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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษั ท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) โดยมีปจจัยทางเศรษฐกิจที่ใชในการศึกษา ไดแก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีราคาผูบริโภค
(CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ขอมูลที่ใชเปน
ขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
รวมระยะเวลาทั้งหมด 91 เดือน จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ไดแก ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ซึ่ง
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได
กําหนดไว และปริมาณเงินM2 (M) ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกับเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงได ดวยความอนุเคราะหชวยเหลือจาก
ทานอาจารยสุกัญญา ภูสุวรรณรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาของขาพเจา ทานไดใหความกรุณา
แนะนํ า ให คํา ปรึ ก ษาที่ เ ป น ประโยชนอ ย า งมาก ตลอดจนเสี ย สละเวลาตรวจตราและแก ไ ข
ขอบกพรองตางๆ ของเนื้อหา เพื่อเสริมสรางการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้ใหสมบูรณมาก
ที่สุด ขาพเจาจึงกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทุกทาน
ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดวยความเอาใจใสและเมตตาเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอคุณแม และครอบครัวของขาพเจา ซึ่งเปนผูอยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ CEO MBA รุน 6 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทุกคนที่เปนกําลังใจที่
ดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู
ทายสุดนี้ขาพเจาขอมอบสวนดี และประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
แดผูมีพระคุณทุกทาน หากการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใด
ขาพเจาขอนอมรับไวเพียงผูเดียว และขออภัยอยางสูงไว ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมื่อประมาณ 30 ปที่แลว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปรมีผูถือ
กรมธรรมประกันชีวิตเพียง 3% เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร และในปจจุบันประเทศสิงคโปรมี
ผูถือกรมธรรมประกันชีวิตมากถึง 220% ประเทศมาเลเซียมีผูถือกรมธรรมประกันชีวิต 60%
ในขณะที่ประเทศไทยมีผูถือกรมธรรมประกันชีวิต 22% จะเห็นไดวา ประเทศที่มีผูถือกรมธรรม
ประกันชีวิตมากยอมแสดงวาประเทศนั้นจะเปนประเทศที่พัฒนาไดเร็ว เพราะรัฐบาลไมตอง
รั บ ภาระค า รั ก ษาพยาบาล และไม ตอ งดูแ ลประชาชนยามเกษี ย ณ เพราะประกั นชี วิ ต ช ว ย
แกปญหานี้ใหกับผูถือกรมธรรม ชวยลดภาระแกรัฐบาล ทําใหรัฐบาลสามารถนําเงินดังกลาวไป
พัฒนาประเทศ ชวยผลักดัน GDP ของประเทศใหเติบโตขึ้นได รัฐบาลตระหนักถึงคุณคาของ
การประกันชีวิตดวยการสนับสนุนใหทําประกันชีวิต โดยการใหผูเอาประกันนําเบี้ยประกันชีวิต
ไปหักลดหยอนภาษีได จากเดิมที่สามารถลดหยอนได 10,000 บาท เพิ่มเปน 50,000 บาท ในป
พ.ศ. 2445 และเพิ่มเปน 100,000 บาท ในปพ.ศ. 2551 และเพิ่มเปน 300,000 บาท ในปพ.ศ.
2553 จะเห็นไดวา การประกันชีวิตมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันชีวิตยอมสงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติ
บทบาทของธุรกิจประกันชีวิตอีกอยางหนึ่งคือ ผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน คือ
ทําใหเกิดรายไดประจํา ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีหลายประเภทดวยกันเชน การฝากเงินกับ
ธนาคาร (ดอกเบี้ย) การฝากเงินกับสถาบันการเงิน (ดอกเบี้ย) การซื้อพันธบัตร (ดอกเบี้ย) การ
ซื้อสลากออมสิน (ถูกรางวัล) การซื้อกรมธรรมประกันชีวติ (เงินปนผล) การซื้อหุนในตลาด
หลักทรัพย (เงินปนผล) การซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนรวม (เงินปนผล) การนําเงินออมมาแปร
สภาพเปนเงินลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนตามความคาดหวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ได
จากธนาคารพาณิชยมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่ธรุ กิจประกันชีวิตจะมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกวา ดังนั้นผูออมเงินก็อาจจะหันไปลงทุนในธุรกิจประกันชีวติ ที่มีความ
นาเชื่อถือและมีอัตราผลอตบแทนสูงกวาสถาบันการเงิน การออมผานกรมธรรมประกันชีวติ เปน
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วิธีการออมที่ไดผลดีที่สุด เพราะเปนการออมอยางมีระบบ ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ออมตามเปาหมาย สรางหลักประกันชีวิตและความมั่นคงทางดานการเงินเพื่อใหมีเงินไวใชในวัย
ชรา เพื่อไวใชทางดานการศึกษาและความกาวหนาในการงาน เพื่อไวเปนมรดกใหลูกหลานและ
สังคม และเปนเงินทุนในการประกอบอาชีพในอนาคต การออมผานกรมธรรมประกันชีวิตทําให
เกิดการสะสมเงินทุนหรื อเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เกิ ดเสถียรภาพแก ระบบ
เศรษฐกิจเมื่อมีการลงทุนจากการออม เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการ
ดึงเงินออมมาเพิ่มการหมุนเวียนของการลงทุน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด เปนบริษัทหนึ่งเดียวที่บริหารงานโดยคณะผูบริหาร และ
คณะกรรมการคนไทย และในฐานะที่เปนบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย จึงมีความ
สนใจที่อยากศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด
หนวย : ลานบาท

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
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ภาพที่ 1 แสดงจํานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องทุกป แมเศรษฐกิจจะอยูในชวงสภาวะขยายตัวหรือหดตัว แตจะเพิ่มมากหรือนอย
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นั้นขึ้นอยูปจจัยทางเศรษฐกิจหลายปจจัย ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่
มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวติ จํากัด
สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET) อยางนอย 1 ปจจัยที่ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัย
รับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลปจจัยในดานตางๆ ที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด จากขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจ ดัชนีราคาผูบริโภค ปริมาณเงินM2 และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช
ขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 รวม
ระยะเวลา 91 เดือน
คํานิยามศัพท
เบี้ยประกันภัยรับ (Premium) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัย จายใหกับบริษัท
เพื่อซื้อความคุมครองที่จะไดรับจากการประกันชีวิต
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (Fix deposit rate) หมายถึง คาเฉลี่ยอัตรา
ผลตอบแทนตอปที่ไดรับจากการฝากเงินในธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) เปนเครื่องมือหนึ่งในระบบ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางเศรษฐกิจ ทําใหสามารถประเมินสถานการณวาเศรษฐกิจอยู
ในชวงขาขึ้นหรือขาลง บงบอกความมั่นใจในการดําเนินกิจการ การลงทุน การบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใชวัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการที่ครอบครัว หรือผูบริโภคซื้อหามาบริโภคเปนประจํา ใน
ปจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปที่กําหนดไวเปนปฐาน
ปริมาณเงินM2 หมายถึง ปริมาณเงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบดวย ธนบัตร
เหรียญกษาปณ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณโดย
การถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนจดทะเบียน โดยใชหุนสามัญจด
ทะเบียนทุกหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SET Index =
มูลคาตลาดรวม ณ วันปจจุบัน x 100
มูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผนการประกอบธุรกิ จในสภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ที่ จะทํ าให
องคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
ที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ.
2553 โดยแบงรายละเอียดของสวนตางๆ ดังนี้ คือ
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต ประวัติความเปนมาและลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ไทยประชีวิต จํากัด
สวนที่ 3 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ควรมีความรูพื้นฐานเพื่อนํามาประกอบการสรางเครื่องมือ รวมทั้งสนับสนุนผล
การศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมีดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันชีวิต (ธีรรวุฒิ ดํารงเรืองทรัพย, 2550)
การประกันชีวติ เปนสวนหนึง่ ของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เปนการใหความ
คุมครองทางการเงินและความมั่นใจในการดํารงชีวิตแกตนเองและครอบครัวที่ไดรบั ความ
เดือดรอนหรือเสียหาย ทุพพลภาพ หรือจากการสูญเสียชีวติ ของผูมีรายไดหรือหัวหนาครอบครัว
กอนเวลาอันควร นอกจากนี้ การประกันชีวิตยังชวยในการสงเสริมและฝกนิสัยบุคคลใหรูจักการ
ออมทรัพย และถือเปนการลงทุนชนิดหนึง่ ซึ่งมีสวนสงเสริมสรางการวางแผนการเงินหากได
เลือกการทําประกันที่ถูกตอง
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โดยทั่วไปการประกันภัยเปนการปองกันการสูญเสียทรัพยสินที่หามาไดดวยความยากลําบาก
และรายไดที่คาดวาจะได รับ เมื่อมีการเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัวกอนเวลาอันควร การ
ประกันชีวิตก็เขามารับผิดชอบทดแทนในสวนของรายไดที่หยุดชะงักลง การประกันชีวิตไม
เพียงแตปองกันสิ่งที่เกิดขึ้นมากอนหนาการเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัว แตยังชวยใหเกิด
ความมั่ นใจสํา หรั บ เป า หมายทางการเงินที่ ยังไม สําเร็จสมบูรณ ใ หบ รรลุถึงความสํ า เร็จ ตาม
เปาหมาย และยังใหประโยชนทางดานภาษีและการลงทุนอีกดวย
แนวคิดสถาบันการเงิน (ประโชค ชุมพล, 2532)
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําธุรกิจในรูปของการกูยืมและใหกูยืม หรือเปน
สถาบันที่ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูใหกูและผูขอกู โดยอาศัยเครื่องมือหรือตราสารทาง
การเงินและรับภาระการเสี่ยงจากการใหกูยืมแทน สวนรายไดจากสถาบันการเงินมาจากความ
แตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากผูขอกู และอัตราดอกเบี้ยซึ่งตองจายใหแกผูใหกู
สถาบันการเงินสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ
1. สถาบันการเงินในระบบ
เปนสถาบันการเงินที่ถูกตั้งขึ้นอยางเปนทางการ โดยมี
กฎหมายและระเบียบขอบังคับควบคุมการดําเนินงานของสถาบันการเงินในแตละประเภท
2. สถาบันการเงินนอกระบบ เปนสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไมมี
กฎหมายและระเบียบขอบังคับควบคุมการดําเนินงาน เชน การกูยืมกันโดยตรง การเลนแชร
สินเชื่อทางการคา การซื้อขายลดเช็ค เปนตน สถานบันการเงินนอกระบบมีลักษณะที่แตกตาง
กันไปหลายรูปแบบและยากตอการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในทางขอเท็จจริงแลวอาจไมเรียกวา
เปนสถาบันการเงินก็ได เพราะกฎหมายมิไดรับรอง
ประเภทของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินจะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้
1. ประเภทของสถาบันการเงินที่พิจารณาตามอายุของหลักทรัพยที่สถาบันการเงินนั้น
ไดออกหรือทําการซื้อขาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 สถาบันการเงินในตลาดเงิน เปนสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพยและซื้อ
ขายหลักทรัพยที่มีอายุครบกําหนดไมเกิน 1 ป ซึ่งเปนการใหกูยืมเงินในระยะสั้น ไดแก ธนาคาร
พาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และบริษัทเงินทุนบาง
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บริษัทที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุครบกําหนดไมเกิน 1 ป หรือบริษัทเงินทุนบางบริษัทที่รับซื้อ
ลดตราสารพาณิชยหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีอายุครบกําหนดไมเกิน 1 ป เชน ตราสาร
พาณิชยและตราสารของบริษัทเงินทุน การกูเงินโดยการเบิกบัญชี บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินคลัง
1.2 สถาบันการเงินในตลาดหุน เปนสถาบันที่ออกหลักทรัพยและการซื้อขาย
หลักทรัพยที่มีอายุกําหนดมากกวา 1 ป ซึ่งเปนการใหกูยืมในระยะยาว โดยใชเครื่องมือทาง
การเงินตางๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุครบกําหนดเกิน 1 ป เปนตน
2. ประเภทของสถาบันการเงินที่พิจารณาตามหนาที่และลักษณะการดําเนินกิจกรรม
หลักของสถาบันการเงินภายใตกรอบของกฎหมาย แบงเปน 4 ประเภท
2.1 สถาบันการเงินเกี่ยวกับการรับฝากเงิน เปนสถาบันที่ทําหนาที่หลักในการ
ระดมทุนสวนใหญ โดยวิธีการรับฝากเงินจากประชาชนประเภทตางๆ เชน เงินฝากเผื่อเรียก
เงินฝากสะสมทรัพย และเงินฝากประจํา เงินทุนที่ระดมไดอาจจะนําไปใชลงทุนหรือใหกูยืมใบ
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดใหหรืออาจจะเปนการใหกูเพื่อการลงทุนในธุรกิจ ใหกูเพื่อการบริโภค
เพื่อการเคหะ หรืออาจนําไปลงทุนในหลักทรัพยอื่นๆ ไดแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
2.2 สถาบั น การเงิ น ที่ มี สั ญ ญาผู ก พั น กั บ แหล ง เงิ น ทุ น เป น สถาบั น ที่ ส ร า ง
เครื่องมื อทางเครดิตที่ มีลักษณะเปนสัญญาผูกพันกั บเจาของเงินทุนหรือผูออม เชน บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยอื่นๆ กองทุนบํานาญ กองทุนสะสม เงินทุนที่ระดมไดจะนําไป
ใหกูหรือนําไปลงทุนในโครงการตางๆ ที่มีระยะเวลายาวเพื่อใหไดรับผลประโยชนตอบแทน
สูงขึ้น
2.3 สถาบันการเงินที่ระดมทุนโดยการออกเครื่องมือทางการเงิน เชน การออก
หุ น กู ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น หรื อ ตราสารที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น เพื่ อ ให ป ระชาชนได นํ า เงิ น มาซื้ อ
เครื่องมือดังกลาวเพื่อการออมทรัพย ไดแก บริษัทเงินทุนตางๆ บริษัทเครดิตฟองซิเอร กองทุน
รวม โดยสถาบันการเงินเหลานี้จะนําเงินไปใหกูยืมเพื่อการบริโภค การผลิต และนําไปลงทุนใน
หลักทรัพยอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
2.4 สถาบั น การเงิ น ที่ มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการให กู เป น สถาบั น ที่ ใ ห กู ยื ม โดยใช
เงินทุนสวนใหญมาจากการเงินทุนของเจาของ จากการขายหุน และจากการกูยืมทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ไดแก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โรงรับจํานํา
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แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยพื้นฐาน (สันติ วิริยะรังสฤษฎ
, 2546)
มี 3 ขั้นตอน
1.การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
2.การวิเคราะหอุตสาหกรรม
3.การวิเคราะหบริษัท
การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยที่จะมากระทบตอภาวะเศรษฐกิจ คือ
1. ภาวะการเมือง หากการเมืองของประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสามารถที่จะ
สราง ความมั่นใจใหกับผูลงทุนมีการลงทุนมากขึ้น ก็จะสงผลถึงการสรางงานและจางงานเพิ่ม
ทําใหเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโนมที่ดีขึ้น
2. นโยบายของทางการ ซึ่งไดแก ดานกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงระบบการจัดเก็บภาษี
ปจจัยเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในดานที่สนับสนุนตอการทําธุรกิจ
3. สภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย อาทิ ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ปจจัยทางดานนี้รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายทางการคา และการชวย
เหลือของประเทศเหลานั้นวาเปนอยางไร สนับสนุนตอการสงออก และการลงทุนในประเทศเรา
มากนอยแคไหนสาเหตุที่ปจจัยเหลานี้มีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ก็
เนื่องจากรายไดประชาชาติของประเทศ มาจากการสงออกและเงินออมในประเทศยังไมเพียง
พอ จึงตองพึ่งแหลงเงินทุนจากตางประเทศ
4. ระดับราคาน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันเปนพลังงานพื้นฐานที่ใชในการผลิตแทบทุกประเภท
รวมทั้งการใหบริการขนสงตางๆ หากมีการปรับราคาน้ํามันสูงขึ้นทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นสง
ผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจ ซึ่งจะสงผลกระทบไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
จะชะลอตัวลงไป แตหากราคาน้ํามันลดลงก็จะกลับเปนผลดีที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ
5. อัตราดอกเบี้ย เปนปจจัยสําคัญ หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนใน
ตลาดหุนอาจจะชะลอการลงทุนในตลาดหุนก็หันกลับไปฝากเงิน เพราะผลตอบแทนที่จะไดรับ
สูงขึ้นแตหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงก็จะมีผลในทิศทางตรงกันขามนักลงทุนจะหันมาลงทุน
ในตลาดหุนมากขึ้น นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกูก็นับเปนตนทุนในการดําเนินงานที่สําคัญของ
ธุรกิจดวย
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6. คาจางแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมของไทยยังเนนแรงงานเปนสําคัญ ดังนั้นการขึ้น
คาจางแรงงานใหสูงขึ้นยอมสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจอยางแนนอน และระบบเศรษฐกิจ
จะมีแรงกดดันดานเงินเฟอเพิ่มขึ้น
7. เงินเฟออัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจะเกี่ยวของกับเงินเฟอคอนขางมาก เพราะ
เงินเฟอเปนตัววัดภาวะระดับราคาของสินคาและบริการ โดยทั่วไปหากมีแนวโนมขยับตัวสูงขึ้น
กําลังซื้อของประชาชนก็จะนอยลงดังนั้นจะสงผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง ทั้งในแงตนทุนการ
ผลิตโดยตรงและกําไรที่ลดลง ขณะเดียวกันมีผลตอการสงออกสินคาไมสามารถที่จะแขงขันเรื่อง
ราคากั บ คู แ ข ง ขั น ได ใ นตลาดโลกดั ง นั้ น ยิ่ ง มี เ งิ น เฟ อ มากเท า ไหร ก็ จ ะเป น ผลเสี ย ต อ ภาวะ
เศรษฐกิจ โดยรวม และตลาดหุนของประเทศมากแคนั้น
8. ดัช นี ราคาผูบ ริ โภค เป นดั ช นี ที่ แสดงการเปลี่ ยนแปลงของราคาสิ นค าและบริ การที่ ผู
บริโภคใชในการบริโภคเปนประจําในแตละชวงเวลา ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือวัดภาวะเงินเฟอ
ไดอีกวิธีหนึ่ง ดัชนีผูบริโภค จะเปนดัชนีที่ชี้ใหเราเห็นวาในขณะนี้คาครองชีพ สูงกวาหรือต่ํากวา
จากเดือนที่ผานมา หรืออัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนที่ผานมาเทาไหร หรือบริษัท
จะตองเพิ่มหรือลดราคาสินคาหรือไม ดัชนีผูบริโภคนั้นจะมี 2 ชนิด ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค
พื้นฐาน คือ ดัชนีที่ไมรวมเอากลุมของอาหารสดและพลังงานมาคํานวณ เนื่องจากราคาของ
สินคาทั้งสองกลุมนี้เปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป คือ ดัชนีที่รวมรายการ
สินคาและบริการเขาไวดวยกันทั้งหมด ดัชนีผูบริโภคเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นถึงอัตราเงินเฟอ นักลง
ทุนจะตองเขาใจสภาวะของอัตราเงินเฟอดวย ถาอัตราเงินเฟอสูงมาก อัตราดอกเบี้ยก็มักจะ
สูงขึ้นตามเพื่อลดการขยายตัวของเศรษฐกิจ
9. งบประมาณรายรับรายจายของรัฐบาล เพราะตัวงบประมาณจะเปนตัวที่เขามาอัดฉีดเงิน
เขามาหรือดูดออกไปจากระบบเศรษฐกิจ หากมีงบประมาณเพื่อการลงทุนของประเทศเพิ่มมาก
ขึ้ น จะสามารถเป น เครื่ อ งชี้ ไ ด ว า เศรษฐกิ จ ของประเทศจะดี ขึ้ น ตามไปด ว ย หรื อ ในกรณี ที่
สถานภาพทางการเงินของรัฐบางไมดี รัฐบาลขาดดุลงบประมาณมากก็จะคาดเดาวารัฐบาลจะ
ตองมีการประหยัดคาใชจาย และหาทางจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหเศรษฐกิจใน
อนาคตขางหนาชะลอตัวลง
10. ภาวะสงคราม ปจจัยตัวนี้สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดเจน อยางกรณี
สงครามอาวเปอรเซียที่ทําใหตลาดหุนซบเซา และภาวะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลง

10

การวิเคราะหอุตสาหกรรม หมายถึง การเขาไปศึกษาโครงสราง และรายละเอียดของ
อุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ เพื่อที่จะรับรูและเขาใจถึงความเคลื่อนไหวของธุรกิจนั้นๆ วามี
โอกาส หรือปญหาที่จะทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร โดยทั่วไปจะมี
ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นเริ่มแรก เปนชวงแรกที่ยอดขายมีการขยายตัวในลักษณะที่คอยๆเพิ่มขึ้น และอัตรา
รอยละของกําไรสุทธิตอยอดขายมีคอนขางนอยมาก หรืออาจจะขาดทุนในชวงนี้ สวนแบงตลาด
จะนอยมาก และจะมีตนทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงมาก
2. ขั้นขยายตัว ชวงนี้สินคาและบริการเปนที่ยอมรับแลว ความตองการจึงมีคอนขางมาก
อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายจะสูง เนื่องจากมีกําลังการผลิตเต็มที่ และยอดขายขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา
3. ขั้นครองตลาดยังคงที่จะทําใหกิจการขยายตัวไดตอไปตามอัตราการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจ แตการแขงขันจะสูงขึ้น ดังนั้นกําไรสุทธิตอยอดขายจะเปนไปในอัตราที่คงที่
4. ขั้นอิ่มตัว ชวงนี้อัตราการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมขั้นนี้
จะเปนขั้นตอนที่ยาวนานที่สุด การขยายตัวของยอดขายจะเป นไปในทิศทางเดียวกับ ภาวะ
เศรษฐกิจ แตอัตราการขยายตัวกําไรจะแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม
5. ขั้นลดลง ในชวงนี้อุตสาหกรรมอาจจะเผชิญกับการลดลงของการขยายตัว ซึ่งจะสงผล
ใหยอดขายลดลงอาจจะเปนเพราะ ความตองการของผูใชเปลี่ยนแปลงไป หรือการเพิ่มขึ้นของ
สินคาทดแทน กําไรสุทธิตอยอดขายยังคงลดลง และบางธุรกิจจะประสบกับกําไรที่ลดลง หรือ
ขาดทุน
การวิเคราะหบริษัท ปจจัยที่นักลงทุนควรจะตองพิจารณาถึงความไดเปรียบของบริษัทที่
อยูในธุรกิจเดียวกันก็คือ
1. ความสามารถของผูบริหารกิจการ ตลอดจนนโยบายในการบริหารกิจการนั้นๆ เพราะ
บริษัทจะเดินไปในทิศทางใดจะขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ สิ่งที่นักลงทุนจะตองพิจารณาก็คือ
- กลยุทธของบริษัทที่วางไวเปนการเปดโอกาสตางๆ ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทหรือไม เชน
การขยายกําลังการผลิต การขยายธุรกิจ การเพิ่มทุน
- กลยุทธของบริษัทสอดคลองกับความสามารถ และทรัพยากรของบริษัททั้งในปจจุบัน
และอนาคตหรือไม
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- กลยุทธที่จะกําหนดเปนองคประกอบในการสราง หรือกระตุนความพยายามภายในองค
กรตลอดจนการยอมรับเปนสิ่งผูกพันที่จะปฏิบัติใหสําเร็จหรือไม
- กลยุทธนั้นระบุชัดเจนถึงแนวโนมทางดานการตลาด และสวนแบงตลาดหรือไม
2. ความไดเปรียบของบริษัทดานการผลิต ไดแก การมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การมี
ความสัมพันธ หรือเปนผูครอบครองแหลงวัตถุดิบรายใหญ มีตนทุนการผลิตถูกกวา เนื่องจาก
ผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนเฉลี่ยถูกลง
3. ความไดเปรียบของบริษัทในดานการตลาด ในสวนนี้จะมาจากการที่บริษัทครองสวน
แบงทางการตลาดสูงเปนผูนําตลาด หรือเปนผูมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาในตลาด
4. ความไดเปรียบทางดานการเงิน ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการระดมเงินทุน
ความสามารถในการใชเงินทุนวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ประสิทธิภาพในการบริหารสิน
ทรัพย รวมถึงความสามารถในการจํากัดความเสี่ยงในการดําเนินงานวามีมากนอยเพียงใด
ทฤษฎีการลงทุน (จิรัตน สังขแกว, 2540)
การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยของบุคคล
หรือสถาบัน ซึ่งใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป
แตอยางต่ําไมเกิน 3 ป การลงทุนแบงออกเปนประเภทใหญๆได 3 ประเภท
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer investment) เปนเรื่องเกี่ยวของกับการซื้อ
สินคา ประเภทคงทนถาวรเชน รถยนต รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real estate
investment) การลงทุนในลักษณะนี้ไมไดหวังกําไรในรูปตัวเงิน แตหวังความพอใจในการใช
ทรัพยากรเหลานั้น การซื้อทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับเปนการลงทุนเพื่อการบริโภคอยางหนึ่ง
ของผูบริโภค เงินที่จายเปนเงินที่ไดจากการออม การซื้อทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับใหความ
พอใจแกเจาของแลว ในกรณีที่ทองคํามีมูลคาสูงขึ้นหากขายได ถือไดวาเปนเพียงผลพลอยได
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment ) หมายถึงการซื้อสินทรัพย
เพื่อประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวารายไดที่ไดนี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการ
ลงทุน ไดแก การลงทุนในสินคาประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินคาและบริการเพื่อ
สนองความตองการของผูบริโภค การลงทุนลักษณะนี้มุงหวังกําไรจากการลงทุน กําไรจะเปนตัว
ดึงดูดผูลงทุนนําเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้เปนการนําเงินออม (Saving) หรือ
เงินที่สะสมไว (Accumulated fund) หรือกูยืมเงินจากธนาคาร (Bank credit) มาลงทุนเพื่อ
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จัดสรางหรือจัดหาสินคาประกอบดวย เครื่องจักรและสินทรัพย ประเภทอสังหาริมทรัพยไดแก
การลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางเพื่อนํามาใชผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการ ของผูบริโภค
3 .การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or securities investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย (Asset) ในรูปของหลักทรัพย (Securities)
เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน ตราสาร เปนตน การลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุนทางออมที่
แตกตางจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูที่มีเงินแมเมื่อไมตองการเปนผูประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมี
ความเสี่ยงหรือผูออมยังมีเงินไมมากพอ ผูลงทุนนําเงินที่ออมไดไปซื้อหลักทรัพยลงทุนโดยให
ผลตอบแทนในรูปของอัตรา ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล (Yield) และ สวนตางราคา (Capital gain)
ซึ่งมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับความเสี่ยงของหลักทรัพยที่ลงทุน
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานเปนลําดับแรกแลว
จึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมาวิเคราะหแตละ
สวนเพื่อนําไปสูการตัดสินใจลงทุนในแตละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผูลงทุนในหลักทรัพยจําเปน
ตองพิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ของรัฐบาลและประเทศอื่นๆที่สงผลตอการ
ไหลเวียนของเงินทุน ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ผูวิเคราะหจะตองพิจารณาถึงวัฎจักรธุรกิจวา
อยูในระยะใด วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้น
ควบคูกันไป จากนั้นจึงวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัท วิสัยทัศนของผูบริหาร กลยุทธของ
บริษัท เปนวิธีการหนึ่งที่ผูลงทุนสามารถนําไปใชตัดสินใจเลือกลงทุน นอกจากนี้จังหวะการเขา
ซื้อเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากราคาหลักทรัพยในแตละปความผันผวนมาก หากสามารถเขาไปใน
ลงทุนในชวงที่ราคาหลักทรัพยปรับตัวลงมามาก นักลงทุนจะสามารถซื้อหลักทรัพยไดในราคา
ถูก อยางไรก็ตามประชาชนที่เขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการลงทุน และไมไดศึกษาปจจัยตางๆทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยที่แท
จริงและนิยมซื้อตามคําบอกเลาของนักลงทุนรายยอย จึงตกเปนเครื่องมือของกลุมคนกลุมหนึ่งที่
ทําราคาหลักทรัพยใหสูงเกินความเปนจริงอยางรวดเร็วอยางผิดสังเกต การเผยแพรความรูให
นักลงทุนตลอดจนแจงขาวที่รวดเร็ว ถูกตอง มากขึ้นเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจของนัก
ลงทุน เชน การประกาศจายปนผล การแตกหุน การเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของ
ธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ผูลงทุนยังตองทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอาทิเชน โรคระบาด
ความขัดแยงระหวางประเทศ การชุมนุมประทวงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งขาวเหลานี้มี
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อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลัก
ทรัพย ไทยมีระดับความผันผวนอยางมาก
ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุน (จิรัตน สังขแกว, 2540)
ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไมแนนอน (Uncertainty) เกิดขึ้นไดเมื่อสภาพที่ไมอาจรู
ไดแนนอนวาจะเกิดอะไรขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ไดรับจริง (Actual Return) ต่ํา กวา
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว (Expected Return) อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ผูลงทุน
พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งแตละบุคคลยอมรับความ
เสี่ยงในระดับที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูลงทุนนั้นวามาก
นอยเพียงใดซึ่งในการเลือกลงทุนที่ใหผลตอบ แทนที่ดี หากผูลงทุนพิจารณาถึงความเสี่ยงจาก
การลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแลว จะทําใหเกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได ปกติแลวความ
เสี่ยงรวม (Total Risk) หาไดจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญคือ
1. ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบ แทน
จากการลงทุนในหลักทรัพยที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาพ แวดลอม
ภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไมสามารถควบคุมไดและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดทั้งหมด
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหราคาหลักทรัพยโดยทั่วๆ ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางเดียวกัน
สามารถแบงเปน
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย (Market risk) คือ ความเสียงอันเกิดจากการ
สูญเสียในเงินลงทุน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนและสินทรัพยตางๆในตลาด
เพราะราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูตลอดเวลา โอกาสสุญเสียหรือ ขาดทุนเนื่องจากการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีมากความ เสี่ยงทางการตลาด เปนเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ไมเกี่ยวกับการประเมินมูล
คาที่แทจริงของหลักทรัพย ถึงแมวาความสามารถในการทํากําไร (earning power) ของกิจการ
ไมเปลี่ยนแปลง แตราคาหลักทรัพยที่เปลี่ยน แปลงนั้นขึ้นอยูกับ demand และ supply ของ
หลักทรัพยประเภทนั้นๆ ในตลาดซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหลานี้ ไดแก
สงคราม การตายของผูบริหารประเทศ ปที่มีการเลือกตั้งผูบริหารประเทศ นโยบายการเมือง
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การเก็งกําไร ที่เกิดขั้นในตลาดหุนและการเปลี่ยนแปลงในราคาหุนนี้จะเกิดจากการคาดคะเน
ของผูลงทุนที่มีตอความกาว หนา (Prospect) ของบริษัทนั้น
1.2 ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทั่วไปในตลาด
อัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง ในอัตรา
ดอกเบี้ยมีผลทําใหหลักทรัพยตางๆ กระทบการะเทือนในลักษณะเดียวกัน เชน ถาอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดทั่วๆไปปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลทําใหราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยลดลง
เพราะนักลงทุนจะทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหวางการฝากเงินไว กับ
วา
สถาบั นการเงินกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถานักลงทุนเห็น
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกวาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยก็จะขายหลัก ทรัพยที่
ตนถือครองอยูออกมา มีผลทําใหราคาหลักทรัพยลดต่ําลง
1.3 ความเสี่ยงในอํานาจซื้อหรือภาวะเงินเฟอ (Purchasing power risk or Inflation
Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําใหมูลคาของเงินลดลง
จึงทําใหอํานาจการซื้อลดต่ําลงไปดวย เพราะจํานวนเงินที่ไดรับเทาเดิมแตคาของเงินลดลง หรือ
ที่เรียกวาภาวะเงินเฟอ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอํานาจ
ซื้ออยาง มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินฝากประเภทออมทรัพย (saving account) พันธบัตร
รัฐบาล หุนกู การประกันชีวิต (Life insurance) และหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ซึ่งไดรับดอกเบี้ย
ในอัตราคงที่
ดังนั้นความเสี่ ยงประเภทนี้ ไมไดทํา ใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
เปลี่ยนแปลง แตมีผลทําใหผลตอบแทนที่แทจริงลดลง
2. ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะ
กิจการหนึ่ง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณนี้แลวจะมีผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของธุรกิจนั้น ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอื่นในตลาดความเสี่ยงที่ถูกจัด
อยูในความ เสี่ยงที่ไมเปนระบบ ไดแก ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดวย
ความเสี่ยงตางๆดังนี้
2.1 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผูลงทุนจะเสียรายได
และเงินลงทุน หากบริษัทผูออกหลักทรัพยไมมีเงินชําระหนี้อาจทําใหบริษัทถึงกับลมละลาย
2.2 ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เปนความเสี่ยงอันเกิดจากการ
บริหารงานของผูบริหาร เชน ความผิดพลาดของผูบริหาร และการธุรกิจของผูบริหาร
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2.3 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากแรงผลักดัน
บางอยาง ที่ทําใหผลตอบแทนของธุรกิจทุกแหงในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบาง
อุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน
ทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาค (อนุสรณ ธรรมใจ, 2547)
อธิบายความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและราคาสินคาในแตละประเทศ ซึ่งผูที่ทํา
ใหทฤษฎีนี้เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ Gustav Cassel ทฤษฎีไดถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต ค.ศ.1920
โดยมีพนฐานจากกฎของสินคาราคาเดียว (The law of one price)
กฎของสินคาราคาเดียวไดอธิบายวา ราคาสินคาหรือบริการควรมีราคาเดียวเทากันใน
ทุกๆตลาด แตในทางปฏิบัตินักธุรกิจพยายามแสวงหากําไร โดยการซื้อสินคาราคาถูกจากตลาด
หนึ่ง แลวนําไปจําหนายในอีกตลาดหนึ่งที่ราคาแพงกวา ซึ่งเปนการคากําไรจากความแตกตาง
ของราคาสินคา การเพิ่มขึ้นของอุปสงคของสินคาในตลาดที่มีราคาต่ําจะทําใหราคาสินคาเพิ่มสูง
ขึ้น ขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุปทานของสินคาในตลาดที่มีราคาสูงกวาจะทําใหสินคามีราคาลดลง
แนวคิดทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาคจะไดรับการยอมรับ เนื่องจากถาประเทศใดมีอัตรา
เงินเฟอสูงกวาประเทศคูคาหลัก แตอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นยังคงเดิม สงผลใหการ
สงออกสินคาและบริการของประเทศนั้นมีความสามารถในการแขงขันนอยลง สวนสินคาที่นําเขา
จากตางประเทศ จะมีความความสามารถในการแขงขันดานราคาที่สูงกวาสินคาที่ผลิตภายใน
ประเทศ ผลการวิจัยตามหลักการนี้ สามารถใชการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางแมนยําใน
ระยะยาวเทานั้น เหมาะกับประเทศที่มีตลาดทุนดอยพัฒนาและมีระดับอัตราเงินเฟอสูง
ทฤษฎีอุปทาน (วลัยภรณ อัตตะนันทน, 2547)
อุปทาน หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูผลิตเต็มใจและสามารถ
เสนอขายในชวงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆกันของสินคาและบริการชนิดนั้น เสนอุปทาน
หมายถึง เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่
ผูผลิตเสนอขายในชวงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆกันของสินคาและบริการชนิดนั้น โดยที่
ปจจัยอื่นๆคงที่ เสนอุปทานจะมีลักษณะทอดขึ้นจากซายไปขวา มีความลาดชันเปนบวก แสดง
วาปริมาณเสนอขายของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคา
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สินคาและบริการชนิดนั้น หมายความวา ผูขายสินคามีความตองการที่จะขายเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ
ระดับราคาเพิ่มขึ้น
ปจจัยกําหนดอุปทาน หมายถึง ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอจํานวนอุปทานของสินคาและ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งปจจัยแตละตัวจะมีอิทธิพลตออุปทานแตกตางกัน ปจจัยกําหนด
อุปทานที่สําคัญ ไดแก
1. ระดับราคาสินคาและบริการชนิดนั้น โดยที่จํานวนอุปทานของสินคาและบริการ จะมี
ความสัมพันธในทางเดียวทิศทางเดียวกับราคาสินคาและบริการชนิดนั้น กลาวคือ ถา
ราคาสินคาลดลง ปริมาณเสนอขายจะลดลงเพราะผูผลิตไดกําไรลดลงเชนกัน
2. เทคนิคที่ใชในการผลิต เมื่อเทคนิคที่ใชในการผลิตเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาให
ทันสมัยมากขึ้น อุปทานของสินคาและบริการจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การคนพบ
สิ่งประดิษฐใหม จะมีผลกระทบทําใหจํานวนอุปทานของสินคาบางประเภทเพิ่มขึ้น และ
จํานวนอุปทานของสินคาบางประเภทลดลง
3. จํานวนผูผลิต จํานวนอุปทานของสินคาและบริการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนผูผลิตสินคา
และบริการ กลาวคือหากจํานวนผูผลิตเพิ่มขึ้น จํานวนอุปทานของสินคาและบริการมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นดวย
4. ระดับราคาปจจัยการผลิต เมื่อราคาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตสินคายอม
สูงขึ้น ผลกําไรที่ผูผลิตไดรับจะลดลง ทําใหปริมาณเสนอขายสินคาลดลงตามไปดวย
กลาวคือจํานวนอุปทานของสินคาจะมีทิศทางตรงขามกับราคาปจจัยการผลิตสินคานั้น
5. ระดับราคาสินคาและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวของ โดยไมคํานึงวาสินคานั้นจะเปนสินคาที่
เกี่ยวของเปนสินคาที่ใชทดแทนหรือเปนสินคาที่ใชประกอบกันแตพิจารณาเฉพาะผูขาย
หรือความสามารถในการผลิตของผูขาย หนวยผลิตบางรายมีความยืดหยุนในการ
ปรับตัวสูง และมีความพรอมในการยายการผลิตสินคาชนิดหนึ่งไปผลิตสินคาอีกชนิด
หนึ่ง
6. สภาพดินฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศ จะมีผลกระทบตอจํานวน
อุปทานของสินคา โดยเฉพาะสินคาเกษตรกรรม เชน การเกิดอุทกภัย ภัยแลง อัคคีภัย
เปนตน สงผลใหผูผลิตทําการผลิตสินคาและบริการลดนอยลง จํานวนอุปทานของสินคา
และบริการจะลดลงตามไปดวย
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7. เปาหมายของผูผลิต โดยผูผลิตแตละรายอาจมีเปาหมายตางกัน คือ ผูผลิตบางราย
ตองการแสวงหากําไรสูงสุด บางรายมีเปาหมายใหปริมาณขายสูงสุด หรือบางรายมี
เปาหมายในการผลิตเพื่อการกุศลหรือสาธารณะประโยชน ทําใหปริมาณการผลิตเพื่อ
เสนอขายแตกตางกันตามเปาหมายของผูผลิต
นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยางของรัฐบาลจะมีผลกระทบตอจํานวน
อุปทานของสินคาและบริการ เชน การเพิ่มขึ้นของภาษีการคา มีผลทําใหตนทุนการผลิตของ
สินคาเพิ่มขึ้น จํานวนอุปทานของสินคาจะลดลง แตถารัฐบาลลดอัตราภาษีทางการคาหรือใชเงิน
อุดหนุนแกผูผลิต ทําใหจํานวนอุปทานของสินคาเพิ่มขึ้น
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต ประวัติความเปนมาและลักษณะการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (บริ ษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด
,www.thailife.com)
ธุ รกิ จประกัน ชีวิ ต เท าที่ มี การค น พบบั นทึก และมีส ถิติ ป รากฏเป น ลายลั กษณ อักษร
บริ ษั ท ต า งประเทศได เ ริ่ ม เข า มาดํ า เนิ น กิ จ การตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว ซึ่งไดเคยมีรับสั่งเมื่อครั้งไดติดตอซื้อเครื่องพิมพจากตางประเทศ วาควรจะประกันการ
ขนสงระหวางเดินทางในเรือ ดวยนอกจากนี้จากเอกสารและหนังสือพิมพในรัชกาลที่ 5 ทําให
ทราบวาการประกันชีวิตไดเปนที่รูจักแลวเชนกันโดยมีหลักฐานยืนยันวา หลังจากที่พระองค
เสด็จกลับจากประพาสประเทศอินเดีย ไมนานนักทางอังกฤษไดจัดสงคณะฑูตการพาณิชยมา
ประเทศไทยเพื่อเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยรับประกันชีวิตประชาชนคนไทย
คนไทยคนแรกในวงการประกันชีวิต ผูไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกธุรกิจประกันชีวิตใหปกหลัก
ในแดนไทยในฐานะเปนคนแรกที่ถือกรมธรรมประกันชีวิตคือ "สมเด็จเจาพระยาบรมมหา ศรีสุริ
ยวงศ" ทรงมีพระนามเดิมเรียกกันวา "ชวง บุนนาค" เกิดเมื่อปมะโรง พ.ศ.2451 ซึ่งตรงกับรัช
สมัยรัชกาลที่ 3 ทํางานรับราชการครั้งแรกในฐานะเปนนายไชยขรรคมหาดเล็กหุมแพร ตอมา
ไดรับตําแหนงราชการสูงสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชย
แตเนื่องจากรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาวจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูชวยแบงเบาพระราช
ภารกิจ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งเจาพระยาศรีสุริยวงศ เปนสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศทําหนาที่เปนผูสําเร็จราชการแผนดิน มีสิทธิขาดในราชการทั้งปวงเฉกเชน
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พระมหากษัตริย เปนที่ทราบวาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคเปนผูจุดประกายและทรงอนุญาต ให
ผูประกอบการชาวตางชาติพรอมคณะฑูตพาณิชยเขามาขยายกิจการธุรกิจประกันชีวิตในแดน
สยาม ในขณะนั้นสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือสัญญากรมธรรมประกันชีวิต
เปนคนแรกของคนไทย เพราะเขาใจวา การประกันชีวิตนั้นมีคุณคาซึ่งกรมธรรมประกันชีวิต
แบบแรกที่เขามาในเมืองไทยและสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเอาประกันชีวิตเปนคน
แรกนั้น มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "ทอนไทน" (Tonetine) ของบริษัทเอควิตาเบิลประกันภัยซึ่ง
เปนของประเทศอังกฤษ ความนาสนใจของกรมธรรมแบบนี้อยูที่การจายเงินปนผลจากกําไรของ
บริษัทเมื่อครบเวลาที่กําหนดใหอาจจะเปนชวงระยะเวลา 5 ป 10 ป 15 ปหรือ 20 ป ตามแตผู
เอาประกันจะเลือก และในระยะเวลาตอมา เหลาบรรดาเจานายและขาราชการผูใหญตางก็ได
ทยอยเปนผูเอาประกัน จนจํานวนผูเอาประกันไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การประกันชีวิตแบบทอน
ไทนเมื่อ 100 กวาปที่ผานมานั้นไดกลายมาเปนการฌาปนกิจสงเคราะหในวงราชการและวัดวา
อารามในพระพุทธศาสนา ที่ยึดถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายในรูปของการใหสมาชิกไดรวม
สงเคราะหซึ่งกันและกัน
บริษัทประกันชีวิต
การประกันชีวิตเปนวิธีการออมทรัพยอยางหนึ่ง คือเปนการประกันในดานการเงิน
สําหรับผูเอาประกันหรือผูรับประโยชน โดยบริษัทประกันมีหนาที่เก็บเบี้ยประกัน และรับผิดชอบ
การจายเงินผลประโยชนตามที่กรมธรรมระบุไว การประกันชีวิตเปนสัญญาระยะยาว และเงิน
อนาคตเปนเงินสด กิจการประกันชีวิตเริ่มมาเมื่อป พ.ศ. 2471 ที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ความผาสุกแหงสาธารณชน
ควบคุมการค าขายอั นมีผลกระทบถึงความปลอดภัยและ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไววาบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยจะกอตั้งไดตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐบาล ในป พ.ศ. 2473 มีบริษัทประกันชีวิตจากตางประเทศเขามาตั้งใน
ประเทศไทยจํานวน 4 บริษัท สวนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกของไทย ไดแกบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2485 เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยมีบริษัท
ประกันชีวิต 12 บริษัท และปจจุบันประเทศไทยมีบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 25 บริษัท
ประกันชีวิต (Life Insurance) คือ วิธีการที่คนกลุมหนึ่งรวมตัวกันขึ้นเพื่อเฉลี่ยภัย
เนื่องจากความตายที่เกิดขึ้นกอนเวลาอันควร โดยบริษัทประกันชีวิตทําหนาที่เปนผูรวบรวมเงิน
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ที่เกิดจากการเฉลี่ยของคนกลุมนี้ และนําไปลงทุนเพื่อทําหนาที่ชดใชความสูญเสียเนื่องจาก
ความตายของคนกลุมนี้ โดยแบงประเภทของการประกันชีวิต เปน 3 ประเภทคือ
1. การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) หมายถึง การประกัน
ชีวิตเปนรายบุคคล
2. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) หมายถึง การ
ประกันชีวิตของบุคคลเชนกัน แตทุนประกันชีวิตประเภทนี้คอนขางต่ํา และการ
ชําระเบี้ยประกันภัยจะเปนรายเดือน ครึ่งเดือน หรือรายสัปดาห
3. การประกันชีวิตประเภทกลุม (Group Life Insurance) หมายถึง การประกันชีวิต
ของบุคคลหลายๆคนภายใตสัญญาประกันภัยฉบับเดียวกัน กระทําขึ้นระหวางผูรับ
ประกันภัย กับผูมีอํานาจในการทําประกันชีวิตในนามของกลุม
ประโยชนของการประกันชีวิต
1. ประโยชนตอประชาชน
1.1 การใหความคุมครองตอครอบครัว โดยปกติครอบครัวมักจะเดือดรอน และสมาชิก
ของครอบครัวจะประสบความยากลําบากในฐานะดานการเงิน แตถามีการทําประกันชีวิต ก็จะ
ชวยใหความเดือนรอนเรื่องเงินในการทําศพ ตลอดจนคาใชจายในการประทังชีวิตของครอบครัว
ไปไดระยะหนึ่ง
1.2 ประโยชนทางดานการออมทรัพย ผูประกันจะตองจายเบี้ยประกันใหกับบริษัท
ประกันอยางสม่ําเสมอตามที่ตกลง กันไว เมื่อผูประกันยังไมเสียชีวิตและครบประกันตามเวลาที่
กําหนด ก็จะไดเงินตนพรอมทั้งดอกเบี้ย ทําใหเกิดรายไดในยามที่จําเปน ในยามชราภาพ หรือ
เก็บไวเพื่อเปนทุนการศึกษาของบุตรหลาน เปนการปลูกฝงใหรูจักประหยัด และใหเกิดความ
รับผิดชอบตอครอบครัว
1.3 ประโยชนในดานการลงทุน จะกอใหเกิดดอกผลแกผูทําประกันเชนเดียวกันกับการ
ฝากเงินในสถาบันการเงิน อื่นๆ เพียงแตเงื่อนไข วิธีการ และอัตราดอกเบี้ยอาจจะตางกันบาง
แมวาจะไดผลตอบแทนต่ํา แตเปนกําไรที่แนนอนและยังประกันเงินตนมิใหหายอีกดวย
1.4 ประโยชนในดานความมั่นคงของรายได
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2. ประโยชนตอธุรกิจ ธุรกิจสามารถกูยืมเงินจากบริษัทประกันชีวิตเพื่อนําไปใชในดานการขยาย
กิ จ การของธุ ร กิ จ ต า งๆ
ในขณะเดี ย วกั น การประกั น ชี วิ ต ยั ง ช ว ยคุ ม ครองธุ ร กิ จ ไม ใ ห
กระทบกระเทือนทั้ง ในดานการเงินและความศรัทธา
3. ประโยชนตอประเทศชาติ ทําใหประเทศมีเงินทุนที่จะนํามาใชในการพัฒนาธุรกิจโดยสวนรวม
ของประเทศ อันจะกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ประวัติความเปนมาและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไทยประชีวิต จํากัด
การประกันชีวิตตองหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิต
ตางชาติไดพากันปดกิจการ และขนทรัพยสินกลับสูภูมิลําเนาเดิม ยังความเสียหายใหแกผูเอา
ประกันในเมืองไทยเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้คนไทย และขาราชการชั้นผูใหญของไทยในสมัยนั้น
จึงไดรวมตัวกันกอตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต
ชื่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด นับเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกของคนไทย ที่มุงสราง
หลั ก ประกั น ที่ มั่ น คงให กั บ ครอบครั ว คนไทยหลั ง จากนั้ น บริ ษั ท ฯ ได รั บ หนัง สื อ อนุญ าตจาก
กระทรวงคลังใหประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แลวก็ไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดําเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
ประธานกรรมการ
พระยาชัยสุรินทร
กรรมการ
นายหลุย พนมยงค
กรรมการ
นายบุญลอม พึ่งสุนทร
กรรมการ
นายปพาฬ บุญ-หลง
กรรมการ
นายวิจิตร ลุลิตานนท
กรรมการ
นายเชวง เคียงศิริ
กรรมการ
กรรมการ
นายโลเต็กชวน บูลสุข

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด เริ่มดําเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกดวยทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท และมีสํานักงานแหงแรกตั้งอยูเลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ตอมาในป
พ.ศ. 2500 ไดยาย สํานักงานมาอยู ณ เลขที่ 624 ตึก สหธนาคาร และในป พ.ศ. 2502 ไดยาย
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สํานักงานมาอยู ณ อาคาร 8 ถนนราชดําเนิน พรอมกับไดดําเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในป
พ.ศ. 2513 จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เปน
ผูนําเขามาปรับปรุงโครงสราง และระบบบริหารงานครั้งใหญ โดยมีนายอนิวรรตน กฤตยากีรณ
เปนกําลังสําคัญในการวางรากฐานการดําเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได
ปรับปรุงโครงสรางระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณในทุกๆ ดาน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไทยประกันชีวิตไดสั่งสมประสบการณ และความชํานาญในการดําเนิน
ธุรกิจ ทั้งยังไดรับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลําดับ เปนผลใหไทยประกันชีวิต
กาวขึ้นสูบริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหนาของคนไทยในปจจุบัน
จํานวนเงินลงทุน

หนวย : ลานบาท

เงินใหกูยืมโดยมี เงินใหกูยืมโดยมี
หลักทรัพยจํานอง กรมธรรมเปน
ประกัน
1%
10%
หุน, หุนกู, หนวย
ลงทุน
13%

ตั๋วสัญญาใชเงิน,
ตั๋วแลกเงิน
14%

เงินฝากประจํา
และเงินฝากออม
ทรัพย
6%

ลูกหนี้เชาซื้อ
1%

พันธบัตร
55%

ภาพที่ 2 แสดงจํานวนเงินลงทุนของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
ที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
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เงินสํารองประกันภัย

หนวย : ลานบาท

140,000
127,296

120,000

115,274
104,447

100,000

93,636

87,106

80,000
60,000
40,000
20,000
0

2548

2549

2550

2551

2552

ภาพที่ 3 แสดงจํานวนเงินสํารองประกันภัย ในชวงปพ.ศ.2548 - พ.ศ.2552
ที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

เบี้ยประกันภัยรวม

หนวย : ลานบาท

40,000
35,804

35,000
31,002

30,000
25,000

26,113

32,524

24,777

20,000
15,000
10,000
5,000
0
2548

2549

2550

2551

2552

ภาพที่ 4 แสดงจํานวนเบี้ยประกันภัยรวม ในชวงปพ.ศ.2548 - พ.ศ.2552
ที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
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สวนที่ 3 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ซึ่งเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป

หนวย : เปอรเซ็นต

ภาพที่ 5 แสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
จากภาพที่ 5 แสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป จากการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2553
2. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เปนเครื่องมือหนึ่งในระบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาทางเศรษฐกิจ ที่ทีมดัชนีชี้เศรษฐกิจไดสรางขึ้นเปนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2542 และ
พัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน BSI เปนดัชนีที่โปรงใสและตรวจสอบได เพราะเปดโอกาสให
ภาคธุรกิจมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดทําใหมีประสิทธิภาพและแมนยําไดมากที่สุด และจะ
ยังประโยชนตอภาคธุรกิจในที่สุด
3. ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) คือการวัดการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาของสินคา (ขาย
ปลีก) และบริการที่ใชในการบริโภค เปนดัชนีที่บงบอกเงินเฟอไดเปนอยางดีเมื่อนักลงทุน
คาดการณวาอัตราเงินเฟอมีแนวโนมสูงขึ้น
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4. ปริมาณเงินM2 (M) หรือปริมาณเงินในความหมายกวาง (Broad Money) หมายถึง
ปริมาณเงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบดวยธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากเผื่อเรียก เงิน
ฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย
5. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพยทั้งหมด ซึ่งใชวิธีคํานวณแบบถวงน้ําหนักตามมูลคาราคาตลาด
SET Index = มูลคาตลาดรวมวันปจจุบัน (Current Market Value) x 100
มูลคาตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)
การคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการคํานวณแบบถวงน้ําหนัก
ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ซึ่งคํานวณโดยใชหุน
สามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) แตไมนําหลักทรัพยที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
เกิน 1 ปมารวมในการคํานวณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนของหลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ เชน การ
เพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ และใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท โดย ณ วันฐาน (วันที่ 30 เมษายน 2518) จะมีคาดัชนีเริ่มตนอยูที่ 100
จุด
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิชิต วัฒนาบรรจงกุล (2549) ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ
บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยพบวา คาจางหรือคาบําเหน็จ (CB) เปนตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมของบริษัทประกันชีวิตมาก
เปนอันดับที่ 1 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ
บริษัทประกันชีวิต และมีคาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธระหวางคาจางหรือคาบําเหน็จกับ
จํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงที่ระดับ 0.675013 โดยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย (RB) เปนตัว
แปรอิสระที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกัน
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ชีวิตมากเปนอันดับที่ 2 โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงของบริษัทประกันชีวิต และมีคาสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยกับจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงที่ระดับ
0.148259 โดยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 93 และรวมถึงตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธในทิศทางที่ถูกตองตามสมมติฐานที่ตั้งไวขณะที่จํานวนสาขาของบริษัท
ประกันชีวิต (BLI) คาโฆษณาและคาใชจายสงเสริมการขาย (AD) จํานวนเงินทดแทนที่จายจาก
กรมธรรมเมื่ออดีต (BPt-1) และตัวแปรหุนคาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (CRI) นั้น ปรากฏวาไม
มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทย
ศราวุธ ณ นคร (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยที่กําหนดปริมาณการซื้อประกันชีวิตของคนไทย
ซึ่งเปนการศึกษาในชวงป พ.ศ.2523-2544 เปนระยะเวลา 20 ป จากการศึกษาพบวาปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่กําหนดปริมาณการซื้อประกันชีวิตของคนไทยไดแก อัตราเงินเฟอมีความสัมพันธกับ
จํานวนกรมธรรมประกันชีวิต โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
และมี
ความสัมพันธในทิศทางบวกซึ่งไดสอดคลองกับสมมติฐานในการศึกษา รายไดตอหัวประชากรมี
ความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และมีความสัมพันธในทิศทางบวกซึ่งไดสอดคลองกับสมมติฐานในการศึกษา จํานวน
ประชากรมีความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 90% และมีความสัมพันธในทิศทางบวกซึ่งไดสอดคลองกับสมมติฐานในการศึกษา อัตรา
การเสียชีวิตตอประชากร 1,000 คนมีความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และมีความสัมพันธในทิศทางบวกซึ่งไดสอดคลอง
กับสมมติฐานในการศึกษา กลาวคือประชากรมีความกลัวและสนใจในความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองมากขึ้น ดังนั้นยิ่งอั ตราการเสียชี วิตของประชากรในประเทศสูงมากขึ้ นก็จะส งผลตอ
จํ า นวนกรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต ให เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย จํ า นวนตั ว แทนขายประกั น ชี วิ ต มี
ความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
99% และมี ค วามสั มพันธ ใ นทิศ ทางบวกซึ่งได ส อดคลองกับสมมติฐานในการศึก ษา ซึ่ง จาก
การศึกษาพบวา ปริมาณจํานวนตัวแทนขายประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหจํานวนกรมธรรม
ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 13.73 กรมธรรม
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มาลินี เชษฐโชติศักดิ์ (2534) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทําประกันชีวิตในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการทําประกันชีวิตในประเทศไทยทั้งทางดานจํานวน
กรมธรรมประกันชีวิตและมูลคาเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิของประเทศไทย โดยการอนุมานแนวคิด
ทฤษฎีดวยตัวแปรเชิงปริมาณที่มีอิทธิพลตอการกําหนดแบบจําลองของการทําประกันชีวิตใน
ประเทศไทยและรวมถึ งศึ กษาลั ก ษณะทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การประกัน ชี วิต ในประเทศไทยไดแ ก
ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการประเภทและรูปแบบตางๆ ของการประกันชีวิต การดําเนินงาน
ของธุรกิจประกันชีวิต ประโยชนของการประกันชีวิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทํา
ประกันชีวิต ทําการศึกษาโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิรายป ระหวางป พ.ศ.2517-2531 รวมทั้งสิ้น
15 ป โดยศึกษาบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยที่เปนบริษัทของคนไทยและบริษัทที่เปนสาขา
จากตางประเทศจํานวน 12 บริษัท ทําการวิเคราะหเชิงพรรณนาถึงลักษณะทั่วไปของการ
ประกันชีวิต วิวัฒนาการ ประวัติความเปนมาประเภทและรูปแบบตางๆ ของการประกันชีวิต
ประโยชนของการประกันชีวิต ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการทําประกันชีวิตโดยวิเคราะห
ในรูปของรอยละ อัตราการขยายตัว และสัดสวนของปจจัยตางๆ และวิเคราะหเชิงปริมาณ โดย
การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Square Method) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ
จํานวนประชากร อัตราการตาย จํานวนตัวแทนประกันชีวิตและจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตเมื่อ
ปกอน ที่มีผลตอการกําหนดจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตและความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
คือ จํานวนประชากร อัตราการตาย จํานวนตัวแทนประกันชีวิต และมูลคาเบี้ยประกันชีวิตเมื่อป
กอน ที่มีผลตอการกําหนดมูลคาเบี้ยประกันชีวิต ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอจํานวน
กรมธรรมประกันชีวิตมากที่สุดคือ จํานวนประชากร อัตราการตาย จํานวนตัวแทนประกันชีวิต
และจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตเมื่อปกอนตามลําดับ สวนปจจัยที่มีผลตอมูลคาเบี้ยประกันชีวิต
มากที่สุดคือ จํานวนประชากร อัตราการตาย มูลคาเบี้ยประกันชีวิตเมื่อปกอน และจํานวน
ตัวแทนประกันชีวิตตามลําดับ ในสวนของการศึกษาสัดสวนเปรียบเทียบระหวางปจจัยตางๆ
จําแนกตามรายภาค พบวา สัดสวนของจํานวนประชากรตอจํานวนกรมธรรมประกันชีวิตของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนมากที่สุด และกรุงเทพมหานครมีสัดสวนต่ําที่สุด สัดสวนของ
จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตตอจํานวนตัวแทนประกันชีวิตของภาคกลางมีสัดสวนมากที่สุดและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนต่ําที่สุด
สัดสวนของมูลคาเบี้ยประกันชีวิตตอจํานวน
ประชากรของกรุงเทพมหานครมีสัดสวนมากที่สุดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนต่ําที่สุด
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และสัดสวนของมูลคาเบี้ยประกันชีวิตตอจํานวนตัวแทนประกันชีวิตของกรุงเทพมหานครมี
สัดสวนมากที่สุดและภาคใตมีสัดสวนต่ําที่สุด

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด โดยดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรกลุมตัวอยาง
การศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูล
เชิงปริมาณโดยประชากรที่ใชศึกษาคือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีราคาผูบริโภค ปริมาณเงิน
M2 และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม
พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 91 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
แบบจําลองที่ใชในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions)
โดยมีแบบจําลองที่ใชในการศึกษา
FYP = a + b1RATE + b2BSI + b3CPI + b4M + b5SET + e
โดยที่
FYP
a
b
e

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
คาความคลาดเคลื่อนของสมการ
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RATE
BSI
CPI
M
SET

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ดัชนีราคาผูบริโภค
ปริมาณเงินM2
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตัวแปรในการศึกษา
ในการวิจัย ไดมีการจําแนกประเภทของตัวแปรที่สําคัญ ดังนี้
ตัวแปรตาม FYP คือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) คือ อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา หากผลตอบแทนจากการออมเงินใน
ธนาคารไดนอย ประชาชนก็จะไมออมเงินกับธนาคารพาณิชย จะหันไปออมเงินกับบริษัทประกัน
ชีวิต เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดมากกวาการออมกับธนาคารพาณิชย ดังนั้นจึงคาดการณวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับเบี้ยประกันรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เปนเครื่องมือหนึ่งในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา
ทางเศรษฐกิจ ทําใหสามารถประเมินสถานการณวาเศรษฐกิจอยูในชวงขาขึ้นหรือขาลง เมื่อดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ทําใหประชาชนทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้น
ดังนั้นจึงคาดการณ วาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบี้ย
ประกันรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) คือการวัดการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาของสินคา (ขาย
ปลีก) และบริการที่ใชในการบริโภค เปนดัชนีที่บงบอกเงินเฟอไดเปนอยางดีเมื่อนักลงทุน
คาดการณวาอัตราเงินเฟอมีแนวโนมสูงขึ้น จึงตองปองกันความเสี่ยงจากการลดลงของคาเงิน
ทําใหตองไปเลือกลงทุนในสถาบันการเงินที่ใหอัตราผลตอบแทนมากกวาอัตราเงินเฟอ จึงสงผล
ให นั ก ลงทุ น นํ า เงิ น มาลงทุ น ในประกั น ชี วิ ต มากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง คาดการณ ว า อั ต ราเงิ น เฟ อ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
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ปริมาณเงินM2 (M) หมายถึง ปริมาณเงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบดวยธนบัตร
เหรียญกษาปณ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย เมื่อปริมาณเงินในมือ
ประชาชนมากขึ้ น ทํ า ให ป ระชาชนทํ า ประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต มากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง
คาดการณวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินM2 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบี้ย
ประกันรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เปนตัวชี้วัดสําคัญในการบอกทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ถาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงขึ้น แสดงวาเศรษฐกิจอยู
ในชวงขาขึ้น ประชาชนก็จะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหประชาชนทําประกันชีวิตกับบริษัทประกัน
ชีวิตมากขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณวาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ดังแสดงในตารางที่
1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ตอเบี้ยประกันรับของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ตัวแปร

สัญลักษณ

ทิศทางความสัมพันธ

RATE

-

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

BSI

+

ดัชนีราคาผูบริโภค

CPI

+

ปริมาณเงินM2

M

+

SET

+

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับขอมูลที่ใชจะเปนขอมูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data)
โดยรวบรวมขอมูลยอนหลังของเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) และ
ปจจัยทางเศรษฐกิจในชวงเวลาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
เปนขอมูลแบบรายเดือนจํานวน 91 เดือน โดยที่มาของแหลงขอมูลมีดังตอไปนี้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงแหลงที่มาของขอมูล
ขอมูล
เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ดัชนีราคาผูบริโภค
ปริมาณเงินM2
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มา
สมาคมประกันชีวติ ไทย
(www.tlaa.org)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(www.bot.or.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(www.bot.or.th)
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
(www.price.moc.go.th)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(www.bot.or.th)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(www.set.or.th)

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการทดสอบความสัมพันธ
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ในเดือน
มกราคมป พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2553 อีกทั้งศึกษาถึงขนาดความสัมพันธของ
ผลกระทบ และทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ โดยนํ า ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได ม าทํ า การประมาณค า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว แลวจึงนําผลที่ไดมาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธของ
ตัวแปรตนกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ในเดือนมกราคมป พ.ศ.
2546 ถึงเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2553 โดยใชเทคนิคการเลือกตัวแปรแบบ Enter และมีขั้นตอน
การพิจารณาการทํา Multiple Regression ดังนี้
ขั้นที่ 1 คํานวณขอมูลหาคาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
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ขั้นที่ 2 พิจารณาความสัมพันธวาตัวแปรอิสระใดบางที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
ในที่นี้คือ 5 ตัว โดยตัวแปรอิสระ X’s ตองไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปร กรณีตัวแปรอิสระ
X’s มีความสัมพันธกันจะเรียกวาเกิดปญหา Multicollinearity ซึ่งตรวจสอบโดยใชวิธี
Correlation Matrix หากคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธคูใดมีคามากกวา 0.8 จะถือวาเกิดปญหา
Multicollinearity ซึ่งหมายความวาผลที่ไดแมวาจะยังคง Unbiased แตก็ไมมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 3 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ดังสมการ
FYP = a + b1RATE + b2BSI + b3CPI + b4M + b5SET
ขั้นที่ 4 ใชสถิติทดสอบ F เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวาง Y กับ X’s โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานในการทดลอง
H0 : ไมมีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (FYP)
H1 : มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
ขั้นที่ 5 ทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระครั้งละ 1 ตัว
จํานวน k ครั้ง โดยใชสถิติทดสอบ t
สมมติฐานในการทดลอง
H0 : ตัวแปรตามไมขึ้นกับตัวแปรอิสระที่ i ; i = 1,2,3,4,5
H1 : ตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรอิสระที่ i
ขั้นที่ 6 หาระดับความสําคัญของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช R2 (R Square) ซึ่ง
ถา R2 มีคาใกล 1 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรมาก
ถา R2 มีคาใกล 0 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนอย หรือไมมี
ความสัมพันธเลย
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ขั้นที่ 7 ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหเชิงพหุ ซึ่งจะประกอบไปดวยเงื่อนไขดังนี้
คาความคลาดเคลื่อนที่ i และ j ตองเปนอิสระกัน Et และ Et ตองเปนอิสระกัน i , j =
1,2…n, i ≠ j เปนการตรวจสอบวาเกิดปญหา Autocorrelation หรือไม เครื่องมือที่ใชในการ
ทดสอบคือ คา Durbin-Watson ซึ่งมี
สมมติฐานคือ H0 : r = 0 ไมเกิดปญหา Autocorrelation
ฉะนั้น d จึงมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 4
r = -1 perfect negative correlation d = 4
r = 0 no autocorrelation d = 2
r = +1 perfect positive correlation d = 0
Durbin-Watson ไดสรางการแจกแจงของคาสถิติ d ใหอยูระหวาง DLกับ DU ซึ่งสามารถ
ที่จะหาคา d ไดจากการเปดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผล ดังนี้
สรุปไมได
สรุปไมได
0

DL

DU

2

4-DU

4-DL

4

ยอมรับ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0
Auto
No Auto
Auto
ดังนั้นคา d ที่คํานวณไดของงานวิจัยนี้สามารถดูจากตาราง Durbin-Watson ที่ n = 91
k = 6 ไมรวมคาคงที่ เมื่อเปดตาราง Durbin-Watson จะไดคา dl= 1.518 du= 1.801
หมายความว า ค า Durbin-Watson ต อ งอยู ร ะหว า ง 1.801 – 2.199 ถึ ง จะไม เ กิ ด ป ญ หา
Autocorrelation หากเกิดปญหา Autocorrelation จะแกไขปญหาดังกลาวโดยวิธี CochraneOrcuttlterative Method ซึ่งจะเปนการพยายามหาคา p (Rho) แลวนํามาปรับตัวแปรในสมการ
ซึ่งมีวิธีการคือ run regression โดยใส AR(1) เพิ่มลงไปในสมการ

การนําเสนอขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอขอมูลการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยจะมี
การนําเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ในป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2553 จากการใชสมการ
ถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression ) ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนจํานวน 91 เดือน เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) กับปจจัยทางเศรษฐกิจไดแก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีราคา
ผูบริโภค (CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET)
ผลการวิเคราะหคือการนําเสนอสมการที่เหมาะที่สุดโดยพัฒนาแบบจําลองและทดสอบ
ปญหา Multicollinearity ดวยการทํา Correlation Matrix หลังจากนั้นทําการ Run Regressions
เพื่อหาความสัมพันธและความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอนโดยพิจารณาคา
ตางๆเชน คา F-Statistic R Square (R2) คา Dubin-Watson และคา Significance (Sig) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปแลวทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยคา Dubin-Watson (D.W.) และ
ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
คํานวณขอมูลหาคาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใชสมการดังนี้
เบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
FYP =
FYPกอนปรับฐาน / 10,000,000
ดัชนีราคาผูบริโภค
CPI

=

CPIกอนปรับฐาน / 10
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ปริมาณเงินM2
M

=

Mกอนปรับฐาน / 100,000,000,000

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
SET =
SETกอนปรับฐาน / 10
วิเคราะหขอมูลของตัวแปรเบื้องตน
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลตัวแปรเบื้องตน
Mean
Median Maximum
FYP
41.98401 40.81262 93.57068
RATE
2.177692
2
5.25
BSI
45.8967
45.6
55.7
CPI
11.04582 10.815
12.81
M
85.84056 84.39277 110.0146
SET
66.62366 68.262
90.728

Minimum Std.Deviation
25.99559 10.34522
0.75
1.346761
34.4
4.012299
10.12
0.725965
67.0898
12.70016
36.132
36.132

N
91
91
91
91
91
91

จากตารางที่ 3 คาตัวแปรตาม คือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
(FYP) มีคาเฉลี่ยเทากับ 419.8401 ลานบาท คามัธยฐาน 408.1262 ลานบาท คาสูงสุดเทากับ
935.7068 ล า นบาท ค า ต่ํ า สุ ด เท า กั บ 259.9559 ล า นบาท ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ
103.4522 ลานบาท
คาตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.177692 เปอรเซ็นตตอป คามัธยฐาน 2 เปอรเซ็นตตอป คาสูงสุดเทากับ 5.25 เปอรเซ็นตตอป
คาต่ําสุดเทากับ 0.75 เปอรเซ็นตตอป คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.346761 เปอรเซ็นตตอป
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.8967 จุด คามัธยฐาน 45.6 จุด
คาสูงสุดเทากับ 55.7 จุด คาต่ําสุดเทากับ 34.4 จุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.012299 จุด
ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคาเฉลี่ยเทากับ 110.4582 จุด คามัธยฐาน 108.15 คาสูงสุด
เทากับ 128.1 จุด คาต่ําสุดเทากับ 101.2 จุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.25965 จุด

36

ปริมาณเงินM2 (M) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.584056 ลานลานบาท คามัธยฐาน 8.439277
ลานลานบาท คาสูงสุดเทากับ 11.00146 ลานลานบาท คาต่ําสุดเทากับ 6.70898 ลานลานบาท
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.270016 ลานลานบาท
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีคาเฉลีย่ เทากับ 666.2366 จุด คามัธย
ฐาน 68.262 คาสูงสุดเทากับ 907.28 จุด คาต่ําสุดเทากับ 361.32 จุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 361.32 จุด
การทดสอบปญหา Multicolinearity โดยใช Correlation Matrix ในการตรวจสอบโดยผลคํานวณ
มีดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ (Correlation Matrix)
RATE
BSI
CPI
M
SET
RATE
1.0000
-0.4870
0.6127
-0.0402
0.1573
BSI
-0.4870
1.0000
-0.6055
-0.2968
0.1187
CPI
0.6127
-0.6055
1.0000
0.3341
0.4527
M
-0.0402
-0.2968
0.3341
1.0000
0.2677
SET
0.1573
0.1187
0.4527
0.2677
1.0000
จากขอมูลในตาราง Correlation Matrix ทําใหทราบวาไมมีตัวแปรอิสระที่มีคาสหสัมพันธของตัว
แปรอิ ส ระสู ง กว า 0.8 แสดงว า ไม มี ตั ว แปรที่ ส ง ผลต อ สหสั ม พั น ธ ใ นระดั บ ที่ รุ น แรง
(Multicollinearity)
สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยนําตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรที่
ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity มาสรางเปนสมการดังนี้
FYP = a + b1RATE + b2BSI + b3CPI + b4M + b5SET
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คํานวณหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยการทํา Multiple Regression ดวยวิธี Enter
และตรวจสอบความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอนดวยสถิติทดสอบ F-Test และ
T-Test โดยผลลัพธที่ไดนํามาเขียนเปนสมการดังนี้
FYP =

-76.58205 – 0.069536RATE + 1.065708BSI + 2.569624CPI
(-0.083265)
(3.302373)* (1.234940)
+ 0.594361M – 0.144076SET
(7.845469)** (-1.623021)

หมายเหตุ

คาในวงเล็บ
*
**

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

โดยมีคา

F-Statistic
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson
N

=
=
=
=
=

คา T-Statistic
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ระดับนัยสําคัญ 0.01
15.24962 (คานัยสําคัญทางสถิติ = 0.00)
0.472862
0.441854
1.433277
91

จากขอมูลสรุปไดวาการใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสบความนาเชื่อถือของทั้ง
สมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 15.24962 R-squared = 0.472862 และไดคานัยสําคัญทาง
สถิติ = 0.00 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้นนอยกวา 0.01 จึงสงผลใหปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 : ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (FYP) แตจะยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มีอิทธิพลตอ
เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่
99% หลังจากนั้นจะใช T-Statistic ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ทีละคูโดยตัวแปรตาม คือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) และตัว
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แปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI)
ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปดตาราง
Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 91 และคา k เทากับ 6 จะไดคา dL= 1.518 du = 1.801 ดังนั้น
คา Durbin-Watson ที่จะไมเกิดปญหา Autocorrelation ตองอยูในชวงระหวาง du ถึง 4 – 1.801
คือ 1.801 – 2.199 โดยคา Durbin-Watson ที่ไดจากการคํานวณมีคา 1.433277 อยูในชวงที่
เกิดปญหา Autocorrelation
แกไขปญหา Autocorrelation โดยการเพิ่ม Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 หรือที่เรียกวา AR(1)
เขาไปในสมการที่จะใชในการทํา Multiple Regression โดยผลลัพธที่ไดนํามาเขียนเปนสมการ
ไดดังนี้
FYP =

-72.96274 – 0.534130RATE + 0.876945BSI + 2.785758CPI
(-0.482857)
(2.316211)* (1.102958)
+ 0.575553M – 0.068097SET
(5.745760)** (-0.596741)

หมายเหตุ

คาในวงเล็บ
*
**

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

โดยมีคา

F-Statistic
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson
N

=
=
=
=
=

คา T-Statistic
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ระดับนัยสําคัญ 0.01
15.33671 (คานัยสําคัญทางสถิติ = 0.00)
0.525769
0.491488
2.058578
91
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จากขอมูลสรุปไดวาการใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสบความนาเชื่อถือของทั้ง
สมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 15.33671 R-squared = 0.525769 และไดคานัยสําคัญทาง
สถิติ = 0.00 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้นนอยกวา 0.01 จึงสงผลใหปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 : ไมมีตัวแปรอิสระใดที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (FYP) แตจะยอมรับสมมติฐานรอง H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มีอิทธิพลตอ
เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 99% หลังจากนั้นจะใช T-Statistic ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระทีละคูโดยตัวแปรตาม คือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
และตัวแปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
(BSI) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET)
ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปดตาราง
Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 91 และคา k เทากับ 6 จะไดคา dL= 1.518 du = 1.801 ดังนั้น
คา Durbin-Watson ที่จะไมเกิดปญหา Autocorrelation ตองอยูในชวงระหวาง du ถึง 4 – 1.801
คือ 1.801 – 2.199 โดยคา Durbin-Watson ที่ไดจากการคํานวณมีคา 2.058578 อยูในชวงที่ไม
เกิดปญหา Autocorrelation
จากข อมูล ตางๆที่คํานวณออกมาได สามารถสรุปไดว าตัว แปรตางๆที่อยูในสมการ
สามารถอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
(FYP) โดยตัวแปรที่มีนัยสําคัญมีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
ปริมาณเงินM2 (M) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด (FYP) สวนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทั้งหมด 3 ตัวแปร ไดแก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) โดยสามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรไดดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.876945 สามารถอธิบาย
ไดวาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เพิ่มขึ้น 1 จุด จะทําใหเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทย
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ประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพิ่มขึ้น 8.76945 ลานบาท
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

ปริมาณเงินM2 (M) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.575553 สามารถอธิบายไดวาปริมาณ
เงินM2 (M) เพิ่มขึ้น 1 แสนลานบาท จะทําใหเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด (FYP) เพิ่มขึ้น 5.75553 ลานบาท ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษานี้ทําการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
1 ป (RATE) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ปริมาณเงินM2 (M)
และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เพื่อศึกษาวามีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับ
ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ในป พ.ศ. 2546 ถึงป พ.ศ. 2553 หรือไม ดวยวิธีการ
สรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดโดยใชขอมูล
รายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 จากผลการวิเคราะห
ในรูปสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธี Enter สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 5 สรุปคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด (FYP) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

ปจจัย

คาสัมประสิทธิ์

สมมติฐาน

RATE

-

-

BSI

0.876**

CPI

-


-

M

0.575*

SET

-


-

*
**

หมายถึง ตัวแปรที่มีระดับนัยสําคัญที่ 0.01
หมายถึง ตัวแปรที่มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05



หมายถึง ความสัมพันธทิศทางเดียวกับสมมติฐาน
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จากตัวแปรอิสระทั้งหมดหากพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 99% จะพบวามี ปริมาณ
เงินM2 (M) เพียง 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
(FYP) อยางมีนัยสําคัญ หากพิจารณาดวยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95% จะพบวามี ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เพียง 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (FYP) สําหรับคา Durbin-Watson ซึ่งเทากับ 2.058578 พบวาไมเกิดปญหา
Autocorrelation ทําใหสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน
สมการได
อภิปรายผล
จากการศึกษาถึ งปจจัยที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิ ต
จํากัด (FYP) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบวาตัวแปร
ตางๆ ไดใหผลลัพธท่สี อดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ดังตอไปนี้
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) และมี
ความสัมพันธทิศทางเดียวกับสมมติฐาน
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI)
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เปนเครื่องมือหนึ่งในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทาง
เศรษฐกิจ บงบอกความมั่นใจในการดําเนินกิจการ การลงทุน การบริโภค เนื่องจากบริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด เปนบริษัทประกันชีวิตที่มีผลิตภัณฑการออม การลงทุน การปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของชีวิต และการวางแผนการเงินในอนาคต ดังนั้นดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานและทฤษฎีการลงทุนของ จิรัตน สังขแกว (2540)
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ปริมาณเงินM2 (M)
ปริมาณเงินM2 หรือปริมาณเงินในความหมายกวาง (Broad Money) หมายถึงปริมาณ
เงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบดวย ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝาก
ประจํา และเงินฝากออมทรัพย เปนปจจัยที่แสดงถึงปริมาณเงินในมือประชาชนไดเปนอยางดี
ดังนั้นจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด (FYP) เมื่อปริมาณเงินM2 (M) เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานและแนวคิดสถาบัน
การเงินของ ประโชค ชุมพล (2532)
ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE)
จากการศึกษา พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ไมมีผลกับเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพราะประชาชนสวนใหญไมมีความ
เชื่อมั่นในตัวแทนประกันชีวิต แมบริษัทประกันชีวิต จะใหผลตอบแทนมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 1 ป ของธนาคารพาณิชย แตประชาชนสวนใหญก็จะเลือกออมเงินในธนาคาร
พาณิชยมากกวาบริษัทประกันชีวิต และประชาชนจะซื้อประกันชีวิตเพราะความมั่นคงในอนาคต
รวมทั้งในชวงปที่ทําการศึกษา รัฐบาลเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตที่จะนําไปลดหยอนภาษีเปน 100,000
บาท สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป (RATE) ไมมีผลกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต วัฒนาบรรจงกุล (2549) ที่
ผลการศึกษาพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย เปนตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในจํานวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต
ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI)
จากการศึกษา พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ไมมีผลกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพราะดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) เปนดัชนีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานราคาของสินคา (ขายปลีก) และบริการที่ใชในการบริโภค เปนดัชนีที่บงบอกเงินเฟอได
เปนอยางดี เมื่ออัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็มักจะสูงขึ้นตามเพื่อลดการขยายตัวของ
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เศรษฐกิจ ดังนั้นประชาชนสวนใหญก็จะจับจายใชสอยนอยลง โดยเก็บเงินสดไวในธนาคาร
พาณิชยเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น แมบริษัทประกันชีวิตจะใหผลตอบแทนมากกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย แตประชาชนสวนใหญก็จะเลือกออมเงินในธนาคาร
พาณิชยมากกวาบริษัทประกันชีวิต สงผลใหดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ไมมีผลกับเบี้ยประกันภัย
รับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุธ ณ นคร
(2546) ที่ผลการศึกษาพบวาอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธกับจํานวนกรมธรรมประกันชีวิต และมี
ความสัมพันธในทิศทางบวกกับปริมาณการซื้อประกันชีวิตของคนไทย
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
จากการศึกษา พบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไมมีผลกับเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) เพราะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สวนใหญจะเปนการลงทุนจากสถาบันการเงิน การลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ
และการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญที่มีเงินทุนสูง มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตลอดเวลา
ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมาก ผลตอบแทนที่ไดจะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย ซึ่งจะแตกตางกับการลงทุนในบริษัท
ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต 10 ป ขึ้ น ไป ให ผ ลตอบแทนที่ แ น น อนตลอดตามสั ญ ญา
กรมธรรม และมีความเสี่ยงต่ํา ประชาชนสวนใหญจะซื้อประกันชีวิตเพราะตองการลดความเสี่ยง
จะเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครับทั้งดานสุขภาพ การสูญเสีย รวมทั้งการสรางความมั่นคงใน
อนาคต สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไมมีผลกับเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP)

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ในการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวาดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ปริมาณเงินM2 (M)
มีอิทธิพลตอเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (FYP) ซึ่งจะชวยใหผูบริหาร
ฝายขายมีความรูความเขาใจในปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ มากขึ้น และใชเพื่อเปนแนวทางใน
การวางแผนการประกอบธุ ร กิจ ในสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต า งกั น ที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รมีค วาม
ไดเปรียบในการแขงขัน
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลทางเศรษฐกิจเทานั้น ควรทําการศึกษาปจจัยดานอื่น เชน
จํานวนตัวแทนประกันชีวิต จํานวนประชากร อัตราการเสียชีวิตของประชากร การโฆษณาของ
บริษัท จํานวนสาขาของบริษัทประกันชีวิต เปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตารางแสดงขอมูลตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
Peroid
ก.ค. 2553
มิ.ย. 2553
พ.ค. 2553
เม.ย. 2553
มี.ค. 2553
ก.พ. 2553
ม.ค. 2553
ธ.ค. 2552
พ.ย. 2552
ต.ค. 2552
ก.ย. 2552
ส.ค. 2552
ก.ค. 2552
มิ.ย. 2552
พ.ค. 2552
เม.ย. 2552
มี.ค. 2552
ก.พ. 2552
ม.ค. 2552
ธ.ค. 2551
พ.ย. 2551
ต.ค. 2551
ก.ย. 2551

FYP
49.58862
41.83193
28.53038
26.51813
30.85488
32.4817
37.77564
52.03648
41.93932
41.30177
40.36201
41.49221
36.86019
38.61695
46.13197
25.99559
33.42
32.98955
32.84199
27.84594
33.30527
30.60336
31.03409

RATE
2
2
2
2
2
1.25
1.25
1.25
1.25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BSI
51.6
50.3
51.8
46.7
49.5
49.5
48.2
49
49.4
50.8
51.1
52.5
50.4
50.4
50.9
50.2
49.7
49.5
48.3
46.6
47.5
47.4
48.2

CPI
101.3
101.2
101.2
101.6
102
101.6
101.6
102.1
102
102.1
102.2
102.3
102.6
103.4
103.6
104.1
104.5
104.7
104.8
105.3
105.7
105.7
105.3

M
67.0898
67.44902
67.6478
67.53759
68.13724
67.89337
68.15861
68.55082
68.7485
69.08188
70.37122
70.62321
71.51604
71.93916
72.17432
73.11111
73.21453
72.38006
73.40362
73.49312
73.80276
74.16781
74.82921

SET
37.001
36.132
36.455
37.463
40.382
46.182
48.411
53.771
57.898
63.945
64.603
77.215
69.89
71.63
64.73
64.815
64.105
64.664
63.67
62.459
64.467
62.816
65.673

49

Peroid
ส.ค. 2551
ก.ค. 2551
มิ.ย. 2551
พ.ค. 2551
เม.ย. 2551
มี.ค. 2551
ก.พ. 2551
ม.ค. 2551
ธ.ค. 2550
พ.ย. 2550
ต.ค. 2550
ก.ย. 2550
ส.ค. 2550
ก.ค. 2550
มิ.ย. 2550
พ.ค. 2550
เม.ย. 2550
มี.ค. 2550
ก.พ. 2550
ม.ค. 2550
ธ.ค. 2549
พ.ย. 2549
ต.ค. 2549
ก.ย. 2549
ส.ค. 2549
ก.ค. 2549
มิ.ย. 2549

FYP
47.37645
32.2135
29.60738
34.3743
28.19435
32.1715
32.31077
28.79951
36.24502
42.67714
35.12374
35.45366
41.07203
39.48785
39.86343
44.45141
35.63151
34.89203
35.898
36.00132
40.07697
36.35291
38.6138
39.34935
38.0091
42.09897
40.81262

RATE
1
1
1
1
1
1.25
1.75
2
2.75
2.75
3
3
3.5
4
4
4.25
4.75
4.75
4.75
4.75
5.25
5.25
5
5
5
5
4.5

BSI
48.4
48.5
47.1
46.4
46.2
46.6
45.2
44.2
44.1
44.3
45.1
45.5
45.9
45.2
45
44.8
43.5
43.8
43.7
43.1
43
43.5
44.6
45.7
45
43.9
42.9

CPI
105.3
105.4
106
106.9
107.8
108.4
108.7
110.4
111.2
112
112.3
111.5
111.4
111.6
111.9
113
114.3
115.1
115.1
115.3
115.4
115
115.5
115.4
115.3
115
114.5

M
74.71427
75.49685
76.05551
75.64577
75.73975
75.84914
75.40229
76.17994
76.74933
77.39816
77.51572
78.7879
79.26921
81.13019
81.4737
82.11938
82.8149
83.48131
82.42379
83.26335
83.97801
84.05273
84.39277
85.79081
85.73377
86.8047
88.18334

SET
66.81
70.191
74.155
68.149
65.888
66.755
67.55
67.567
69.785
72.323
68.262
66.775
71.373
76.263
74.405
73.325
76.829
70.943
67.813
69.149
69.09
68.61
72.246
73.906
67.984
65.404
67.713
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Peroid
พ.ค. 2549
เม.ย. 2549
มี.ค. 2549
ก.พ. 2549
ม.ค. 2549
ธ.ค. 2548
พ.ย. 2548
ต.ค. 2548
ก.ย. 2548
ส.ค. 2548
ก.ค. 2548
มิ.ย. 2548
พ.ค. 2548
เม.ย. 2548
มี.ค. 2548
ก.พ. 2548
ม.ค. 2548
ธ.ค. 2547
พ.ย. 2547
ต.ค. 2547
ก.ย. 2547
ส.ค. 2547
ก.ค. 2547
มิ.ย. 2547
พ.ค. 2547
เม.ย. 2547
มี.ค. 2547

FYP
40.49028
41.99719
39.47401
40.87086
39.44326
43.30686
43.15612
43.40888
42.60264
63.02861
40.31403
39.64091
37.48689
46.8173
44.55355
45.36454
46.41753
45.23668
44.30419
49.90448
40.83824
64.3943
35.37021
42.83561
46.94042
41.00809
46.80595

RATE
3.75
3
2.5
2.5
2.38
2.38
2.75
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.5
3
3
3
3
3
3
2
1.75
1.75
1
1
1

BSI
43.6
39.3
44
43
40.7
43.4
44.5
44.8
45.6
44.5
45.6
44.8
47.3
43
43.9
40.9
41.5
40.7
41
38.3
34.4
36.9
36.3
37.4
40
39.2
45.4

CPI
115.3
116.4
117.3
117.3
117.3
116.7
117.4
118.4
118.9
119
119.9
120.7
121.4
123.6
126.2
127.7
128.1
124.2
124.5
123
121.5
119.5
102.1
103.1
103.6
104.6
104.3

M
88.90318
89.47299
90.18406
89.07713
90.11771
90.06493
89.87676
90.42183
90.64702
91.09468
91.87093
93.23362
93.93191
94.21386
94.33919
92.96182
92.72924
93.98207
94.09979
95.21639
97.26816
99.44331
100.4513
102.0388
102.3288
102.6539
102.9854

SET
67.371
69.916
73.74
77.679
85.976
81.321
84.55
90.728
84.644
85.81
78.423
84.576
81.703
83.245
83.365
76.859
67.632
68.444
59.654
41.653
40.184
44.996
43.769
43.152
43.15
49.169
56.041
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Peroid
ก.พ. 2547
ม.ค. 2547
ธ.ค. 2546
พ.ย. 2546
ต.ค. 2546
ก.ย. 2546
ส.ค. 2546
ก.ค. 2546
มิ.ย. 2546
พ.ค. 2546
เม.ย. 2546
มี.ค. 2546
ก.พ. 2546
ม.ค. 2546

FYP
46.30933
53.57403
53.49744
57.84765
59.72345
69.47511
93.57068
55.02458
58.23076
50.67865
35.82343
46.56048
55.83171
56.86959

RATE
1
1
1
1
1
1
1
1
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.25

BSI
46.3
45
46.1
49
50.3
49
50.4
50.4
51.3
55.7
46
49.9
52.1
50.4

CPI
104.7
104.7
105.1
105.3
105.5
105.8
105.7
106.29
106.88
107.13
107.66
107.87
108.15
108.32

M
101.3374
100.0412
101.0758
101.1261
101.8035
103.4694
106.1701
106.0217
106.8452
108.5559
108.3183
110.0146
108.4641
108.8711

SET
59.748
62.4
65.325
71.707
68.524
68.907
73.454
69.655
72.137
78.798
76.351
75.043
79.731
85.583

ภาคผนวก ข
การประมวลผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear
Regression)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/19/11 Time: 18:13
Sample: 1 91
Included observations: 91

C
X1
X2
X3
X4
X5
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-76.58205
-0.069536
1.065708
2.569624
0.594361
-0.144076

30.51749
0.835116
0.322710
2.080768
0.075758
0.088770

-2.509448
-0.083265
3.302373
1.234940
7.845469
-1.623021

0.0140
0.9338
0.0014
0.2203
0.0000
0.1083

0.472862
0.441854
7.728827
5077.455
-312.1110
15.24962
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

41.98401
10.34522
6.991451
7.157002
7.058241
1.433277
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear
Regression) แกปญหา Durbin-Watson โดยใส Function AR(1)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/19/11 Time: 16:30
Sample (adjusted): 2 91
Included observations: 90 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations

C
X1
X2
X3
X4
X5
AR(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-72.96274
-0.534130
0.876945
2.785758
0.575553
-0.068097
0.291256

35.21383
1.106187
0.378612
2.525716
0.100170
0.114115
0.106354

-2.071991
-0.482857
2.316211
1.102958
5.745760
-0.596741
2.738554

0.0414
0.6305
0.0230
0.2732
0.0000
0.5523
0.0076

0.525769
0.491488
7.395958
4540.117
-304.1449
15.33671
0.000000
.29

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

41.89952
10.37155
6.914331
7.108761
6.992736
2.058578

ประวัติผูศึกษา
นายเฉลิมพล จันทรทอง เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2526 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย เมื่อปการศึกษา 2549
และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา
2552 ประสบการณทํางาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ตั้งแตป พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบัน

