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ปัจจัยทางการเงินทีม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกจิประกนัภัย 

(FINANCE  FACTORS  AFFECTING  THE  PERFORMANCE   

OF  INSURANCE BUSINESS) 

แววดาว อํ่าอ่อน 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

--------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) รายปีในช่วงระยะเวลาปี  พ.ศ.2550-2554   โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณ

สถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น(Multiple Regressions) เพื่อทําการทดสอบ

สมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่  ประเภทของธุรกิจและ ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถวดั

ไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและ

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)  

 ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  สามารถส่งผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั  และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ประเภทของธุรกิจและ ผล

การดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วน 

วดัสภาพคล่อง และอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    

คําสําคัญ : อตัราส่วนทางการเงิน , ผลการดาํเนินงาน , ธุรกิจประกนัประกนัภยั 
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this independent study is the finance factors that affecting 

the performance of insurance business. The data were collected from secondary 

sources insurance business which were collected from annual financial statement 

from 2007 to 2011 processing using software to test the hypothesis, and multiple 

linear regression analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the 

relationship between the independent and dependent variables. The factors under 

study were the Types of Business Insurance , Financial Analysis such as Liquidity 

Ratio , Profitability Ratio, Efficiency Ratio, Financial Ratio 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The relationship is very high and can 

affect the performance of insurance business. Test of the relationship. Found that  

Profitability Ratio, Financial Ratio had a relationship in the same direction as 

statistically significant. There are many variables and relationships. That correlate 

significantly in the same direction. 

KEYWORDS : FINANCIAL RATIO , THE PERFORMANCE , INSURANCE 

BUSINESS 

1. บทนํา 

ประเทศองักฤษเป็นตน้กาํเนิดของการประกนัภยัเร่ิมจากการประกนัภยัทาง

ทะเล จนกระทัง่ขยายตวัเป็นธุรกิจขา้มชาติ โดยมีการประกนัภยัในรูปแบบต่าง ๆ 

มากมายทัว่โลก ไดแ้ก่ การประกนัภยัทางทะเล อคัคีภยั การประกนัความเสียหายอนั

เกิดจากรถยนต ์การประกนัภยัการขนส่ง และการประกนัชีวิต ในปี พ.ศ.2485 บริษทั

ในประเทศไทยท่ีดาํเนินธุรกิจประกนัภยัในประเภทประกนัชีวิตเป็นบริษทัแรก คือ 

บริษทัไทยประกนัชีวติ และบริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั  

ธุรกิจประกนัชีวติ เป็นธุรกิจเพื่อช่วยจ่ายเงินใหก้บัผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากการ

ตาย การสูญเสียอวยัวะ การทุพพลภาพ การเจบ็ป่วย หรือการไม่มีรายไดใ้นยามแก่ชรา 
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โดยบริษทัประกนัชีวิตจะทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเก็บรวบรวมเงินแลว้นาํไปจ่าย

แก่ผูท่ี้ทาํประกนัชีวิตท่ีไดป้ระสบภยั การประกนัชีวิต ไดแ้ก่ ประกนัภยัอุบติัเหตุ โดย

จะชดเชยค่าเสียหายในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุ เกิดการสูญเสียอวยัวะ 

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต นอกจากน้ียงัมี การประกนัสุขภาพ โดยการจ่ายค่าชดเชยท่ี

เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ไม่วา่จะเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภยั หรือการบาดเจ็บ

จากอุบติัเหตุ  

ส่วนธุรกิจประกนัวินาศภยั เป็นธุรกิจท่ีประกนัความเสียหายอนัเกิดจาก

รถยนต ์อคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตล็ด ไดแ้ก่ 

การประกนัภยัเน่ืองจากถูกโจรกรรม และการประกนัอุบติัเหตุเอ้ืออาทรเป็นตน้ ซ่ึงจะ

ชดเชยค่าเสียหายเม่ือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงท่ีผูเ้อาประกนัไดต้กลงทาํสัญญากนัไว้

เช่น เกิดอุบติัเหตุทางถนน หรือรถยนต์ได้รับความเสียหายบริษทัก็จะชดเชย

ค่าเสียหายในการดูแล ซ่อมแซมรถยนตใ์หก้บัผูเ้อาประกนัภยั  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 ธุรกิจน้ีมีการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั คือ ธุรกิจ

ประกนัชีวิต เป็นธุรกิจท่ีช่วยเหลือในดา้นการประกนัอุบติัเหตุและการประกนัชีวิต

ส่วนธุรกิจประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกิจท่ีรับประกนัความเสียหายแก่รถยนต ์การประกนั

อคัคีภยั การประกนัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัเบ็ดเตล็ด ธุรกิจประกนัภยัมี

ความสําคญัต่อบุคคล ครอบครัว และธุรกิจการคา้การลงทุนในดา้นการคุม้ครองดูแล 

สร้างหลกัประกนั สร้างความมัน่คง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยประกนัความ

เสียหายทางการเงินท่ีเกิดจากการเส่ียงภยัในดา้นต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณ

ของรัฐบาลในดา้นสวสัดิการ รวมถึงการสงเคราะห์ประชาชนผูป้ระสบภยั และธุรกิจ

ประกนัภยัยงัเป็นสถาบนัระดมเงินออมระยะยาวในรูปของเบ้ียประกนัภยั เป็นแหล่ง

เงินออมท่ีสามารถนาํไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้

และการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดการขยายตวั และการพฒันาทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจประกนัภยั หลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

 2. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินระหวา่งกลุ่ม

ธุรกิจประกนัชีวิตกบักลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยั ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั  

สมมุติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1 อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตดีกวา่ของกลุ่มธุรกิจ

          ประกนัวนิาศภยั  

สมมุติฐานที่ 2 ประเภทของธุรกิจประกนัภยัท่ีแตกต่างมีผลกระทบต่อผลการดาํเนิน 

                        งานแตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวจัิย  

การศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยัเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

 1. งบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประกนัชีวติ และบริษทัประกนัวนิาศ

ภยั โดยทาํการเก็บขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2554 

 2. คาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษา โดยวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 4 กลุ่ม คือ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  อตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  และอตัราส่วนวิเคราะห์

นโยบายทางการเงิน เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสะทอ้นให้เห็นผลการ

ดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ  

 3. ปัจจยัท่ีสําคญัในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน  และประเภท

ธุรกิจ  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                             ตัวแปรตาม  

(Independent Variables)                                           (Dependent  Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกนั

ชีวิต และธุรกิจประกนัวินาศภยั เพื่อนาํผลการศึกษาฐานะทางการเงินของทั้ง 2 ธุรกิจ 

มาทาํการวเิคราะห์ถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ซ่ึงจะทาํให้

ผูป้ระกอบการและผูล้งทุนคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อกิจการได้ล่วงหน้าเพื่อ

นาํไปใชใ้นการตดัสินใจวางแผน และเกิดการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง

เพื่อใหฝ่้ายบริหารของบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมและปรับปรุงแกไ้ขผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน  

 

ประเภทของธุรกจิ  

1.ธุรกิจประกนัชีวิต    

2.ธุรกิจประกนัวนิาศภยั   

 

อตัราส่วนทางการเงนิ  

1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ  

    ดาํเนินงาน   

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

ผลการดําเนินงาน 

ของ 

ธุรกจิประกนัภัย 
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2.  แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิย 

 2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบังบการเงิน (Financial Statement)  

งบการเงินเป็นงบท่ีกิจการจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ

กิจการ แสดงถึงฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยจะ

แสดงในรูปของงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

งบกระแสเงินสด โดยสามารถอธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของงบการเงินแต่ละ

ประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  

 2.1.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน  (Balance Sheet)   งบดุลเป็นงบการเงินท่ีใชว้ดั

ฐานะการเงินของกิจการ โดยจะแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 

 2.1.1.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (Income Statement)  งบกาํไรขาดทุนเป็น

งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ ณ งวดบญัชีหน่ึงๆ  

 2.1.1.3 งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) งบกระแสเงินสดเป็นงบท่ี

แสดงการเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดสุทธิ  

 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน(Ratios Analysis)  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินฐานะทางการเงินประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการทาํกาํไรของกิจการเพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและเปรียบเทียบ

ระหว่างธุรกิจท่ีดาํเนินการคลา้ยกนัซ่ึงจะแสดงในรูปร้อยละ อตัราส่วนหรือสัดส่วน

มาเทียบ อตัราส่วน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้ และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ วา่เหมาะสมหรือไม่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินน้ีแบ่งตาม

จุดมุ่งหมายในการใชไ้ดเ้ป็น 4  ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 - การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

 - การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 - การวเิคราะห์ความสามารถในการหากาํไรของเงินทุน 

 - การวเิคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษทั 
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2.1.3แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุ  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ตามกบัตวัแปรอิสระ ผลจากการวิเคราะห์ สามารถนาํมาสรุปเป็นความสัมพนัธ์อยูใ่น

รูป ของสมการเส้นตรงโดยสามารถ ซ่ึงสามารถเขียนให้อยูใ่นรูปแบบความสัมพนัธ์

ของสมการไดด้งัน้ี  

 
 

2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นงเยาว ์ตั้งศิริ (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจ และอัตราส่วนเฉล่ียทางการเงินท่ีมีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ พบว่า ดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีสําคญั คือ ประชากร อตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ มีผลต่ออตัราส่วนเฉล่ีย

ทางการเงินทั้ง 17 อตัราส่วน  และศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์บวา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ลดัดาวรรณ วฒันโยธิน (2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเปรียบเทียบอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงินของ

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแยกเป็น

กลุ่มบริษทัประกนัวนิาศภยัขนาดใหญ่ และกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัขนาดเล็ก โดย

ใชข้อ้มูลจากงบการเงินระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2544 การทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มโดยนาํค่าอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงินมาทาํการทดสอบโดยใช ้ค่าสถิติ t-test (Two 
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Sample t-test) แบบ Independent ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วน

เฉล่ียทางการเงินท่ีดีกวา่ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนาดของกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัอยา่งมี

นยัสาํคญั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

ทววีฒัน์ ช่ืนบานเยน็ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยก่อนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจโดยทาํการ 

ศึกษาเฉพาะธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีได้จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั โดยวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 6 ดา้นพบวา่ ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยั 

บริษทัประกนัวินาศภยัในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปรากฏว่ามีแนวโน้มท่ีมี

ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยั ความสามารถในการชาํระหน้ีสิน 

ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัประกนัวินาศภยัในประเทศ

ไทย ช่วงก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ มีอตัราส่วนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั บริษทั

ประกนัวินาศภยัในประเทศไทยในช่วงก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ มีอตัราส่วน

สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อหน้ีสินท่ีมีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  

อรอนงค์ กลัยาณสิทธ์ิ (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาความมัน่คงของ

ธุรกิจ โดยวดัจากความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และความสามารถในการ

ทาํกาํไรของธุรกิจประกนัชีวิต ดว้ยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยวิเคราะห์

อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนนั้น พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนน้ี

ใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีการวิเคราะห์อตัราส่วนกาํไรก่อนหักภาษี และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทาํ

กาํไรมากกวา่กลุ่มบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก อตัราส่วนเงินสาํรองค่าสินไหมคา้ง

จ่ายต่อเงินกองทุน กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนไดดี้กวา่กลุ่มบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก 

วิไลวรรณ มหาวรีวฒัน์ (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความมัน่คงทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย และทาํการศึกษาถึงโครงสร้างทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศ การวิเคราะห์ความมัน่คงทางการเงินโดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบแสดง
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การเคล่ือนไหวของเงินทุน ผลจากการวิเคราะห์ความมัน่คงทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัประกนัชีวติในประเทศไทย พบวา่ โครงสร้างทางการเงินในดา้นสินทรัพยก์ลุ่ม

บริษทัขนาดใหญ่ มีการถือครองอสังหาริมทรัพยใ์นสัดส่วนท่ีมากกว่า ส่วนกลุ่ม

บริษทัขนาดเล็กมีการถือครองสินทรัพยใ์นรูปของเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน

เท่านั้น และ การดาํเนินธุรกิจประกนัชีวิต กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาด

ของเบ้ียประกนัภยัรับสูงถึงร้อยละ 99 กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมีส่วนแบ่งการตลาดของ

เบ้ียประกนัภยัรับเพียง ร้อยละ 1 เท่านั้น และ ฐานะทางการเงินของธุรกิจประกนัชีวิต 

ดา้นอตัราส่วนสภาพคล่องทั้งกลุ่มบริษทัขนาดเล็กและกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีสภาพ

คล่องไม่แตกต่างกนั โดยเฉล่ียอยูท่ี่0.6 เท่า  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั มีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                         

โดยมีระเบียบวธีิวิจยั ดงัน้ี  

 1. ศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. กาํหนดปัญหาของงานวจิยั ท่ีมา และความสาํคญัของปัญหา  

 3. กาํหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 4. กาํหนดสมมุติฐาน และ ขอบเขตการศึกษา 

 5. เก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจประกนัภยั  

 6. นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ผล และทาํการทดสอบสมมุติฐาน  

 7. สรุป และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล และทดสอบสมมุติฐาน  

 8. นาํเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

บริษทัประกนัชีวิต  และ บริษทัประกนัวนิาศภยั  
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 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ได ้

ทาํการศึกษาประชากร  รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 92 บริษทั แบ่งธุรกิจประกนัชีวิต 

จาํนวน 24 บริษทั และบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวน 68 บริษทั  

ตัวแปรทีท่าํการวจัิย   ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัภยั โดย

วดัจากเบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดข้องธุรกิจ  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ประเภทของธุรกิจ และ 

อตัราส่วนทางการเงิน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึง

รวบรวมได้จากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554) ของธุรกิจประกนัภยัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์และขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ ตาํรา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มา

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั มีวธีิการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  

 1. คาํนวณอตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินของธุรกิจประกนัภยั   รวม

ทั้งส้ินเป็นจาํนวน 92 บริษทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) และใชค้่าของ

อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวทั้ง 5 ปี เป็นตวัแปรอิสระในการสร้างแบบจาํลอง  

 2. ใชโ้ปรแกรมหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัดว้ยเพียร์สัน (Person 

correlation) ซ่ึงค่าท่ีไดเ้รียกวา่ “สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์” โดยปกติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 

-1.00 ถึง 1.00  

 3. การทดสอบสมมุติฐาน  
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 สมมุติฐานที่ 1: อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตดีกวา่ของ

กลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยนาํค่าอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงิน มาทาํการทดสอบ

สมมุติฐานโดยใชค้่าสถิติ t – test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (α = 0.05)  

 สมมุติฐานที่ 2 ประเภทของธุรกิจประกนัภยัท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานแตกต่างกนัโดยใชค้่าสถิติท่ีใชส้ําหรับในการสร้างสมการผลท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์สามารถสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์อยูใ่นรูปของสมการเส้นตรง สามารถ

เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบความสัมพนัธ์ดงัสมการต่อไปน้ี  

              -  แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุที่ 1  

Y1 = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

-  แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุที่ 2  

Y2 = β5X1 + β6X2 + β7X3 + β8X4 

 โดยท่ี :Y1=ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวติ  

 โดยท่ี:Y2=ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

 X1 = อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง                        

 X2 = อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  

 X3 = อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

 X4 = อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

 β1, β2, β3 และ β4 = ค่าสัมประสิทธ์ิ  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) 

ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554)และนาํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่

สมการ  
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ตารางท่ี4.1  ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

Ratio ธุรกจิประกนัชีวติ 

ธุรกจิประกนัวนิาศ

ภัย 

Mean SD. Mean SD. 

1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง   (Liquidity Ratio) 

1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน:(เท่า) 0.35 0.12 0.62 0.20 

1.2 อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ: (วนั) 27.78 3.14 62.01 12.56 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2.1 อตัราส่วนการประกนัภยัต่อ: (%) 176.76 6.37 102.84 2.92 

2.2 อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน : (%) 65.47 0.88 77.71 55.20 

2.3 อตัรากาํไรขั้นตน้ : (%) -9.34 1.72 -  21.38 54.04 

2.4 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั : (%) 48.11 2.08 41.17 1.99 

2.5 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน : (%) 49.90 3.10 10.88 4.90 

2.6 อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ : (เท่า) 1.81 0.53 1.49 0.18 

2.7 อตัรากาํไรสุทธิ : (%) 5.29 2.10 -  18.24 53.28 

2.8 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : (%) 10.34 1.02 -  24.40 74.70 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ : (%) 1.46 0.49 -     0.68 8.72 

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : (%) 28.05 1.38 49.23 19.83 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Ratio) 

4.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : (%) 6.56 1.97 3.40 3.00 

4.2 Policy Liability to Capital Fund : (เท่า) 6.25 1.96 2.64 3.08 

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : 

(เท่า) 6.15 1.93 0.79 0.08 

4.4 อตัราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย ์ : (เท่า) 0.80 0.06 0.24 0.09 

4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล : (%) 0.11 0.06 0.48 0.33 

   จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1  ผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา สามารถบรรยายได้

ดงัน้ี 
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อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.35 เท่า และ 0.62 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.12 และ 0.20 ตามลาํดบั  

อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ (Current on Premium) กลุ่มธุรกิจประกนั

ชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 27.78 วนั และ 62.01 วนั  ส่วน

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.14 และ 12.56 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนการประกนัภยัต่อ (Retention Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและ

กลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 176.76 และ 102.84  ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.37 และ 2.92 ตามลาํดบั 

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและ

กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 65.47 และ 77.71  ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.88 และ 55.20 ตามลาํดบั 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ -9.34 และ -21.38  ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 1.72 และ 54.04 ตามลาํดบั 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั (Expense Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต

และกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 48.11 และ 41.17 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.08 และ 1.99 ตามลาํดบั 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI)  กลุ่มธุรกิจ

ประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ49.90 และ 10.88 

ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.10 และ 4.90 ตามลาํดบั 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ (Net Premium) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 1.81 และ 1.49 ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.53 และ 0.18 ตามลาํดบั 

อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 5.29 และ -18.24 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 2.10 และ 53.28 ตามลาํดบั 
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อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติ

และกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 10.34 และ -24.40 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.02 และ 74.70  ตามลาํดบั 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA) กลุ่มธุรกิจประกนั

ชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 1.46 และ -0.68 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49 และ 8.72  ตามลาํดบั 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Total Assets Turnover)  กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต

และกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 28.05 และ 49.23 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.38 และ 19.83  ตามลาํดบั 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt-to-Equity Ratio : D/E Ratio) 

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 6.56 

และ 3.40 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.97และ 3.00  ตามลาํดบั 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Policy Liability to Capital Fund) 

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 6.25 เท่า และ 

2.64 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.96 และ 3.08 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Provisions-to-Equity Ratio : P/E 

Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 6.15 

เท่า และ 0.79 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.93 และ 0.08 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์ (Provision-to-Assets Ratio : P/A Ratio)  

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.80 เท่า และ 

0.24 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.06 และ 0.09 ตามลาํดบั  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 0.11 และ 0.48 ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.06 และ 0.33  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.2 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ของอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวติ  

 

ตัวแปร

พยากรณ์ B Beta t Sig. 

P/A -244554 -1.018 -22.363 0.002 

CR -29502.6 -0.265 -5.823 0.028 

Constant 264629.3  28.543 0.001 

R = 0.998 R2 = 0.996 R2adj = 0.992 F = 250.846 Sig. = 0.004 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ   (α = 0.05) 

แบบจาํลองการถดถอยเชิงพหุดงัน้ี  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัชีวติ   =   264629.3 -244554 P/A -29502.6 CR 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี4.2 สามารถอธิบาย  ได้ดังต่อไปน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิต 99.8% (R Square = 0.998) ส่วนท่ีเหลือมา

จากปัจจยัอ่ืน  ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.004 และ F = 250.846 โดยอตัราส่วนเงินสํารองต่อ

สินทรัพยมี์ผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

ชีวติ โดยมีค่าเท่ากบั 1.018  หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน

ร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1.018 และ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัชีวิต โดยมีค่าเท่ากบั 0.265  หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ0.265  
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ตารางท่ี 4.3 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ของอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

 

ตัวแปร

พยากรณ์  

B  Beta  t  Sig.  

COP 387.049 0.956 5.647 0.011 

Constant  7668.855  1.775 0.174 

R = 0.956 R2 = 0.914 R2adj = 0.885 F = 31.884 Sig. = 0.011 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ   (α = 0.05) 

แบบจาํลองการถดถอยเชิงพหุดงัน้ี  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภัย =   7668.855+387.049 COP 

จากผ ลการวิ เค ราะห์ในตา ราง ท่ี  4.3 ส ามารถอธิ บายไ ด้ดัง ต่อไป น้ี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 95.6% (R Square = 0.956)  ส่วนท่ีเหลือ

มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีค่า Sig. = 0.011 และ F = 31.884 โดยอตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนั

คา้งรับมีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

โดยมีค่าเท่ากบั 0.956  หมายความวา่ ถา้อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.956  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึง

รวบรวมไดจ้ากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554) สรุปผลการวิเคราะห์ของธุรกิจประกนัชีวิต ไดด้งัน้ีอตัราส่วนเงิน

สาํรองต่อสินทรัพยมี์ผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจ
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ประกนัชีวิต โดยมีค่าเท่ากบั 1.018  หมายความว่า ถา้อตัราส่วนเงินสํารองต่อ

สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน ร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 

1.018  และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิตเช่นกนั  โดยมีค่าเท่ากบั 0.265  หมายความว่า ถา้

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดําเนินงานมีการ

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ0.265  และในธุรกิจประกนัวินาศภยัอตัราหมุนเวียนเบ้ีย

ประกนัคา้งรับมีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

วินาศภยั โดยมีค่าเท่ากบั 0.956  หมายความวา่ ถา้อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.956 

อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัภยั  สรุปผล

การวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย ์และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  

มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต และสําหรับอตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์ ตั้งศิริ ท่ี 

ทาํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และอตัราส่วนเฉล่ีย

ทางการเงินท่ีมีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีกล่าวว่า  อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ อตัราการหมุนของสินทรัพย ์และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

  จากผลการวจิยั  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยัประเภทประกนัชีวิตมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัภยัควรมี
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การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน และบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหธุ้รกิจมีรายไดจ้ากการลงทุนระยะสั้นและการใหกู้ย้มืเพิ่มมากยิง่ข้ึน  

 2. อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย ์มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญัในเร่ืองการวางแผน และ

การนาํสินทรัพยท่ี์ไปลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียง และมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอพร้อม

ต่อการชดใชต้ามภาระผกูพนัภายใตก้รมธรรมท่ี์ไดรั้บประกนัภยัไว ้    

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจประกนัภยั โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน และ

ประเภทของธุรกิจ  ซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัญหาความไม่สงบ

ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ ดงันั้นในงานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ  

 2. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีข้อมูลท่ีนํามาทาํการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) จึงพบปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือการใชข้อ้มูลจากงบการเงินเพียง

อยา่งเดียวไม่อาจสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของธุรกิจไดท้ั้งหมด จึงควรศึกษาขอ้มูล

เชิงลึกประกอบเพิ่มเติมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ 
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