดนของเซตผลผลติ ณ ปีที ่t ทีส่รา้งขึน้จากค่าน้ําหนักและ

ปรมิาณผลผลติและปัจจยัการผลติของหน่วยผลติทกุราย 

Xtλ   คอื เซตปัจจยัการผลติ ณ ปีที ่t ทีส่รา้งขึน้จากคา่น้ําหนกัและปรมิาณ

ผลผลติและปัจจยัการผลติของหน่วยผลติทกุราย 

เนื่ องจากแบบจําลองพิจารณาทางด้านผลผลิตภายใต้เงื่อนไขบังคับ 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Yt ที่แสดงถึงปริมาณผลผลิตตัวที่ k ของหน่วยผลิตรายที่ j ณ ปีที่ t ที่

สามารถผลติเพิม่ขึน้ได ้ϕ จนถงึเสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลติ (PPC) ของปีที ่t 

 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าการเติบโตผลิตภาพปัจจยั

รวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 

เตบิโตอย่างกา้วหน้า (TFP Progress) รอ้ยละ 4.90 เฉลีย่

ต่อปี โดยมี 40 บริษัทเติบโตอย่างก้าวหน้าและอีก 23

บริษัทที่ เหลือ เติบโตอย่างถดถอย จากการศึกษา

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวม

พบว่าบริษัทประกนัวินาศภัยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคเป็นไปอย่าง

กา้วหน้า (TC Progress) รอ้ยละ 9.50 เฉลีย่ต่อปี แต่การเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิคเป็นไปอย่างถดถอย (TEC Regress) ตดิลบรอ้ยละ 4.20 เฉลี่ยต่อปี โดยการ

เตบิโตในช่วงปี พ.ศ. 2542-2545 เตบิโตอย่างกา้วหน้าร้อยละ 7.08 และลดลงอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 รอ้ยละ 2.18 และปี พ.ศ. 2550-2553 รอ้ยละ 0.72 

โดยถดถอยมากทีส่ดุในปี พ.ศ. 2553 ตดิลบรอ้ยละ 10.30 และเพิม่ขึน้อกีครัง้ในชว่งปี 

        4 
ผลการศึกษา 
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พ.ศ. 2554-2557 ซึง่เป็นชว่งเตบิโตสงูสุดรอ้ยละ 10.24 โดยเตบิโตอย่างกา้วหน้ามาก

ทีสุ่ดในช่วงปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 29.60 โดยการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่าง

ก้าวหน้าในตลอดช่วงที่ทําการศกึษา แต่การเปลี่ยนแปลงประสทิธิภาพเชงิเทคนิค

เป็นไปอยา่งกา้วหน้าในชว่งปี พ.ศ. 2542-2545 และถดถอยนบัจากปี พ.ศ. 2546 เป็น

ตน้มา  

 นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิ

ประกนัวนิาศภยัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 เป็นไปอย่างกา้วหน้าภายใต้กฎระเบียบ

การดาํเนินงานทีเ่ขม้งวดและการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมทีร่นุแรงมากขึน้ บรษิทัประกนั

วินาศภยัส่วนใหญ่มกีารนําเทคโนโลยมีาใช้ทัง้ในด้านสํานักงาน การขาย และการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน

กระบวนการดําเนินงานของธุรกจิเพื่อเพิม่ผลติภาพและสรา้งความได้เปรยีบเชงิการ

แขง่ขนัซึง่เดมิถอืเป็นธุรกจิประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labor Intensive) ประกอบกบั

การส่งเสรมิของภาครฐัใหส้ามารถเตบิโตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ไม่มกีารบรหิาร

จดัการจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม  แต่ไม่มกีารบรหิารจดัการ

จาํนวนสาขา พนกังานและผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม  

 

ตาราง 1  ค่าดชันีและการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในชว่ง

ปี พ.ศ. 2542-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 
TEC TC   TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

2542-2545 1.013 1.34 1.056 5.64 1.071 7.08 

2546-2549 0.999 (0.05) 1.022 2.21 1.022 2.18 

2550-2553 0.937 (6.27) 1.075 7.49 1.007 0.72 

2554-2555 0.875 (12.49) 1.262 26.19 1.104 10.42 

ค่าเฉล่ีย 0.958 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90 

ท่ีมา: จากการสรุปของผูว้จิยั 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมถดถอยมากที่สุดในปี 

พ.ศ. 2553 ติดลบร้อยละ 10.30 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคและการ

เปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยเชน่เดยีวกบัในปี พ.ศ. 2550
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ϕ
j
   คอื ส่วนกลบัของฟังก์ชนัระยะทางผลผลิตซึ่งมคี่าเท่ากบัส่วนกลบั

ของค่าประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทางด้านผลผลติ (TE) โดยที ่ϕ≥1 

ของหน่วยผลติ j 

λj   คอื เวกเตอร์ของตวัแปรความเขม้ (Intensity Variables) ที่มขีนาด 

เท่ากบั (N×1) = (63×1) = 63  แสดงค่าน้ําหนักของหน่วยผลิตทุก

รายทีใ่ชใ้นการสรา้งด้านประกอบเชงิเสน้ตรงของเสน้พรมแดนจาก

ปัญหาโปรแกรมมิง่เชงิเสน้ ของหน่วยผลติ j 

Yt   คอื เมทรกิซ์ปรมิาณผลผลติ (Output Matrix) ของหน่วยผลติทกุราย 

ณ เวลา t มขีนาดเทา่กบั (M×N) = (4×63) = 252 

Xt     คอื เมทรกิซ์ปรมิาณปัจจยัการผลิต (Input Matrix) ของหน่วยผลิต

ทกุราย ณ เวลา t มขีนาดเทา่กบั (K×N) = (3×63) =189 

Ytλ   คอื เขตแดนของเซตผลผลติ ณ ปีที ่t ทีส่รา้งขึน้จากค่าน้ําหนักและ

ปรมิาณผลผลติและปัจจยัการผลติของหน่วยผลติทกุราย 

Xtλ   คอื เซตปัจจยัการผลติ ณ ปีที ่t ทีส่รา้งขึน้จากคา่น้ําหนกัและปรมิาณ

ผลผลติและปัจจยัการผลติของหน่วยผลติทกุราย 

เนื่ องจากแบบจําลองพิจารณาทางด้านผลผลิตภายใต้เงื่อนไขบังคับ 

ϕ
j
ym,j

t  ≤ Yt ที่แสดงถึงปริมาณผลผลิตตัวที่ k ของหน่วยผลิตรายที่ j ณ ปีที่ t ที่

สามารถผลติเพิม่ขึน้ได ้ϕ จนถงึเสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลติ (PPC) ของปีที ่t 

 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าการเติบโตผลิตภาพปัจจยั

รวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 

เตบิโตอย่างกา้วหน้า (TFP Progress) รอ้ยละ 4.90 เฉลีย่

ต่อปี โดยมี 40 บริษัทเติบโตอย่างก้าวหน้าและอีก 23

บริษัทที่ เหลือ เติบโตอย่างถดถอย จากการศึกษา

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวม

พบว่าบริษัทประกนัวินาศภัยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคเป็นไปอย่าง

กา้วหน้า (TC Progress) รอ้ยละ 9.50 เฉลีย่ต่อปี แต่การเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิคเป็นไปอย่างถดถอย (TEC Regress) ตดิลบรอ้ยละ 4.20 เฉลี่ยต่อปี โดยการ

เตบิโตในช่วงปี พ.ศ. 2542-2545 เตบิโตอย่างกา้วหน้าร้อยละ 7.08 และลดลงอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 รอ้ยละ 2.18 และปี พ.ศ. 2550-2553 รอ้ยละ 0.72 

โดยถดถอยมากทีส่ดุในปี พ.ศ. 2553 ตดิลบรอ้ยละ 10.30 และเพิม่ขึน้อกีครัง้ในชว่งปี 

        4 
ผลการศึกษา 
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ตาราง 2  ค่าดชันีและองค์ประกอบการเติบโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนั

วนิาศภยัในประเทศไทย กลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ (หน่วย: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. TEC TC   TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40 

2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50 

2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00 

2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20 

2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20) 

2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60) 

2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10 

2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60 

2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00 

2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00 

2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70 

2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00) 

2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50 

2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60 

2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70 

2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10) 

ค่าเฉล่ีย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20 

ท่ีมา: จากการสาํรวจของผูว้จิยั 

 

จํานวน 40 บรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มตามองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมดงันี้คอื   

(1) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าเนื่องจากการเปลีย่นแปลงเชงิ

เทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้าจํานวน 11 

บรษิทัคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ ทูนประกนัภยั นิวอนิเดยีแอสชวัรนัซ์ พุทธ

ธรรมประกนัภยั นวกจิประกนัภยั ธนชาตประกนัภยั แปซิฟิคครอสประกนัสุขภาพ 

ฟินิกซป์ระกนัภยั เอราวณัประกนัภยั เจนเนอราลีป่ระกนัภยั และประกนัภยัไทยววิฒัน์ 

ตามลําดับ (2) การเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างก้าวหน้าเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้าเพยีงอย่างเดยีวจํานวน 28 บรษิัทคอื

~ 17 ~ 
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จํานวน 39 บรษิทั61 โดยบรษิทั 5 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างถดถอยมากทีสุ่ดคอืบรษิทั 

เอเชยีประกนัภยั สนิมัน่คงประกนัภยั ยเูนี่ยนอนิเตอรป์ระกนัภยั นําสนิประกนัภยั และ

เอซอนิชวัรนัซ์ ซึง่แสดงถงึการบรหิารจดัการปัจจยัการผลติทีไ่ม่เหมาะสมเนื่องจากใน

ปี พ.ศ. 2553 จํานวนบุคลากรมีปริมาณสูงสุดในช่วงที่ทําการศึกษาทัง้ในระดับ

พนักงานและผู้บริหารและการไม่นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือใช้ในปรมิาณที่ไม่

เหมาะสม แต่ในปี พ.ศ. 2547 และ 2554 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคที่

เป็นไปอย่างถดถอยเพยีงอย่างเดยีว และการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมกา้วหน้ามาก

ที่สุดในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 29.60 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้าเพยีงอย่างเดยีวเหมอืนกบัในปี พ.ศ. 2543 2545 2546 

2551 และ 2552 จํานวน 33 บรษิทั72 โดยบรษิทั 5 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างกา้วหน้า

มากทีสุ่ดคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เอฟพจี ีสยามซติี้ประกนัภยั ธนชาตประ

กนัภยั และฟอลคอนประกนัภยั ซึง่แสดงถงึการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใช ้เชน่เดยีวกบั

ในปี  พ.ศ.  2542 2548 2549 2555 และ 2557 ที่ เ ป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทีเ่ป็นไปอยา่งกา้วหน้าเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่แสดงถงึการบรหิาร

จัดการปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมประกอบกบัการออกมาตรการของภาครัฐที่

ส่งเสรมิใหธุ้รกจิประกนัวนิาศภยัสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในปีนัน้ เพราะ

สดัส่วนกรมธรรมต่์อจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีส่งูเมื่อเทยีบกบั

ช่วงเวลาอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ และในปี พ.ศ. 2544 เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงเชงิ

เทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทีเ่กดิขึน้อยา่งกา้วหน้า 

จากการศกึษาพบว่ามบีรษิทัประกนัวนิาศภยัจาํนวน 40 บรษิทัจาก 63 บรษิทั

ทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอยา่งกา้วหน้า โดยบรษิทัประกนัวนิาศภยั  

61 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยทุกรายทีเ่ป็นไปอย่างถดถอยในปี 

พ.ศ. 2553 จาํนวน 39 บรษิทัคอืบรษิทั  เอเชยีประกนัภยั สนิมัน่คงประกนัภยั ยเูนี่ยนอนิเตอรป์ระกนัภยั  

นําสนิประกนัภยั เอซอินชวัรนัซ์ อลอินัซ์ซีพปีระกนัภยั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เจ้าพระยาประกนัภยั 

ไทยศรปีระกนัภยั เอฟพจี ีไทยพฒันาประกนัภยั  ฟินิกซ์ประกนัภยั ศนูยส์ุขภาพประเทศไทย ฟอลคอน  
72 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยทุกรายทีเ่ป็นไปอย่างกา้วหน้าใน

ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 33 บรษิทัคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เอฟพจี ีสยามซติี้ประกนัภยั ธนชาต 

ประกนัภยั ฟอลคอนประกนัภยั สหมงคลประกนัภยั เอราวณัประกนัภยั ทนูประกนัภยั ไซน่าอนิชวัรนัส์ 

กมลประกนัภยั เจ้าพระยาประกนัภยั สญัญาประกนัภยั สมโพธิเ์จแปนประกนัภยั เอไอเอ มติรแท้

ประกนัภยั ศูนย์สุขภาพประเทศไทย สนิทรพัย์ประกนัภยั ควิบอีปีระกนัภยั เอไอจปีระกนัภยั นิวอนิเดยี

แอสชัวรนัซ์ เจนเนอราลี่ประกนัภยั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั แอลเอ็มจีประกันภัย นวกิจประกนัภยั  

สหนิรภัยประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย  ไทยประกันสุขภาพ  

ฟินิกซ์ประกนัภยั อนิทรประกนัภยั แปซฟิิคครอสประกนัสุขภาพ เอเชยีประกนัภยั และนําสนิประกนัภยั 

โดยเรยีงจากบรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมกา้วหน้ามากไปน้อยตามลาํดบั 
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ตาราง 2  ค่าดชันีและองค์ประกอบการเติบโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนั

วนิาศภยัในประเทศไทย กลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ (หน่วย: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. TEC TC   TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

2541/2542 1.513 51.30 0.670 (33.00) 1.014 1.40 

2542/2543 0.877 (12.30) 1.340 34.00 1.175 17.50 

2543/2544 1.039 3.90 1.001 0.10 1.040 4.00 

2544/2545 1.080 8.00 0.974 (2.60) 1.052 5.20 

2545/2546 1.015 1.50 0.973 (2.70) 0.988 (1.20) 

2546/2547 0.794 (20.60) 1.227 22.70 0.974 (2.60) 

2547/2548 1.186 18.60 0.920 (8.00) 1.091 9.10 

2548/2549 1.039 3.90 1.123 12.30 1.166 16.60 

2549/2550 1.030 3.00 1.029 2.90 1.060 6.00 

2550/2551 0.916 (8.40) 1.169 16.90 1.070 7.00 

2551/2552 0.850 (15.00) 1.268 26.80 1.077 7.70 

2552/2553 1.198 19.80 0.701 (29.90) 0.840 (16.00) 

2553/2554 0.952 (4.80) 1.066 6.60 1.015 1.50 

2554/2555 0.964 (3.60) 1.261 26.10 1.216 21.60 

2555/2556 0.219 (78.10) 9.995 899.50 2.187 118.70 

2556/2557 2.104 110.40 0.328 (67.20) 0.689 (31.10) 

ค่าเฉล่ีย 0969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20 

ท่ีมา: จากการสาํรวจของผูว้จิยั 

 

จํานวน 40 บรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มตามองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมดงันี้คอื   

(1) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าเนื่องจากการเปลีย่นแปลงเชงิ

เทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้าจํานวน 11 

บรษิทัคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ ทูนประกนัภยั นิวอนิเดยีแอสชวัรนัซ์ พุทธ

ธรรมประกนัภยั นวกจิประกนัภยั ธนชาตประกนัภยั แปซิฟิคครอสประกนัสุขภาพ 

ฟินิกซป์ระกนัภยั เอราวณัประกนัภยั เจนเนอราลีป่ระกนัภยั และประกนัภยัไทยววิฒัน์ 

ตามลําดับ (2) การเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างก้าวหน้าเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้าเพยีงอย่างเดยีวจํานวน 28 บรษิัทคอื
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จํานวน 39 บรษิทั61 โดยบรษิทั 5 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างถดถอยมากทีสุ่ดคอืบรษิทั 

เอเชยีประกนัภยั สนิมัน่คงประกนัภยั ยเูนี่ยนอนิเตอรป์ระกนัภยั นําสนิประกนัภยั และ

เอซอนิชวัรนัซ์ ซึง่แสดงถงึการบรหิารจดัการปัจจยัการผลติทีไ่ม่เหมาะสมเนื่องจากใน

ปี พ.ศ. 2553 จํานวนบุคลากรมีปริมาณสูงสุดในช่วงที่ทําการศึกษาทัง้ในระดับ

พนักงานและผู้บริหารและการไม่นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือใช้ในปรมิาณที่ไม่

เหมาะสม แต่ในปี พ.ศ. 2547 และ 2554 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคที่

เป็นไปอย่างถดถอยเพยีงอย่างเดยีว และการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมกา้วหน้ามาก

ที่สุดในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 29.60 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้าเพยีงอย่างเดยีวเหมอืนกบัในปี พ.ศ. 2543 2545 2546 

2551 และ 2552 จํานวน 33 บรษิทั72 โดยบรษิทั 5 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างกา้วหน้า

มากทีสุ่ดคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เอฟพจี ีสยามซติี้ประกนัภยั ธนชาตประ

กนัภยั และฟอลคอนประกนัภยั ซึง่แสดงถงึการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใช ้เชน่เดยีวกบั

ในปี  พ.ศ.  2542 2548 2549 2555 และ 2557 ที่ เ ป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทีเ่ป็นไปอยา่งกา้วหน้าเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่แสดงถงึการบรหิาร

จัดการปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมประกอบกบัการออกมาตรการของภาครัฐที่

ส่งเสรมิใหธุ้รกจิประกนัวนิาศภยัสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในปีนัน้ เพราะ

สดัส่วนกรมธรรมต่์อจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีส่งูเมื่อเทยีบกบั

ช่วงเวลาอื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบ และในปี พ.ศ. 2544 เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงเชงิ

เทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคทีเ่กดิขึน้อยา่งกา้วหน้า 

จากการศกึษาพบว่ามบีรษิทัประกนัวนิาศภยัจาํนวน 40 บรษิทัจาก 63 บรษิทั

ทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอยา่งกา้วหน้า โดยบรษิทัประกนัวนิาศภยั  

61 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยทุกรายทีเ่ป็นไปอย่างถดถอยในปี 

พ.ศ. 2553 จาํนวน 39 บรษิทัคอืบรษิทั  เอเชยีประกนัภยั สนิมัน่คงประกนัภยั ยเูนี่ยนอนิเตอรป์ระกนัภยั  

นําสนิประกนัภยั เอซอินชวัรนัซ์ อลอินัซ์ซีพปีระกนัภยั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เจ้าพระยาประกนัภยั 

ไทยศรปีระกนัภยั เอฟพจี ีไทยพฒันาประกนัภยั  ฟินิกซ์ประกนัภยั ศนูยส์ุขภาพประเทศไทย ฟอลคอน  
72 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยทุกรายทีเ่ป็นไปอย่างกา้วหน้าใน

ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 33 บรษิทัคอืบรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ เอฟพจี ีสยามซติี้ประกนัภยั ธนชาต 

ประกนัภยั ฟอลคอนประกนัภยั สหมงคลประกนัภยั เอราวณัประกนัภยั ทนูประกนัภยั ไซน่าอนิชวัรนัส์ 

กมลประกนัภยั เจ้าพระยาประกนัภยั สญัญาประกนัภยั สมโพธิเ์จแปนประกนัภยั เอไอเอ มติรแท้

ประกนัภยั ศูนย์สุขภาพประเทศไทย สนิทรพัย์ประกนัภยั ควิบอีปีระกนัภยั เอไอจปีระกนัภยั นิวอนิเดยี

แอสชัวรนัซ์ เจนเนอราลี่ประกนัภยั ไทยไพบูลย์ประกนัภยั แอลเอ็มจีประกันภัย นวกิจประกนัภยั  

สหนิรภัยประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย  ไทยประกันสุขภาพ  

ฟินิกซ์ประกนัภยั อนิทรประกนัภยั แปซฟิิคครอสประกนัสุขภาพ เอเชยีประกนัภยั และนําสนิประกนัภยั 

โดยเรยีงจากบรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมกา้วหน้ามากไปน้อยตามลาํดบั 
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แบ่งตลาด 15 อนัดบัแรก โดยบรษิทัทีม่คีา่เฉลีย่การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมสงูสดุ 4 

อนัดบัแรกเป็นบรษิทัทีม่สี่วนแบ่งตลาดสงูสุด 4 อนัดบัแรกในกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอืน่ๆ 

รวมทัง้การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคในช่วงปี พ.ศ. 

2541-2557 ของบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มสว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกน้อยกว่ากลุ่มสว่นแบง่

ตลาดอื่นๆ รอ้ยละ 3.60 และรอ้ยละ 5.00 เฉลี่ยต่อปีตามลําดบั แต่การเปลี่ยนแปลง

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิคมากกว่าทีร่อ้ยละ 1.10 เฉลีย่ต่อปี กล่าวคอืบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

สว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกนําเทคโนโลยมีาใชน้้อยกว่าแต่มกีารบรหิารจดัการปัจจยั

การผลิตบรษิัทอย่างเหมาะสมมากกว่าถึงแม้จํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารมี

ปรมิาณมากกว่าเมือ่เทยีบกบักลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ (ภาพที ่2)  

 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกเป็นไป

อย่างก้าวหน้าร้อยละ 3.60 เฉลี่ยต่อปี  เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคที่

เป็นไปอย่างก้าวหน้าร้อยละ 5.70 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคเป็นไปอยา่งถดถอยทีต่ดิลบรอ้ยละ 2.00 เฉลีย่ต่อปี ซึง่เกดิจากการเตบิโตอยา่ง

ก้าวกระโดดของบรษิัท ทพิยประกนัภยั รองลงมาคอื ประกนัคุม้ภยั และเมอืงไทย

ประกนัภยั (บรษิทั 3 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างกา้วหน้ามากทีสุ่ด) และหากพจิารณา

การเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมของกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ ที่เติบโตอย่างก้าวหน้า 

รอ้ยละ 7.20 เฉลีย่ต่อปี  เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้า

ร้อยละ 10.70 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเป็นไปอย่าง

ถดถอยตดิลบรอ้ยละ 3.10 เฉลี่ยต่อปี ซึ่งเกดิจากการเตบิโตอย่างถดถอยของบรษิทั 

เอไอเอ รองลงมาคอื บางกอกสหประกนัภยั และไทยเศรษฐกจิประกนัภยั (บรษิทั 3 

อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างถดถอยมากทีสุ่ด) จากขา้งตน้สามารถสรปุไดว้่าทัง้กลุ่มส่วน

แบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกและส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ นําเทคโนโลยมีาใช้ในธุรกจิหลัง

วิกฤติทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ในปรมิาณที่เพิม่มากขึ้นแต่ไม่มกีารบรหิารจดัการ

จาํนวนสาขา พนกังานและผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม  
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บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั นําสนิประกนัภยั เอฟพจี ีประกนัคุม้ภยั อลอินัซ์ซพีี

ประกนัภยั อาคเนย์ประกนัภยั มติรแท้ประกนัภยั อนิทรประกนัภยั มติซุยสุมโิตโม

อินชวัรนัซ์ ไซน่าอินชวัรนัส์ ทิพยประกนัภัย สินมัน่คงประกนัภัย ไทยประกนัภัย 

สามคัคปีระกนัภยั สหมงคลประกนัภยั วิรยิะประกนัภยั ซิกน่าประกนัภยั กรุงไทย

พานิชประกนัภยั เจ้าพระยาประกนัภยั เอเชยีประกนัภยั ไทยประกนัสุขภาพ เทเวศ

ประกนัภยั แอกซ่าประกนัภยั แอลเอ็มจีประกนัภยั บูพาประกนัสุขภาพ เมอืงไทย

ประกนัภยั เอไอจปีระกนัภยั และสมโพธิเ์จแปนประกนัภยั ตามลําดบั และ (3) การ

เติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมเป็นไปอย่างก้าวหน้าเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง

ประสทิธิภาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้าเพยีงอย่างเดียวจํานวน 1 บรษิัทคอื

บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั 

 หากพจิารณาอกี 23 บรษิทัทีเ่หลอืทีก่ารเตบิโตผลติภาพการเตบิโตปัจจยัรวม

เป็นไปอย่างถดถอยนัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมดงันี้คอื (1) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเปลีย่นเป็นอยา่ง

กา้วหน้าเนื่องจากการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยจํานวน 2 บรษิทัคอืบรษิทัไทยเศรษฐกจิประกนัภยั และ

เอซอนิชวัรนัซ์ และ (2) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างถดถอยเนื่องจาก

การเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยเพยีงอย่างเดยีวจํานวน 21 บรษิทัคอื

บริษัท กมลประกนัภัย จรญัประกนัภยั สญัญาประกนัภยั ไทยศรีประกนัภยั ศูนย์

สุขภาพประเทศไทย นิวแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรนัส ์ไอโออกิรุงเทพประกนัภยั เคเอสเคประ

กันภัย เอ็มเอสไอจี กรุงเทพประกันภัย คิวบีอีประกันภัย ศรีอยุธยาเจนเนอรัล 

สนิทรพัยป์ระกนัภยั ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั ไทยพฒันาประกนัภยั สหนิรภยัประกนัภยั 

ยูเนี่ยนอนิเตอร์ประกนัภัย สยามซิตี้ประกนัภยั โตเกยีวมารนีประกนัภยั บางกอก

สหประกนัภยั และเอไอเอ โดยไม่มบีรษิทัใดทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไป

อย่างถดถอยเนื่องจากการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอย

เพยีงอย่างเดียว จากขา้งต้นพบว่าบรษิัทประกนัวินาศภยัที่ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 

อนัดบัแรกม ี4 บรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าคอืบรษิทั 

วริยิะประกนัภยั ทพิยประกนัภยั เมอืงไทยประกนัภยั และสนิมัน่คงประกนัภยั โดยมี

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั เพยีงบรษิทัเดยีวทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไป

อยา่งถดถอยตลอดชว่งระยะเวลาทีท่าํการศกึษา 

 จากตารางที ่3 พบว่าบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวม

สูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ บรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ ทนูประกนัภยั นิวอนิเดยี

แอสชวัรนัซ ์พุทธธรรมประกนัภยั และกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั ซึง่ไม่อยู่ในกลุ่มสว่น
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แบ่งตลาด 15 อนัดบัแรก โดยบรษิทัทีม่คีา่เฉลีย่การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมสงูสดุ 4 

อนัดบัแรกเป็นบรษิทัทีม่สี่วนแบ่งตลาดสงูสุด 4 อนัดบัแรกในกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอืน่ๆ 

รวมทัง้การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคในช่วงปี พ.ศ. 

2541-2557 ของบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มสว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกน้อยกว่ากลุ่มสว่นแบง่

ตลาดอื่นๆ รอ้ยละ 3.60 และรอ้ยละ 5.00 เฉลี่ยต่อปีตามลําดบั แต่การเปลี่ยนแปลง

ประสทิธภิาพเชงิเทคนิคมากกว่าทีร่อ้ยละ 1.10 เฉลีย่ต่อปี กล่าวคอืบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

สว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกนําเทคโนโลยมีาใชน้้อยกว่าแต่มกีารบรหิารจดัการปัจจยั

การผลิตบรษิัทอย่างเหมาะสมมากกว่าถึงแม้จํานวนสาขา พนักงานและผู้บรหิารมี

ปรมิาณมากกว่าเมือ่เทยีบกบักลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ (ภาพที ่2)  

 การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกเป็นไป

อย่างก้าวหน้าร้อยละ 3.60 เฉลี่ยต่อปี  เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคที่

เป็นไปอย่างก้าวหน้าร้อยละ 5.70 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิง

เทคนิคเป็นไปอยา่งถดถอยทีต่ดิลบรอ้ยละ 2.00 เฉลีย่ต่อปี ซึง่เกดิจากการเตบิโตอยา่ง

ก้าวกระโดดของบรษิัท ทพิยประกนัภยั รองลงมาคอื ประกนัคุม้ภยั และเมอืงไทย

ประกนัภยั (บรษิทั 3 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างกา้วหน้ามากทีสุ่ด) และหากพจิารณา

การเติบโตผลิตภาพปัจจยัรวมของกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ ที่เติบโตอย่างก้าวหน้า 

รอ้ยละ 7.20 เฉลีย่ต่อปี  เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างกา้วหน้า

ร้อยละ 10.70 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคเป็นไปอย่าง

ถดถอยตดิลบรอ้ยละ 3.10 เฉลี่ยต่อปี ซึ่งเกดิจากการเตบิโตอย่างถดถอยของบรษิทั 

เอไอเอ รองลงมาคอื บางกอกสหประกนัภยั และไทยเศรษฐกจิประกนัภยั (บรษิทั 3 

อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างถดถอยมากทีสุ่ด) จากขา้งตน้สามารถสรปุไดว้่าทัง้กลุ่มส่วน

แบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกและส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ นําเทคโนโลยมีาใช้ในธุรกจิหลัง

วิกฤติทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ในปรมิาณที่เพิม่มากขึ้นแต่ไม่มกีารบรหิารจดัการ

จาํนวนสาขา พนกังานและผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม  
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บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั นําสนิประกนัภยั เอฟพจี ีประกนัคุม้ภยั อลอินัซ์ซพีี

ประกนัภยั อาคเนย์ประกนัภยั มติรแท้ประกนัภยั อนิทรประกนัภยั มติซุยสุมโิตโม

อินชวัรนัซ์ ไซน่าอินชวัรนัส์ ทิพยประกนัภัย สินมัน่คงประกนัภัย ไทยประกนัภัย 

สามคัคปีระกนัภยั สหมงคลประกนัภยั วิรยิะประกนัภยั ซิกน่าประกนัภยั กรุงไทย

พานิชประกนัภยั เจ้าพระยาประกนัภยั เอเชยีประกนัภยั ไทยประกนัสุขภาพ เทเวศ

ประกนัภยั แอกซ่าประกนัภยั แอลเอ็มจีประกนัภยั บูพาประกนัสุขภาพ เมอืงไทย

ประกนัภยั เอไอจปีระกนัภยั และสมโพธิเ์จแปนประกนัภยั ตามลําดบั และ (3) การ

เติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมเป็นไปอย่างก้าวหน้าเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง

ประสทิธิภาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้าเพยีงอย่างเดียวจํานวน 1 บรษิัทคอื

บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั 

 หากพจิารณาอกี 23 บรษิทัทีเ่หลอืทีก่ารเตบิโตผลติภาพการเตบิโตปัจจยัรวม

เป็นไปอย่างถดถอยนัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามองคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการ

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมดงันี้คอื (1) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเปลีย่นเป็นอยา่ง

กา้วหน้าเนื่องจากการเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคและการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิ

เทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยจํานวน 2 บรษิทัคอืบรษิทัไทยเศรษฐกจิประกนัภยั และ

เอซอนิชวัรนัซ์ และ (2) การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างถดถอยเนื่องจาก

การเปลีย่นแปลงเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอยเพยีงอย่างเดยีวจํานวน 21 บรษิทัคอื

บริษัท กมลประกนัภัย จรญัประกนัภยั สญัญาประกนัภยั ไทยศรีประกนัภยั ศูนย์

สุขภาพประเทศไทย นิวแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรนัส ์ไอโออกิรุงเทพประกนัภยั เคเอสเคประ

กันภัย เอ็มเอสไอจี กรุงเทพประกันภัย คิวบีอีประกันภัย ศรีอยุธยาเจนเนอรัล 

สนิทรพัยป์ระกนัภยั ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั ไทยพฒันาประกนัภยั สหนิรภยัประกนัภยั 

ยูเนี่ยนอนิเตอร์ประกนัภัย สยามซิตี้ประกนัภยั โตเกยีวมารนีประกนัภยั บางกอก

สหประกนัภยั และเอไอเอ โดยไม่มบีรษิทัใดทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไป

อย่างถดถอยเนื่องจากการเปลีย่นแปลงประสทิธภิาพเชงิเทคนิคเป็นไปอย่างถดถอย

เพยีงอย่างเดียว จากขา้งต้นพบว่าบรษิัทประกนัวินาศภยัที่ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 

อนัดบัแรกม ี4 บรษิทัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้าคอืบรษิทั 

วริยิะประกนัภยั ทพิยประกนัภยั เมอืงไทยประกนัภยั และสนิมัน่คงประกนัภยั โดยมี

บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั เพยีงบรษิทัเดยีวทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไป

อยา่งถดถอยตลอดชว่งระยะเวลาทีท่าํการศกึษา 

 จากตารางที ่3 พบว่าบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีก่ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวม

สูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ บรษิทั กรุงเทพประกนัสุขภาพ ทนูประกนัภยั นิวอนิเดยี

แอสชวัรนัซ ์พุทธธรรมประกนัภยั และกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั ซึง่ไม่อยู่ในกลุ่มสว่น
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ภาพ 2 คา่ดชันีการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและปัจจยัการผลติทางดา้นกายภาพของ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัในชว่งปี พ.ศ. 2541-2557 
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ตาราง 3 ค่าดชันีการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยั แบ่งตาม

กลุ่มสว่นแบ่งตลาดในชว่งปี พ.ศ. 2541-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 
TEC TC TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

ทุกบริษทัประกนัวินาศภยั 

ตามลาํดบั TFPC ใน

อตุสาหกรรม 

09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90 

(1) กรงุเทพประกนัสุขภาพ 

(2) ทูนประกนัภยั 

(3) นิวอินเดียแอสชวัรนัซ ์

(4) พทุธธรรมประกนัภยั 

(5) กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

1.445 

1.194 

1.056 

1.056 

1.000 

44.50 

19.40 

5.60 

5.60 

0.00 

1.079 

1.155 

1.170 

1.152 

1.208 

7.90 

15.50 

17.00 

15.20 

20.80 

1.560 

1.379 

1.235 

1.217 

1.208 

56.00 

37.90 

23.50 

21.70 

20.80 

กลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 

อนัดบัแรก 
0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60 

ตามลาํดบั TFPCในกลุ่มส่วนแบง่ตลาด 15 อนัดบัแรก 

(1) กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

(2) ธนชาตประกนัภยั 

(3) ประกนัคุ้มภยั 

(4) อาคเนยป์ระกนัภยั 

(5) มิตซุยสุมิโตโมอินชวัรนัซ ์

1.000 

1.016 

0.994 

0.960 

1.000 

0.00 

1.60 

(0.60) 

(4.00) 

0.00 

1.208 

1.163 

1.115 

1.152 

1.092 

20.80 

16.30 

11.50 

15.20 

9.20 

1.208 

1.182 

1.108 

1.106 

1.092 

20.80 

18.20 

10.80 

10.60 

9.20 

ตามลาํดบัส่วนแบง่ตลาด 

(1) วิริยะประกนัภยั 

(2) ทิพยประกนัภยั 

(3) กรงุเทพประกนัภยั 

(4) เมืองไทยประกนัชีวิต 

(5) สินมัน่คงประกนัภยั     

0.936 

0.972 

0.923 

0.966 

0.961 

(6.40) 

(2.80) 

(7.70) 

(3.40) 

(3.90) 

1.136 

1.121 

1.055 

1.057 

1.133 

13.60 

12.10 

5.50 

5.70 

13.30 

1.064 

1.089 

0.974 

1.021 

1.089 

6.40 

8.90 

(2.60) 

2.10 

8.90 

กลุ่มส่วนแบ่งตลาดอ่ืน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20 

ตามลาํดบั TFPC ในกลุ่มส่วนแบง่ตลาดอ่ืน ๆ 

(1) กรงุเทพประกนัสขุภาพ 

(2) ทูนประกนัภยั 

(3) นิวอินเดียแอสชวัรนัซ์ 

(4) พทุธธรรมประกนัภยั  

(5) นวกิจประกนัภยั 

1.445 

1.194 

1.056 

1.056 

1.048 

44.50 

19.40 

5.60 

5.60 

4.80 

1.079 

1.155 

1.170 

1.152 

1.142 

7.90 

15.50 

17.00 

15.20 

14.20 

1.560 

1.379 

1.235 

1.217 

1.197 

56.00 

37.90 

23.50 

21.70 

19.70 

ท่ีมา: จากการสรุปของผูว้จิยั 
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ตาราง 3 ค่าดชันีการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยั แบ่งตาม

กลุ่มสว่นแบ่งตลาดในชว่งปี พ.ศ. 2541-2557 (หน่วยนบั: รอ้ยละ) 

ปี พ.ศ. 
TEC TC TFPC 

INDEX GR(%) INDEX GR(%) INDEX GR(%) 

ทุกบริษทัประกนัวินาศภยั 

ตามลาํดบั TFPC ใน

อตุสาหกรรม 

09.58 (4.20) 1.095 9.50 1.049 4.90 

(1) กรงุเทพประกนัสุขภาพ 

(2) ทูนประกนัภยั 

(3) นิวอินเดียแอสชวัรนัซ ์

(4) พทุธธรรมประกนัภยั 

(5) กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

1.445 

1.194 

1.056 

1.056 

1.000 

44.50 

19.40 

5.60 

5.60 

0.00 

1.079 

1.155 

1.170 

1.152 

1.208 

7.90 

15.50 

17.00 

15.20 

20.80 

1.560 

1.379 

1.235 

1.217 

1.208 

56.00 

37.90 

23.50 

21.70 

20.80 

กลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 

อนัดบัแรก 
0.980 (2.00) 1.057 5.70 1.036 3.60 

ตามลาํดบั TFPCในกลุ่มส่วนแบง่ตลาด 15 อนัดบัแรก 

(1) กลางคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

(2) ธนชาตประกนัภยั 

(3) ประกนัคุ้มภยั 

(4) อาคเนยป์ระกนัภยั 

(5) มิตซุยสุมิโตโมอินชวัรนัซ ์

1.000 

1.016 

0.994 

0.960 

1.000 

0.00 

1.60 

(0.60) 

(4.00) 

0.00 

1.208 

1.163 

1.115 

1.152 

1.092 

20.80 

16.30 

11.50 

15.20 

9.20 

1.208 

1.182 

1.108 

1.106 

1.092 

20.80 

18.20 

10.80 

10.60 

9.20 

ตามลาํดบัส่วนแบง่ตลาด 

(1) วิริยะประกนัภยั 

(2) ทิพยประกนัภยั 

(3) กรงุเทพประกนัภยั 

(4) เมืองไทยประกนัชีวิต 

(5) สินมัน่คงประกนัภยั     

0.936 

0.972 

0.923 

0.966 

0.961 

(6.40) 

(2.80) 

(7.70) 

(3.40) 

(3.90) 

1.136 

1.121 

1.055 

1.057 

1.133 

13.60 

12.10 

5.50 

5.70 

13.30 

1.064 

1.089 

0.974 

1.021 

1.089 

6.40 

8.90 

(2.60) 

2.10 

8.90 

กลุ่มส่วนแบ่งตลาดอ่ืน ๆ 0.969 (3.10) 1.107 10.70 1.072 7.20 

ตามลาํดบั TFPC ในกลุ่มส่วนแบง่ตลาดอ่ืน ๆ 

(1) กรงุเทพประกนัสขุภาพ 

(2) ทูนประกนัภยั 

(3) นิวอินเดียแอสชวัรนัซ์ 

(4) พทุธธรรมประกนัภยั  

(5) นวกิจประกนัภยั 

1.445 

1.194 

1.056 

1.056 

1.048 

44.50 

19.40 

5.60 

5.60 

4.80 

1.079 

1.155 

1.170 

1.152 
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ท่ีมา: จากการสรุปของผูว้จิยั 
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(2) มลีกัษณะการรบัประกนัภยัแบบกระจกุตวัจาํนวนกรมธรรมข์องประกนัภยัรถยนตม์ี

สดัสว่นมากทีส่ดุในธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ. 2540-2557 คดิ

เป็นรอ้ยละ 76.00 และมอีตัราคา่สนิไหมทดแทนสทุธต่ิอเบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้

(Loss Ratio) สูงสุดนัน่คือการรบัประกนัภัยรถยนต์ในปริมาณที่สูงทําให้กําไรของ

บรษิทัรายนัน้ลดลง เนื่องจากแนวโน้มของมลูค่าเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ทีล่ดลงซึง่สวน

ทางกับจํานวนกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น (3) เป็นธุรกิจประเภทใช้แรงงานเข้มข้น 

กระบวนการทาํงานตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั บรษิทัเหล่านี้จงึตอ้งเผชญิกบัตน้ทนุ

ทีสู่งมากเนื่องจากเกดิการรัว่ไหลเกอืบทุกจุดของกระบวนการทํางานและยากต่อการ

ตรวจสอบส่งผลใหข้นาดของบรษิทัจะเลก็ลงอย่างต่อเนื่องและ (4) รูปแบบกรมธรรม์

ของแต่ละบริษัทไม่มีความแตกต่างกันเนื่องจากรปแบบ ความคุ้มครอง และเบี้ย

ประกนัภยัของกรมธรรม์แต่ละประเภทถูกกําหนดมาจากกฎหมายภายใต้การกํากบั

ควบคมุโดยคปภ. 

 ผลการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยทุกรายจํานวน 63 บรษิทัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 พบว่าเตบิโตอย่าง

กา้วหน้า (TFP Progress) รอ้ยละ 4.90 เฉลีย่ต่อปี โดยมบีรษิทัประกนัวนิาศภยัจาํนวน 

40 บรษิัทที่เติบโตอย่างก้าวหน้าและอีก 23 บรษิัทที่เหลือเติบโตอย่างถดถอยจาก

การศกึษาองค์ประกอบทีส่่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมพบว่าบรษิทัประกนั

วินาศภัยโดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้า (TC 

Progress) ร้อยละ 9.50 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

ทางด้านผลผลติเป็นไปอย่างถดถอย (TEC Regress) ตดิลบรอ้ยละ 4.20 เฉลี่ยต่อปี

กล่าวได้ว่าบริษัทประกนัวินาศภัยโดยส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัหลงัวกิฤตทิางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้แต่ไม่มี

การบรหิารจดัการจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสมโดยการเตบิโต

ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2545 เตบิโตอย่างกา้วหน้ารอ้ยละ 7.08 และลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 ร้อยละ 2.18 และปี พ.ศ. 2550-2553 ร้อยละ 0.04 โดย

ถดถอยมากทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2553 ตดิลบรอ้ยละ 10.30 และกลบัมากา้วหน้าในช่วงปี 

พ.ศ. 2554-2557 ซึง่เป็นช่วงเตบิโตสงูสุดรอ้ยละ 10.24 โดยเตบิโตอย่างกา้วหน้ามาก

ทีส่ดุในชว่งปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 29.60 

บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่กีารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมสูงสดุ 5 อนัดบัแรก

ไดแ้ก่ บรษิทั กรุงเทพประกนัสขุภาพ ทนูประกนัภยั นิวอนิเดยีแอสชวัรนัซ ์พุทธธรรม

ประกนัภยั และกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่ ี

ส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกโดยบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกมี
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นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ภายใต้กฎระเบียบการ

ดําเนินงานที่เข้มงวดและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่

รุนแรง เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน

กระบวนการดาํเนินงานธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศ

ไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างความได้เปรียบเชิงการ

แขง่ขนัทัง้ดา้นสาํนักงาน การขาย และการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ซึง่เดมิถอืเป็น

ธุรกิจประเภทใช้แรงงานเข้มข้น โดยในยุคปัจจุบันสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทต่อ

พฤตกิรรมมนุษยใ์นทุกๆ ดา้นดว้ยความรวดเรว็อย่างทีไ่ม่เคยปรากฎมาก่อน การซื้อ

ขายสนิค้าออนไลน์ (Online) ไม่ได้จํากดัเฉพาะสนิค้าที่มตีวัตน (Tangible Product) 

เทา่นัน้แต่รวมถงึการซือ้ขายบรกิาร ธุรกจิประกนัวนิาศภยัซึง่เป็นธุรกจิบรกิารประเภท

หนึ่งกห็นีไมพ่น้จากการแขง่ขนัใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตในทุกๆ ขัน้ตอน เริม่จากการ

ซื้อขายประกนัภยัไปจนถึงการแจ้งเหตุ รบัเคลมความเสยีหายของลูกค้า ตลอดจน

ขัน้ตอนการดําเนินงานภายในองค์กรที่เป็นกระบวนการสนับสนุนอีกด้วย เพื่อให้

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัด้านเทคโนโลยีที่ทวี

ความรนุแรงมากขึน้ 

 จากการศกึษาการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและองคป์ระกอบที่

ส่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยหลงั

วกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเ้ลขดชันีผลติภาพการ

เตบิโตปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติดว้ยวธิกีารวเิคราะห์การลอ้มกรอบ

ขอ้มูล (DEA) ที่วดัทางด้านจํานวนกรมธรรม์เท่านัน้การศึกษานี้ใช้ขอ้มูลแบบผสม 

(Panel) ของ 63 บริษัทจากรายงานประจําปีของบรษิัทประกนัวินาศภยัที่ส่งให้กบั

สาํนักงานอตัราเบี้ยประกนัวนิาศภยั ภายใตส้งักดัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยไดแ้บ่งบรษิทัประกนัวนิาศภยัเป็น 2 

กลุ่มคอืกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกและกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ พบว่าธุรกจิ

ประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยมลีกัษณะสาํคญัดงันี้คอื (1) มบีรษิทัขนาดเลก็อยู่เป็น

จาํนวนมากและมขีนาดแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนจาํนวนของบรษิทัลดลงจาก 81 บรษิทั

ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 63 บรษิทัในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการคนืใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัและควบรวมกจิการทีเ่กดิจากการปรบัเพิม่ขนาดของเงนิกองทนุ

สาํรอง ซึง่สวนทางกบัสาขาจาก 531 สาขาในปี พ.ศ. 2540 เป็น 1,100 สาขาในปี พ.ศ. 

2557 เพราะการควบรวมกจิการทีเ่กดิขึน้ไม่มกีารลดจํานวนสาขาลงและเมื่อพจิารณา

ส่วนแบ่งเบี้ยประกนัภยัรบัตรงมเีพยีง 15 บรษิทัทีถ่อืครองส่วนแบ่งตลาดกว่ารอ้ยละ 

71.41 ของและมีเพียงไม่กี่บริษัทมีสถานะเป็นผู้นําตลาด (Dominant Player)  

        5 
สรปุ 
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(2) มลีกัษณะการรบัประกนัภยัแบบกระจกุตวัจาํนวนกรมธรรมข์องประกนัภยัรถยนตม์ี

สดัสว่นมากทีส่ดุในธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ. 2540-2557 คดิ

เป็นรอ้ยละ 76.00 และมอีตัราคา่สนิไหมทดแทนสทุธต่ิอเบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได ้

(Loss Ratio) สูงสุดนัน่คือการรบัประกนัภัยรถยนต์ในปริมาณที่สูงทําให้กําไรของ

บรษิทัรายนัน้ลดลง เนื่องจากแนวโน้มของมลูค่าเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ทีล่ดลงซึง่สวน

ทางกับจํานวนกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น (3) เป็นธุรกิจประเภทใช้แรงงานเข้มข้น 

กระบวนการทาํงานตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นหลกั บรษิทัเหล่านี้จงึตอ้งเผชญิกบัตน้ทนุ

ทีสู่งมากเนื่องจากเกดิการรัว่ไหลเกอืบทุกจุดของกระบวนการทํางานและยากต่อการ

ตรวจสอบส่งผลใหข้นาดของบรษิทัจะเลก็ลงอย่างต่อเนื่องและ (4) รูปแบบกรมธรรม์

ของแต่ละบริษัทไม่มีความแตกต่างกันเนื่องจากรปแบบ ความคุ้มครอง และเบี้ย

ประกนัภยัของกรมธรรม์แต่ละประเภทถูกกําหนดมาจากกฎหมายภายใต้การกํากบั

ควบคมุโดยคปภ. 

 ผลการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของบรษิทัประกนัวนิาศภยัใน

ประเทศไทยทุกรายจํานวน 63 บรษิทัในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 พบว่าเตบิโตอย่าง

กา้วหน้า (TFP Progress) รอ้ยละ 4.90 เฉลีย่ต่อปี โดยมบีรษิทัประกนัวนิาศภยัจาํนวน 

40 บรษิัทที่เติบโตอย่างก้าวหน้าและอีก 23 บรษิัทที่เหลือเติบโตอย่างถดถอยจาก

การศกึษาองค์ประกอบทีส่่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมพบว่าบรษิทัประกนั

วินาศภัยโดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคเป็นไปอย่างก้าวหน้า (TC 

Progress) ร้อยละ 9.50 เฉลี่ยต่อปีแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิค

ทางด้านผลผลติเป็นไปอย่างถดถอย (TEC Regress) ตดิลบรอ้ยละ 4.20 เฉลี่ยต่อปี

กล่าวได้ว่าบริษัทประกนัวินาศภัยโดยส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัหลงัวกิฤตทิางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ในปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้แต่ไม่มี

การบรหิารจดัการจํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารอย่างเหมาะสมโดยการเตบิโต

ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2545 เตบิโตอย่างกา้วหน้ารอ้ยละ 7.08 และลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 ร้อยละ 2.18 และปี พ.ศ. 2550-2553 ร้อยละ 0.04 โดย

ถดถอยมากทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2553 ตดิลบรอ้ยละ 10.30 และกลบัมากา้วหน้าในช่วงปี 

พ.ศ. 2554-2557 ซึง่เป็นช่วงเตบิโตสงูสุดรอ้ยละ 10.24 โดยเตบิโตอย่างกา้วหน้ามาก

ทีส่ดุในชว่งปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 29.60 

บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่กีารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมสูงสดุ 5 อนัดบัแรก

ไดแ้ก่ บรษิทั กรุงเทพประกนัสขุภาพ ทนูประกนัภยั นิวอนิเดยีแอสชวัรนัซ ์พุทธธรรม

ประกนัภยั และกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่ ี

ส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกโดยบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกมี
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นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ภายใต้กฎระเบียบการ

ดําเนินงานที่เข้มงวดและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่

รุนแรง เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน

กระบวนการดาํเนินงานธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศ

ไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างความได้เปรียบเชิงการ

แขง่ขนัทัง้ดา้นสาํนักงาน การขาย และการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ซึง่เดมิถอืเป็น

ธุรกิจประเภทใช้แรงงานเข้มข้น โดยในยุคปัจจุบันสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทต่อ

พฤตกิรรมมนุษยใ์นทุกๆ ดา้นดว้ยความรวดเรว็อย่างทีไ่ม่เคยปรากฎมาก่อน การซื้อ

ขายสนิค้าออนไลน์ (Online) ไม่ได้จํากดัเฉพาะสนิค้าที่มตีวัตน (Tangible Product) 

เทา่นัน้แต่รวมถงึการซือ้ขายบรกิาร ธุรกจิประกนัวนิาศภยัซึง่เป็นธุรกจิบรกิารประเภท

หนึ่งกห็นีไมพ่น้จากการแขง่ขนัใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตในทุกๆ ขัน้ตอน เริม่จากการ

ซื้อขายประกนัภยัไปจนถึงการแจ้งเหตุ รบัเคลมความเสยีหายของลูกค้า ตลอดจน

ขัน้ตอนการดําเนินงานภายในองค์กรที่เป็นกระบวนการสนับสนุนอีกด้วย เพื่อให้

สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัด้านเทคโนโลยีที่ทวี

ความรนุแรงมากขึน้ 

 จากการศกึษาการวเิคราะหก์ารเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและองคป์ระกอบที่

ส่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยหลงั

วกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 โดยใชเ้ลขดชันีผลติภาพการ

เตบิโตปัจจยัรวมของ Malmquist ทางดา้นผลผลติดว้ยวธิกีารวเิคราะห์การลอ้มกรอบ

ขอ้มูล (DEA) ที่วดัทางด้านจํานวนกรมธรรม์เท่านัน้การศึกษานี้ใช้ขอ้มูลแบบผสม 

(Panel) ของ 63 บริษัทจากรายงานประจําปีของบรษิัทประกนัวินาศภยัที่ส่งให้กบั

สาํนักงานอตัราเบี้ยประกนัวนิาศภยั ภายใตส้งักดัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยไดแ้บ่งบรษิทัประกนัวนิาศภยัเป็น 2 

กลุ่มคอืกลุ่มส่วนแบ่งตลาด 15 อนัดบัแรกและกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ พบว่าธุรกจิ

ประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยมลีกัษณะสาํคญัดงันี้คอื (1) มบีรษิทัขนาดเลก็อยู่เป็น

จาํนวนมากและมขีนาดแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนจาํนวนของบรษิทัลดลงจาก 81 บรษิทั

ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 63 บรษิทัในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการคนืใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัและควบรวมกจิการทีเ่กดิจากการปรบัเพิม่ขนาดของเงนิกองทนุ

สาํรอง ซึง่สวนทางกบัสาขาจาก 531 สาขาในปี พ.ศ. 2540 เป็น 1,100 สาขาในปี พ.ศ. 

2557 เพราะการควบรวมกจิการทีเ่กดิขึน้ไม่มกีารลดจํานวนสาขาลงและเมื่อพจิารณา

ส่วนแบ่งเบี้ยประกนัภยัรบัตรงมเีพยีง 15 บรษิทัทีถ่อืครองส่วนแบ่งตลาดกว่ารอ้ยละ 

71.41 ของและมีเพียงไม่กี่บริษัทมีสถานะเป็นผู้นําตลาด (Dominant Player)  
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ออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั

และสรา้งความจงรกัความภกัดขีองผูบ้รโิภค (Customer Loyalty) 

(2) การให้บริการ (Services) กระบวนการให้บริการที่ประกอบด้วย

กระบวนการขาย และกระบวนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน มรีายละเอยีดดงันี้  

 2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ประกอบดว้ย 

การตดิต่อตวัแทนขายประกนั (Application) การเชค็เบีย้ประกนัภยั (Quote) และ การ

ออกกรมธรรมป์ระกนัภยั (Issue)  

 การพฒันาระบบการค้าทางอเีล็คโทรนิคส์ (E-Commerce) ในกระบวนการ

ขาย เช่น การใช้ระบบแอพพลิเคชัน่หรือเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการใช้งาน (User 

Friendly) ปลอดภยั (Security) และเชื่อถอืได้ (Guarantee) สําหรบัการซื้อกรมธรรม์

ประกนัภยัออนไลน์ดว้ยตวัลกูคา้เองโดยไมต่อ้งผา่นตวัแทนขายประกนั เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นไป ขจดัปัญหาลูกคา้ซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ไมไ่ด้

รบัการคุม้ครองเนื่องจากตวัแทนไม่ชาํระเบี้ยประกนัภยัแก่บรษิทัประกนัวนิาศภยัและ

บรษิทัประกนัวนิาศภยัประหยดัคา่บาํเหน็จนายหน้าของตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

 2.2 กระบวนการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (Claim) ศนูยป์ฏบิตักิารสนิไหม

จ่ายของบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบ ประกอบด้วยการรับแจ้งเคลม (Notify) การออก

ตรวจสอบของพนักงานเคลม (Survey) การอนุมตัิเคลม (Approve) และการทําจ่าย

สนิไหมทดแทน (Admin)  

 การใช้แอพพลิเคชัน่สําหรบัให้บรกิารด้านกระบวนการเรยีกร้องค่าสนิไหม

ทดแทนประกนัภยัรถยนต ์ลกูคา้สามารถแจง้การเกดิอบุตัเิหตุและทาํรายงานอบุตัเิหตุ

สง่ถงึบรษิทัไดด้ว้ยตวัเอง โดยพนกังานตรวจสอบอบุตัเิหตุไมต่อ้งเดนิทางไปทีเ่กดิเหตุ

เพื่อรบัแจ้งเหตุ ช่วยให้ลูกค้าประหยดัเวลาเพราะสามารถแยกกบัคู่กรณีได้ภายใน

ระยะเวลาอนัสัน้ รวมไปถงึคน้หาโรงพยาบาลบรเิวณใกลเ้คยีงในกรณีมผีูบ้าดเจบ็การ

คน้หาอู่ซ่อมและกําหนดวนัทีต่้องการนํารถเขา้ซ่อมได้ด้วยตนเอง การตดิตามความ

คบืหน้าของการซ่อมรถไดต้ลอดเวลาผ่านแอพพลเิคชัน่ ฯลฯ การดําเนินการดงักล่าว

สามารถลดขัน้ตอนการดําเนินงานทีเ่คยปฏบิตัมิาก่อน เช่น การเดนิทางไปตรวจสอบ

ของพนักงาน การจ่ายเงนิแก่ส่วนอู่ซ่อมได้อย่างรวดเรว็ การโทรศพัท์สอบถามของ

ลกูคา้ เป็นตน้ 

6.1.2 บุคลากร (Human Resource) 

ในขณะเดยีวกนักบัการนําเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใชก้บักระบวนการทาํงานใน

องคก์ร การพฒันาบุคลากรขององคก์รใหม้คีวามพรอ้มในการทาํงานทีเ่ปลีย่นแปลง 

~ 25 ~ 

JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1 

การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคในช่วงปี พ.ศ. 2541-

2557 น้อยกว่าบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ รอ้ยละ 3.60 และรอ้ยละ 5.00 

เฉลี่ยต่อปีตามลําดบัแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทางด้านผลผลิต

มากกว่าทีร่อ้ยละ 1.10 เฉลีย่ต่อปีกล่าวคอืบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มสว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบั

แรกนําเทคโนโลยมีาใชน้้อยกว่าแต่มกีารบรหิารจดัการปัจจยัการผลติอย่างเหมาะสม

มากกว่าถงึแมจ้ะมจีํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารในปรมิาณทีม่ากกว่าเมื่อเทยีบ

กบักลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ 

 

6.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

 กล่าวไดว้่าเทคโนโลยคีอืปัจจยัสาํคญัทีส่รา้งความ

เตบิโตแกธุ่รกจิประกนัภยั การนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมา

ใช้ให้สอดคล้องกบักระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งสร้าง

นวตักรรมและความแตกต่างจากคูแ่ขง่รวมทัง้การปรบัปรุง

คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหต้รงกบัพฤตกิรรมกบั

ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง (Demand Shift) เนื่องจากปัจจุบนัลูกคา้มี

ขอ้มูลและอาํนาจการต่อรองมากกว่าในอดตีอนัเป็นผลจากการพฒันาของเทคโนโลยี

และอทิธพิลของสือ่ดจิติอล ลกูคา้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของนโยบายบรษิทั เปรยีบเทยีบ

ราคากบัคู่แข่ง รวมถึงรบัรู้ประสบการณ์ในการให้บริการจากผู้บริโภครายอื่นผ่าน

ช่องทางดจิติอลได้โดยงา่ย กล่าวไดว้่าธุรกจิทีต่้องการเตบิโตต้องลงทุนในเทคโนโลยี

ควบคู่กบัการพฒันาบุคคลากรขององค์กรเพื่อเพิม่ผลิตภาพในการดําเนินงานและ

จดัสรรทรพัยากรภายใน (จํานวนพนักงาน ผูบ้รหิาร และสาขา) ใหม้คีวามเหมาะสม

เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่ประสบอยู่ ทัง้ในส่วนสํานักงาน 

(Office Works) และพฒันาการใหบ้รกิาร (Services) ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการขาย 

(Sale) และกระบวนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน (Claim) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

6.1.1 เทคโนโลย ี(Technology) 

 (1) การทํางานในส่วนสํานักงาน (Office Works) การลงทุนในเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) สําหรับเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาของ

เทคโนโลย ีตวัอยา่งเชน่ คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์สือ่สารอเิลก็ทรอนิกส ์สมารทโ์ฟน แทป

เล็ต และระบบฐานข้อมูล (Data Base) การเชื่อมต่อและเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภายในบรษิทั ลูกคา้ และพนัธมติรทางธรุกจิเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การกําหนดนโยบาย และการ

        6 
ข้อเสนอแนะ 
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ออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั

และสรา้งความจงรกัความภกัดขีองผูบ้รโิภค (Customer Loyalty) 

(2) การให้บริการ (Services) กระบวนการให้บริการที่ประกอบด้วย

กระบวนการขาย และกระบวนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน มรีายละเอยีดดงันี้  

 2.1 กระบวนการขาย (Sale) สาขาของบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ประกอบดว้ย 

การตดิต่อตวัแทนขายประกนั (Application) การเชค็เบีย้ประกนัภยั (Quote) และ การ

ออกกรมธรรมป์ระกนัภยั (Issue)  

 การพฒันาระบบการค้าทางอเีล็คโทรนิคส์ (E-Commerce) ในกระบวนการ

ขาย เช่น การใช้ระบบแอพพลิเคชัน่หรือเว็บไซต์ที่สะดวกต่อการใช้งาน (User 

Friendly) ปลอดภยั (Security) และเชื่อถอืได้ (Guarantee) สําหรบัการซื้อกรมธรรม์

ประกนัภยัออนไลน์ดว้ยตวัลกูคา้เองโดยไมต่อ้งผา่นตวัแทนขายประกนั เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นไป ขจดัปัญหาลูกคา้ซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ไมไ่ด้

รบัการคุม้ครองเนื่องจากตวัแทนไม่ชาํระเบี้ยประกนัภยัแก่บรษิทัประกนัวนิาศภยัและ

บรษิทัประกนัวนิาศภยัประหยดัคา่บาํเหน็จนายหน้าของตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

 2.2 กระบวนการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (Claim) ศนูยป์ฏบิตักิารสนิไหม

จ่ายของบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบ ประกอบด้วยการรับแจ้งเคลม (Notify) การออก

ตรวจสอบของพนักงานเคลม (Survey) การอนุมตัิเคลม (Approve) และการทําจ่าย

สนิไหมทดแทน (Admin)  

 การใช้แอพพลิเคชัน่สําหรบัให้บรกิารด้านกระบวนการเรยีกร้องค่าสนิไหม

ทดแทนประกนัภยัรถยนต ์ลกูคา้สามารถแจง้การเกดิอบุตัเิหตุและทาํรายงานอบุตัเิหตุ

สง่ถงึบรษิทัไดด้ว้ยตวัเอง โดยพนกังานตรวจสอบอบุตัเิหตุไมต่อ้งเดนิทางไปทีเ่กดิเหตุ

เพื่อรบัแจ้งเหตุ ช่วยให้ลูกค้าประหยดัเวลาเพราะสามารถแยกกบัคู่กรณีได้ภายใน

ระยะเวลาอนัสัน้ รวมไปถงึคน้หาโรงพยาบาลบรเิวณใกลเ้คยีงในกรณีมผีูบ้าดเจบ็การ

คน้หาอู่ซ่อมและกําหนดวนัทีต่้องการนํารถเขา้ซ่อมได้ด้วยตนเอง การตดิตามความ

คบืหน้าของการซ่อมรถไดต้ลอดเวลาผ่านแอพพลเิคชัน่ ฯลฯ การดําเนินการดงักล่าว

สามารถลดขัน้ตอนการดําเนินงานทีเ่คยปฏบิตัมิาก่อน เช่น การเดนิทางไปตรวจสอบ

ของพนักงาน การจ่ายเงนิแก่ส่วนอู่ซ่อมได้อย่างรวดเรว็ การโทรศพัท์สอบถามของ

ลกูคา้ เป็นตน้ 

6.1.2 บุคลากร (Human Resource) 

ในขณะเดยีวกนักบัการนําเทคโนโลยเีขา้มาปรบัใชก้บักระบวนการทาํงานใน

องคก์ร การพฒันาบุคลากรขององคก์รใหม้คีวามพรอ้มในการทาํงานทีเ่ปลีย่นแปลง 
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การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและการเปลี่ยนแปลงเชงิเทคนิคในช่วงปี พ.ศ. 2541-

2557 น้อยกว่าบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มส่วนแบ่งตลาดอื่นๆ รอ้ยละ 3.60 และรอ้ยละ 5.00 

เฉลี่ยต่อปีตามลําดบัแต่การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทางด้านผลผลิต

มากกว่าทีร่อ้ยละ 1.10 เฉลีย่ต่อปีกล่าวคอืบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มสว่นแบ่งตลาด 15 อนัดบั

แรกนําเทคโนโลยมีาใชน้้อยกว่าแต่มกีารบรหิารจดัการปัจจยัการผลติอย่างเหมาะสม

มากกว่าถงึแมจ้ะมจีํานวนสาขา พนักงานและผูบ้รหิารในปรมิาณทีม่ากกว่าเมื่อเทยีบ

กบักลุ่มสว่นแบ่งตลาดอืน่ๆ 

 

6.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

 กล่าวไดว้่าเทคโนโลยคีอืปัจจยัสาํคญัทีส่รา้งความ

เตบิโตแกธุ่รกจิประกนัภยั การนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมา

ใช้ให้สอดคล้องกบักระแสการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งสร้าง

นวตักรรมและความแตกต่างจากคูแ่ขง่รวมทัง้การปรบัปรุง

คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหต้รงกบัพฤตกิรรมกบั

ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง (Demand Shift) เนื่องจากปัจจุบนัลูกคา้มี

ขอ้มูลและอาํนาจการต่อรองมากกว่าในอดตีอนัเป็นผลจากการพฒันาของเทคโนโลยี

และอทิธพิลของสือ่ดจิติอล ลกูคา้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของนโยบายบรษิทั เปรยีบเทยีบ

ราคากบัคู่แข่ง รวมถึงรบัรู้ประสบการณ์ในการให้บริการจากผู้บริโภครายอื่นผ่าน

ช่องทางดจิติอลได้โดยงา่ย กล่าวไดว้่าธุรกจิทีต่้องการเตบิโตต้องลงทุนในเทคโนโลยี

ควบคู่กบัการพฒันาบุคคลากรขององค์กรเพื่อเพิม่ผลิตภาพในการดําเนินงานและ

จดัสรรทรพัยากรภายใน (จํานวนพนักงาน ผูบ้รหิาร และสาขา) ใหม้คีวามเหมาะสม

เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่ประสบอยู่ ทัง้ในส่วนสํานักงาน 

(Office Works) และพฒันาการใหบ้รกิาร (Services) ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการขาย 
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        6 
ข้อเสนอแนะ 
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ไปกส็าํคญัมากเชน่กนั โดยบรษิทัประกนัวนิาศภยัตอ้งปฏบิตัดิงันี้คอื 

(1) การฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบั ตัง้แต่ระดบับรหิารระดบัจนถงึระดบัทัว่ไป

เพื่อปรบัระดบัศกัยภาพ (Skill) เพื่อรองรบัการทาํงานในยุคเศรษฐกจิดจิติอล (Digital 

Economy) การกําหนดนโยบาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลในการ

ทาํงานของตนเองไดแ้ละพฒันากระบวนงานใหด้ขี ึน้ 

 (2) การกาํหนดใหก้ารลงทุนในเทคโนโลยเีป็นนโยบายหลกัขององคก์ร เพื่อ

ปรบัเปลี่ยนองค์กรใหร้องรบัเศรษฐกจิดจิติอล สนับสนุนงบประมาณสาํหรบัวจิยัและ

พฒันา (Research and Development)  

 

6.2 ข้อเสนอแนะในการศีกษาครัง้ต่อไป 

 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาวเิคราะห์การเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมและ

องคป์ระกอบทีส่่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดย

ใชเ้ลขดชันีผลติภาพการเตบิโตปัจจยัรวมของ Malmquist ทางด้านผลผลติ (Output-

Oriented Malmquist TFP Growth Index) ด้วยวิธีการวเิคราะห์การล้อมกรอบขอ้มูล 

(DEA) ทีว่ดัทางดา้นจํานวนกรมธรรมเ์ท่านัน้ โดยใชข้อ้มลูแบบผสม (Panel) ของ 63 

บรษิทั ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2557 จากรายงานประจําปีของบรษิทัประกนัวนิาศภยัที่

รายงานให้กบัสํานักงานอตัราเบี้ยประกนัวินาศภัย ภายใต้สงักดั คปภ. ดังนัน้ใน

การศกึษาครัง้ต่อไปควรเพิม่เตมิในประเดน็ดงันี้ 

 6.2.1 แบบจาํลองทีใ่ชศ้กึษา 

 เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานระหว่างแบบจาํลองการวเิคราะหก์ารลอ้มกรอบ

ขอ้มลู (DEA) กบัแบบจําลองการวเิคราะหเ์สน้พรมแดนเชงิเฟ้นสุ่ม (SFA) หรอืวธิกีาร

อืน่ทีม่คีวามเหมาะสมต่อวตัถุประสงคท์ีศ่กึษา 

 6.2.2 ตวัแปรทีใ่ชศ้กึษา 

 ศกึษาตวัแปรทางการเงนิทางด้านการกระจายความเสีย่งการลงทุน สภาพ

คล่อง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน การทํากําไร หรือการพิจารณาในการรับ

ประกนัภยั เป็นตน้ และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูบ้รหิารของบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีก่าร

เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้ามาเป็นขอ้มลูประกอบในการวเิคราะห์

ควบคูเ่พือ่ความสมบรูณ์และครอบคลุมของการศกึษา 

 6.2.3 ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษา 

 เปรียบเทียบการศึกษาการวิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมและ

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัใน
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เตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมเป็นไปอย่างกา้วหน้ามาเป็นขอ้มลูประกอบในการวเิคราะห์

ควบคูเ่พือ่ความสมบรูณ์และครอบคลุมของการศกึษา 

 6.2.3 ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษา 

 เปรียบเทียบการศึกษาการวิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมและ

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเตบิโตผลติภาพปัจจยัรวมของธุรกจิประกนัวนิาศภยัใน
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การประเมินมลูค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ กรณี คณุภาพแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 

ในอ าเภอแม่วาง เชียงใหม่ ประเทศไทย 
Valuation of Recreational Benefits of Natural Tourism Sites : 

   A Case Study of the Decline in Quality of Tourism Sites  
in Mae Wang District, Chiang Mai Province, Thailand1 

 
Mathana Inchai2  

Surachai Kungwon3 
Waraporn Nunthasen4  

Nuttiya Tantranont5 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
ทอ่งเทีย่วเชงินนัทนาการในชมุชนแมว่าง จงัหวดัเชยีงใหม ่
และเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าประโยชน์ด้าน
นันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแม่วาง จงัหวดั

เชยีงใหม่ กรณีสมมต ิคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วเสื่อมโทรมลง โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์
ต้ นทุ น ก า ร เ ดินทา งส่ ว นบุ คคล  ( Individual Travel Cost Method, ITCM) ใ ช้
แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ลีกัษณะการเดนิทางแบบ 
Single Purpose Visitors จ านวน 400 คน ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อ
การตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชนแม่วาง จงัหวดั

                                                           
1 This article is part of dissertation of Community Economy and Technology Development 

Curriculum, Asian Development College for Community Economy and Technology, Chiang Mai 
Rajabhat University. 

2 Student in Doctor of Philosophy in Community Economy and Technology Development program, Chiang 
Mai Rajabhat University 

3 Associate Professor in Faculty of Economics of Maejo University 
4 Assistant Professor in Faculty of Economics of Maejo University. 
5 Lecturer in Asian Development College for Community Economy and Technology of Chiang Mai 
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