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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่องป จั จัย ทางเศรษฐกิจที่มีอิท ธิพ ลต่ อเบี้ย ประกันภัยรับ ของบริษัท ไทย
ประกันชีวติ จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเบีย้ ประกันภัยรับ
ของบริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP) โดยมีป จั จัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี (RATE) ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (BSI) ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ปริมาณเงินM2 (M) และดัชนีตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (SET) ข้อมูลที่ใช้เป็ น
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
รวมระยะเวลาทัง้ หมด 91 เดือน
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มอี ทิ ธิพลต่ อเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
่
รกิจ (BSI) ซึ่งสามารถอธิบ ายการ
ไทยประกัน ชีวิต จํากัด (FYP) ได้แ ก่ ความเชื่อ มันทางธุ
เปลีย่ นแปลงกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP) ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัย สําคัญ ที่ระดับ ความเชื่อ มันร้
่ อยละ 95 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ได้กําหนดไว้ และ
ปริมาณเงินM2 (M) ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกับเบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทย
ประกันชีวติ จํากัด (FYP) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 ซึง่
ตรงตามสมมติฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเบีย้ ประกันภัยรับของบริษทั
ไทยประกันชีวติ จํากัด

บทนํา
เมื่อประมาณ 30 ปี ท่แี ล้ว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์มผี ูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันชีวติ เพียง 3% เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร และในปจั จุบนั ประเทศสิงคโปร์มี
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวติ มากถึง 220% ประเทศมาเลเซียมีผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวติ 60%
ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีผถู้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ 22% จะเห็นได้ว่า ประเทศทีม่ ผี ถู้ อื กรมธรรม์
ประกันชีวติ มากย่อมแสดงว่าประเทศนัน้ จะเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาได้เร็ว เพราะรัฐบาลไม่ต้อง
รับ ภาระค่ารัก ษาพยาบาล และไม่ ต้อ งดูแ ลประชาชนยามเกษี ย ณ เพราะประกัน ชีวิต ช่ ว ย
แก้ปญั หานี้ให้กบั ผูถ้ อื กรมธรรม์ ช่วยลดภาระแก่รฐั บาล ทําให้รฐั บาลสามารถนํ าเงินดังกล่าวไป
พัฒนาประเทศ ช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตขึน้ ได้ รัฐบาลตระหนักถึงคุณค่าของ
การประกันชีวติ ด้วยการสนับสนุ นให้ทําประกันชีวติ โดยการให้ผูเ้ อาประกันนํ าเบี้ยประกันชีวติ
ไปหักลดหย่อนภาษีได้ จากเดิมทีส่ ามารถลดหย่อนได้ 10,000 บาท เพิม่ เป็ น 50,000 บาท ในปี
พ.ศ. 2445 และเพิม่ เป็ น 100,000 บาท ในปี พ.ศ. 2551 และเพิม่ เป็ น 300,000 บาท ในปี พ.ศ.
2553 จะเห็นได้ว่า การประกันชีวติ มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันชีวติ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ
บทบาทของธุรกิจประกันชีวติ อีกอย่างหนึ่งคือ ผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน คือ
ทําให้เกิดรายได้ประจํา ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีหลายประเภทด้วยกันเช่น การฝากเงินกับ
ธนาคาร (ดอกเบีย้ ) การฝากเงินกับสถาบันการเงิน (ดอกเบีย้ ) การซือ้ พันธบัตร (ดอกเบีย้ ) การ
ซื้อสลากออมสิน (ถูกรางวัล) การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต (เงินป นั ผล) การซื้อหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ (เงินปนั ผล) การซือ้ หน่วยลงทุนจากกองทุนรวม (เงินปนั ผล) การนําเงินออมมาแปร
สภาพเป็ นเงินลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนตามความคาดหวัง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนทีไ่ ด้
จากธนาคารพาณิชย์มแี นวโน้ มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจประกันชีวติ จะมีอตั รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่า ดังนัน้ ผูอ้ อมเงินก็อาจจะหันไปลงทุนในธุรกิจประกันชีวติ ที่มคี วาม
น่ าเชื่อถือและมีอตั ราผลอตบแทนสูงกว่าสถาบันการเงิน การออมผ่านกรมธรรม์ประกันชีวติ เป็ น
วิธกี ารออมที่ได้ผลดีท่สี ุด เพราะเป็ นการออมอย่างมีระบบ ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ออมตามเป้าหมาย สร้างหลักประกันชีวติ และความมันคงทางด้
่
านการเงินเพือ่ ให้มเี งินไว้ใช้ในวัย
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ชรา เพื่อไว้ใช้ทางด้านการศึกษาและความก้าวหน้าในการงาน เพื่อไว้เป็ นมรดกให้ลูกหลานและ
สังคม และเป็ นเงินทุนในการประกอบอาชีพในอนาคต การออมผ่านกรมธรรม์ประกันชีวติ ทําให้
เกิด การสะสมเงิน ทุ น หรือเกิด การลงทุ น เพิ่ม ขึ้น ในระบบเศรษฐกิจ เกิด เสถียรภาพแก่ระบบ
เศรษฐกิจเมื่อมีการลงทุนจากการออม เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการ
ดึงเงินออมมาเพิม่ การหมุนเวียนของการลงทุน
บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด เป็ นบริษทั หนึ่งเดียวทีบ่ ริหารงานโดยคณะผูบ้ ริหาร และ
คณะกรรมการคนไทย และในฐานะที่เป็ นบริษัทประกันชีวติ อันดับ 1 ของคนไทย จึงมีความ
สนใจทีอ่ ยากศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกัน
ชีวติ จํากัด
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
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ภาพที่ 1 แสดงจํานวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
ทีม่ า : สมาคมประกันชีวติ ไทย
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวติ จะมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี แม้เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงสภาวะขยายตัวหรือหดตัว แต่จะเพิม่ มากหรือน้อยนัน้
ขึน้ อยู่ปจั จัยทางเศรษฐกิจหลายปจั จัย ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มี
อิทธิพลต่อเบีย้ ประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
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นิยามศัพท์
เบีย้ ประกันภัยรับ (Premium) หมายถึง จํานวนเงินทีผ่ เู้ อาประกันภัย จ่ายให้กบั บริษทั
เพือ่ ซือ้ ความคุม้ ครองทีจ่ ะได้รบั จากการประกันชีวติ
อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํา 1 ปี (Fix deposit rate) หมายถึ ง ค่ า เฉลี่ย อัต รา
ผลตอบแทนต่อปี ท่ไี ด้รบั จากการฝากเงินในธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดัช นี ค วามเชื่ อ มันทางธุ
่
รกิ จ (Business Sentiment Index) เป็ นเครื่องมือ หนึ่ งใน
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ ทําให้สามารถประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจ
อยูใ่ นช่วงขาขึน้ หรือขาลง บ่งบอกความมันใจในการดํ
่
าเนินกิจการ การลงทุน การบริโภค
ดัชนี ราคาผู้บริ โภค (Consumer Price Index) หมายถึง ตัวเลขทางสถิติท่ใี ช้วดั การ
เปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและบริการทีค่ รอบครัว หรือผูบ้ ริโภคซือ้ หามาบริโภคเป็ นประจํา ใน
ปจั จุบนั เปรียบเทียบกับราคาในปีทก่ี าํ หนดไว้เป็ นปี ฐาน
ปริ มาณเงิ นM2 หมายถึง ปริมาณเงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบด้วย ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์ เงินฝากเผือ่ เรียก เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย์
ดัชนี ต ลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) เป็ นดัชนี ราคาหุ้นที่คํานวณ
โดยการถัวเฉลีย่ ราคาหุน้ สามัญแบบถ่วงนํ้ าหนักด้วยจํานวนหุน้ จดทะเบียน โดยใช้หุน้ สามัญจด
ทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสตู รการคํานวณ ดังนี้
SET Index =
มูลค่าตลาดรวม ณ วันปจั จุบนั x 100
มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเบีย้ ประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกัน
ชีวิต จํากัด ควรมีความรู้พ้ืน ฐานเพื่อนํ ามาประกอบการสร้างเครื่องมือ รวมทัง้ สนับ สนุ น ผล
การศึกษา โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมีดงั นี้
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการประกันชีวิต
การประกันชีวติ เป็ นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็ นการให้ความ
คุ้ม ครองทางการเงิน และความมันใจในการดํ
่
ารงชีวิต แก่ ต นเองและครอบครัวที่ได้รบั ความ
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เดือดร้อนหรือเสียหาย ทุพพลภาพ หรือจากการสูญเสียชีวติ ของผูม้ รี ายได้หรือหัวหน้าครอบครัว
ก่อนเวลาอันควร นอกจากนี้ การประกันชีวติ ยังช่วยในการส่งเสริมและฝึ กนิสยั บุคคลให้รจู้ กั การ
ออมทรัพย์ และถือเป็ นการลงทุนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสร้างการวางแผนการเงินหากได้
เลือกการทําประกันทีถ่ ูกต้อง
โดยทัว่ ไปการประกัน ภัย เป็ น การป้ องกัน การสูญ เสีย ทรัพ ย์สิน ที่ห ามาได้ด้ว ยความ
ยากลําบากและรายได้ท่คี าดว่าจะได้รบั เมื่อมีการเสียชีวติ ของหัวหน้าครอบครัวก่อนเวลาอัน
ควร การประกันชีวติ ก็เข้ามารับผิดชอบทดแทนในส่วนของรายได้ท่หี ยุดชะงักลง การประกัน
ชีวติ ไม่เพียงแต่ป้องกันสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาก่อนหน้าการเสียชีวติ ของหัวหน้าครอบครัว แต่ยงั ช่วยให้
เกิดความมันใจสํ
่ าหรับเป้าหมายทางการเงินที่ยงั ไม่สําเร็จสมบูรณ์ ให้บรรลุถงึ ความสําเร็จตาม
เป้าหมาย และยังให้ประโยชน์ทางด้านภาษีและการลงทุนอีกด้วย
2. แนวคิ ดสถาบันการเงิ น
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําธุรกิจในรูปของการกู้ยมื และให้กู้ยมื หรือเป็ น
สถาบันที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือตราสารทาง
การเงินและรับภาระการเสีย่ งจากการให้กูย้ มื แทน ส่วนรายได้จากสถาบันการเงินมาจากความ
แตกต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จากผูข้ อกู้ และอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้กู้
สถาบันการเงินสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. สถาบันการเงินในระบบ
เป็ นสถาบันการเงินทีถ่ ูกตัง้ ขึน้ อย่างเป็ นทางการ โดยมี
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับควบคุมการดําเนินงานของสถาบันการเงินในแต่ละประเภท
2. สถาบันการเงินนอกระบบ เป็ น สถาบัน การเงิน ที่เกิด ขึ้น เองโดยธรรมชาติ ไม่มี
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับควบคุมการดําเนินงาน เช่น การกู้ยมื กันโดยตรง การเล่นแชร์
สินเชื่อทางการค้า การซื้อขายลดเช็ค เป็ นต้น สถานบันการเงินนอกระบบมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กันไปหลายรูปแบบและยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในทางข้อเท็จจริงแล้วอาจไม่เรียกว่า
เป็ นสถาบันการเงินก็ได้ เพราะกฎหมายมิได้รบั รอง
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ประเภทของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
1. ประเภทของสถาบันการเงินทีพ่ จิ ารณาตามอายุของหลักทรัพย์ท่สี ถาบันการเงินนัน้
ได้ออกหรือทําการซือ้ ขาย แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 สถาบันการเงินในตลาดเงิน เป็ นสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพย์และซื้อ
ขายหลักทรัพย์ทม่ี อี ายุครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี ซึง่ เป็ นการให้กยู้ มื เงินในระยะสัน้ ได้แก่ ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษทั เงินทุนบาง
บริษทั ที่ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินอายุครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี หรือบริษทั เงินทุนบางบริษทั ที่รบั ซื้อ
ลดตราสารพาณิชย์หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ทีม่ อี ายุครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี เช่น ตราสาร
พาณิชย์และตราสารของบริษทั เงินทุน การกูเ้ งินโดยการเบิกบัญชี บัตรเงินฝาก และตั ๋วเงินคลัง
1.2 สถาบันการเงินในตลาดหุน้ เป็ นสถาบันที่ออกหลักทรัพย์และการซื้อขาย
หลักทรัพย์ท่มี อี ายุกําหนดมากกว่า 1 ปี ซึ่งเป็ นการให้กู้ยมื ในระยะยาว โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงินต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ ตั ๋วสัญญาใช้เงินทีม่ อี ายุครบกําหนดเกิน 1 ปี เป็ นต้น
2. ประเภทของสถาบันการเงินที่พจิ ารณาตามหน้ าที่และลักษณะการดําเนินกิจกรรม
หลักของสถาบันการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย แบ่งเป็ น 4 ประเภท
2.1 สถาบันการเงินเกี่ยวกับการรับฝากเงิน เป็ นสถาบันทีท่ ําหน้าทีห่ ลักในการ
ระดมทุนส่วนใหญ่ โดยวิธกี ารรับฝากเงินจากประชาชนประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากเผื่อเรียก
เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากประจํา เงินทุนที่ระดมได้อาจจะนํ าไปใช้ลงทุนหรือให้กู้ยมื ใบ
ขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนดให้หรืออาจจะเป็ นการให้กเู้ พือ่ การลงทุนในธุรกิจ ให้กเู้ พือ่ การบริโภค
เพื่อการเคหะ หรืออาจนํ าไปลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื ๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.2 สถาบัน การเงิน ที่มีส ัญ ญาผู ก พัน กับ แหล่ ง เงิน ทุ น เป็ น สถาบัน ที่ส ร้า ง
เครื่องมือทางเครดิต ที่มีลกั ษณะเป็ น สัญ ญาผูกพันกับ เจ้าของเงิน ทุ น หรือผู้ออม เช่น บริษัท
ประกันชีวติ และบริษทั ประกันภัยอื่นๆ กองทุนบํานาญ กองทุนสะสม เงินทุนทีร่ ะดมได้จะนํ าไป
ให้กู้หรือนํ าไปลงทุ นในโครงการต่างๆ ที่มรี ะยะเวลายาวเพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์ ตอบแทน
สูงขึน้
2.3 สถาบันการเงินทีร่ ะดมทุนโดยการออกเครื่องมือทางการเงิน เช่น การออก
หุ้น กู้ต ัว๋ สัญ ญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มีล ัก ษณะเดีย วกัน เพื่อ ให้ป ระชาชนได้นํ า เงิน มาซื้อ
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เครื่องมือดังกล่าวเพื่อการออมทรัพย์ ได้แก่ บริษทั เงินทุนต่างๆ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ กองทุน
รวม โดยสถาบันการเงินเหล่านี้จะนําเงินไปให้กูย้ มื เพื่อการบริโภค การผลิต และนําไปลงทุนใน
หลักทรัพย์อ่นื ๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
2.4 สถาบัน การเงิน ที่มีห น้ า ที่ห ลัก ในการให้กู้ เป็ น สถาบัน ที่ให้กู้ย ืม โดยใช้
เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการเงินทุนของเจ้าของ จากการขายหุน้ และจากการกูย้ มื ทัง้ จากภายใน
และภายนอกประเทศ ได้แก่ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงรับจํานํา
3. แนวความคิ ดเกี่ยวกับการวิ เคราะห์เศรษฐกิ จโดยอาศัยปัจจัยพืน้ ฐาน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามแนวความคิดการวิเคราะห์ปจั จัยพื้นฐาน (Fundamental
Analysis) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของหุน้ ซึ่งมีปจั จัยพืน้ ฐานเป็ นตัวกําหนด
โดยใช้ทฤษฎีการประเมินมูลค่า (Theory of Valuation) โดยถือตามมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงิน
สดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน ซึง่ มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสรายได้ทจ่ี ะได้รบั ในอนาคตจะมาก
หรือน้อยขึน้ อยู่กบั จํานวนกระแสรายได้ทค่ี าดว่าจะได้รบั ในอนาคต และอัตราส่วนลด แล้วสรุป
เชิงความเห็นว่าหลักทรัพย์ท่วี เิ คราะห์นัน้ มีแนวโน้มดีหรือไม่ น่ าลงทุนหรือไม่ โดยจะจําแนก
ออกเป็ น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั
4. ทฤษฎีการลงทุน
การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคล
หรือสถาบัน ซึง่ ให้ผลตอบแทนเป็ นสัดส่วนกับความเสีย่ งตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี
แต่อย่างตํ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทุนแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท
1. การลงทุ น เพื่อการบริโภค (Consumer investment) เป็ นเรื่องเกี่ยวข้องกับ การซื้อ
สิน ค้า ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทัง้ การลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (Real estate
investment) การลงทุ นในลักษณะนี้ ไม่ได้หวังกําไรในรูปตัวเงิน แต่ หวังความพอใจในการใช้
ทรัพยากรเหล่านัน้ การซือ้ ทองคําเพือ่ เป็ นเครือ่ งประดับเป็ นการลงทุนเพือ่ การบริโภคอย่างหนึ่ง
ของผูบ้ ริโภค เงินที่จ่ายเป็ นเงินที่ได้จากการออม การซื้อทองคําเพื่อเป็ นเครื่องประดับให้ความ
พอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีทท่ี องคํามีมลู ค่าสูงขึน้ หากขายได้ ถือได้วา่ เป็ นเพียงผลพลอยได้
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment ) หมายถึงการซือ้ สินทรัพย์
เพือ่ ประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ทไ่ี ด้น้ีจะเพียงพอทีจ่ ะชดเชยกับความเสีย่ งในการ
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ลงทุน ได้แก่ การลงทุนในสินค้าประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภค การลงทุนลักษณะนี้มงุ่ หวังกําไรจากการลงทุน กําไรจะเป็ นตัว
ดึงดูดผู้ลงทุนนํ าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้ เป็ นการนํ าเงินออม (Saving) หรือ
เงิน ที่ส ะสมไว้ (Accumulated fund) หรือ กู้ ย ืม เงิน จากธนาคาร (Bank credit) มาลงทุ น เพื่อ
จัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประกอบด้วย เครื่องจักรและสินทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้แก่
การลงทุนในที่ดนิ อาคารสิง่ ปลูกสร้างเพื่อนํ ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ของผูบ้ ริโภค
3 .การลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ (Financial or securities investment) การลงทุ น ตาม
ความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities)
เช่น พันธบัตร หุน้ กู้ หุ้นทุน ตราสาร เป็ นต้น การลงทุนในลักษณะนี้เป็ นการลงทุนทางอ้อมที่
แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูท้ ม่ี เี งินแม้เมื่อไม่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมี
ความเสีย่ งหรือผูอ้ อมยังมีเงินไม่มากพอ ผูล้ งทุนนํ าเงินที่ออมได้ไปซื้อหลักทรัพย์ลงทุนโดยให้
ผลตอบแทนในรูปของอัตรา ดอกเบี้ยหรือเงินปนั ผล (Yield) และ ส่วนต่างราคา (Capital gain)
ซึง่ มากหรือน้อยจะขึน้ อยูก่ บั ความเสีย่ งของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจซึง่ เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานเป็ นลําดับแรกแล้ว
จึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์แต่ละ
ส่วนเพื่อนํ าไปสู่การตัดสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผลู้ งทุนในหลักทรัพย์จาํ เป็ น
ต้องพิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ของรัฐบาลและประเทศอื่นๆที่ส่งผลต่อการ
ไหลเวียนของเงินทุน ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผูว้ เิ คราะห์จะต้องพิจารณาถึงวัฎจักรธุรกิจว่า
อยูใ่ นระยะใด วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมนัน้
ควบคูก่ นั ไป จากนัน้ จึงวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษทั วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร กลยุทธ์ของ
บริษทั เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีผ่ ลู้ งทุนสามารถนําไปใช้ตดั สินใจเลือกลงทุน นอกจากนี้จงั หวะการเข้า
ซื้อเป็ นสิง่ สําคัญ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในแต่ละปี ความผันผวนมาก หากสามารถเข้าไปใน
ลงทุนในช่วงทีร่ าคาหลักทรัพย์ปรับตัวลงมามาก นักลงทุนจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ในราคา
ถูก อย่างไรก็ตามประชาชนทีเ่ ข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักการลงทุน และไม่ได้ศกึ ษาปจั จัยต่างๆทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทแ่ี ท้
จริงและนิยมซือ้ ตามคําบอกเล่าของนักลงทุนรายย่อย จึงตกเป็ นเครื่องมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่
ทําราคาหลักทรัพย์ให้สูงเกินความเป็ นจริงอย่างรวดเร็วอย่างผิดสังเกต การเผยแพร่ความรูใ้ ห้

9

นักลงทุนตลอดจนแจ้งข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง มากขึน้ เป็ นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของนัก
ลงทุน เช่น การประกาศจ่ายปนั ผล การแตกหุน้ การเพิม่ ทุน และการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารของ
ธุรกิจ เป็ นต้น นอกจากนี้ผลู้ งทุนยังต้องทราบถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อาทิเช่น โรคระบาด
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การชุมนุ มประท้วงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งข่าวเหล่านี้มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลัก
ทรัพย์ ไทยมีระดับความผันผวนอย่างมาก
5. ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุน
ความเสีย่ ง (Risk) หรือ ความไม่แน่ นอน (Uncertainty) เกิดขึน้ ได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้
ได้ แ น่ น อนว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้น โอกาสที่ ผ ลตอบแทนที่ ไ ด้ ร ับ จริง (Actual Return) ตํ่ า กว่ า
ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว้ (Expected Return) อันเนื่ องมาจากสาเหตุต่างๆ ผู้ลงทุน
พยายามหลีกเลี่ยงความเสีย่ งหรือลดความเสีย่ งให้เหลือน้อยทีส่ ุด ซึ่งแต่ละบุคคลยอมรับความ
เสีย่ งในระดับทีแ่ ตกต่างกันออกไป ขึน้ อยูก่ บั ความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูล้ งทุนนัน้ ว่ามาก
น้อยเพียงใดซึง่ ในการเลือกลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบ แทนทีด่ ี หากผูล้ งทุนพิจารณาถึงความเสีย่ งจาก
การลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแล้ว จะทําให้เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้ ปกติแล้วความ
เสีย่ งรวม (Total Risk) หาได้จากค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ซึง่ ประเภทของความเสีย่ งจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์จาํ แนกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่คอื
1. ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบ แทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาพ แวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ ซึง่ ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทัง้ หมด
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้ราคาหลัก ทรัพ ย์โดยทัวๆ
่ ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางเดียวกัน
สามารถแบ่งเป็ น
1.1 ความเสีย่ งเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสียงอันเกิดจากการ
สูญเสียในเงินลงทุน ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงราคาหุน้ และสินทรัพย์ต่างๆในตลาด
เพราะราคาหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงอยูต่ ลอดเวลา โอกาสสุญเสียหรือ ขาดทุนเนื่องจากการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มมี ากความ เสีย่ งทางการตลาด เป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับการประเมินมูล
ค่าทีแ่ ท้จริงของหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าความสามารถในการทํากําไร (earning power) ของกิจการ
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ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ ราคาหลัก ทรัพ ย์ท่ีเปลี่ยน แปลงนัน้ ขึ้นอยู่กบั demand และ supply ของ
หลัก ทรัพ ย์ป ระเภทนัน้ ๆ ในตลาดซึ่งอยู่เหนื อ การควบคุ ม ของบริษัท สาเหตุ เหล่ านี้ ได้แ ก่
สงคราม การตายของผูบ้ ริหารประเทศ ปี ท่มี กี ารเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารประเทศ นโยบายการเมือง
การเก็งกําไร ที่เกิดขัน้ ในตลาดหุน้ และการเปลี่ยนแปลงในราคาหุน้ นี้จะเกิดจากการคาดคะเน
ของผูล้ งทุนทีม่ ตี ่อความก้าว หน้า (Prospect) ของบริษทั นัน้
1.2 ความเสี่ย งในอัต ราดอกเบี้ ย (Interest rate risk) คือ ความเสี่ย งที่ เ กิด จากการ
่
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทัวไปในตลาด
อัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง ในอัตรา
ดอกเบี้ย มีผ ลทํ า ให้ห ลัก ทรัพ ย์ต่ า งๆ กระทบการะเทือ นในลัก ษณะเดีย วกัน เช่ น ถ้าอัต รา
ดอกเบี้ยในตลาดทัวๆไปปรั
่
บตัวสูงขึน้ จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง
เพราะนักลงทุนจะทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการฝากเงินไว้ กับ
สถาบั น การเงิน กับ การลงทุ น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยถ้ า นั ก ลงทุ น เห็ น ว่ า
ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์กจ็ ะขายหลัก ทรัพย์ท่ี
ตนถือครองอยูอ่ อกมา มีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ลดตํ่าลง
1.3 ความเสี่ย งในอํ านาจซื้อ หรือ ภาวะเงิน เฟ้ อ (Purchasing power risk or Inflation
Risk) คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากระดับราคาสินค้าโดยทัวไปสู
่ งขึน้ ซึง่ มีผลทําให้มลู ค่าของเงินลดลง
จึงทําให้อาํ นาจการซือ้ ลดตํ่าลงไปด้วย เพราะจํานวนเงินทีไ่ ด้รบั เท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือ
ทีเ่ รียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอํานาจ
ซื้อ อย่ า ง มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งเงิน ฝากประเภทออมทรัพ ย์ (saving account) พัน ธบัต ร
รัฐบาล หุน้ กู้ การประกันชีวติ (Life insurance) และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ซึ่งได้รบั ดอกเบี้ย
ในอัต ราคงที่ ดัง นั ้น ความเสี่ ย งประเภทนี้ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า ให้ อ ัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น
เปลีย่ นแปลง แต่มผี ลทําให้ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงลดลง
2. ความเสี่ย งที่ไ ม่ เป็ น ระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น เฉพาะ
กิจการหนึ่ง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึง่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์น้ีแล้วจะมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ่นื ในตลาดความเสีย่ งทีถ่ ูกจัด
อยูใ่ นความ เสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ ได้แก่ ความเสีย่ งทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบด้วย
ความเสีย่ งต่างๆดังนี้
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2.1 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะเสียรายได้
และเงินลงทุน หากบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ไม่มเี งินชําระหนี้อาจทําให้บริษทั ถึงกับล้มละลาย
2.2 ความเสี่ยงทางการบริห าร (Management Risk) เป็ น ความเสี่ยงอัน เกิดจากการ
บริหารงานของผูบ้ ริหาร เช่น ความผิดพลาดของผูบ้ ริหาร และการธุรกิจของผูบ้ ริหาร
2.3 ความเสีย่ งทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากแรงผลักดัน
บางอย่าง ที่ทํ าให้ผ ลตอบแทนของธุ รกิจทุ ก แห่ งในอุ ต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน หรือ บาง
อุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน
6. ทฤษฎีอาํ นาจซื้อเสมอภาค
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลีย่ นและราคาสินค้าในแต่ละประเทศ ซึง่ ผูท้ ท่ี าํ
ให้ทฤษฎีน้ีเป็ นที่รจู้ กั โดยทัวไปคื
่ อ Gustav Cassel ทฤษฎีได้ถูกพัฒนาขึน้ มาตัง้ แต่ ค.ศ.1920
โดยมีพน้ ฐานจากกฎของสินค้าราคาเดียว (The law of one price)
กฎของสินค้าราคาเดียวได้อธิบายว่า ราคาสินค้าหรือบริการควรมีราคาเดียวเท่ากันใน
ทุกๆตลาด แต่ในทางปฏิบตั นิ กั ธุรกิจพยายามแสวงหากําไร โดยการซือ้ สินคาราคาถูกจากตลาด
หนึ่ง แล้วนํ าไปจําหน่ ายในอีกตลาดหนึ่งทีร่ าคาแพงกว่า ซึ่งเป็ นการค้ากําไรจากความแตกต่าง
ของราคาสินค้า การเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ของสินค้าในตลาดทีม่ รี าคาตํ่าจะทําให้ราคาสินค้าเพิม่ สูง
ขึน้ ขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ของอุปทานของสินค้าในตลาดทีม่ รี าคาสูงกว่าจะทําให้สนิ ค้ามีราคาลดลง
แนวคิดทฤษฎีอํานาจซื้อเสมอภาคจะได้รบั การยอมรับ เนื่องจากถ้าประเทศใดมีอตั รา
เงินเฟ้อสูงกว่าประเทศคู่ค้าหลัก แต่อตั ราแลกเปลี่ยนของประเทศนัน้ ยังคงเดิม ส่งผลให้การ
ส่งออกสินค้าและบริการของประเทศนัน้ มีความสามารถในการแข่งขันน้อยลง ส่วนสินค้าทีน่ ําเข้า
จากต่างประเทศ จะมีความความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่สูงกว่าสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศ ผลการวิจยั ตามหลักการนี้ สามารถใช้การพยากรณ์อตั ราแลกเปลีย่ นได้อย่างแม่นยําใน
ระยะยาวเท่านัน้ เหมาะกับประเทศทีม่ ตี ลาดทุนด้อยพัฒนาและมีระดับอัตราเงินเฟ้อสูง
7. ทฤษฎีอปุ ทาน
อุปทาน หมายถึง ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งทีผ่ ผู้ ลิตเต็มใจและสามารถ
เสนอขายในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆกันของสินค้าและบริการชนิดนัน้ เส้นอุปทาน
หมายถึง เส้นทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่
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ผูผ้ ลิตเสนอขายในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆกันของสินค้าและบริการชนิดนัน้ โดยที่
ปจั จัยอื่นๆคงที่ เส้นอุปทานจะมีลกั ษณะทอดขึน้ จากซ้ายไปขวา มีความลาดชันเป็ นบวก แสดง
ว่าปริมาณเสนอขายของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคา
สินค้าและบริการชนิดนัน้ หมายความว่า ผูข้ ายสินค้ามีความต้องการที่จะขายเพิม่ สูงขึน้ เมื่อ
ระดับราคาเพิม่ ขึน้

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูล
เชิงปริมาณโดยประชากรที่ใช้ศึกษาคือ เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด
่
รกิจ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ปริมาณเงิน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
M2 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 91 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มอี ทิ ธิพลต่อเบี้ยประกันภัยรับของ
บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด ด้วยวิธกี ารสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
ตัวแปรตาม FYP คือ เบีย้ ประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี (RATE) คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้รบั จากการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เป็ นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่า หากผลตอบแทนจากการออมเงินใน
ธนาคารได้น้อย ประชาชนก็จะไม่ออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ จะหันไปออมเงินกับบริษทั ประกัน
ชีวติ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ จึงคาดการณ์ ว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับเบี้ยประกันรับของ
บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP)
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ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (BSI) เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ทางเศรษฐกิจ ทําให้สามารถประเมินสถานการณ์วา่ เศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงขาขึน้ หรือขาลง เมือ่ ดัชนี
ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชนทําประกัน ชีวิตกับ บริษัท ประกันชีวิต มากขึ้น
ดังนัน้ จึงคาดการณ์ ว่าดัชนี ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจมีความสัมพันธ์ในทิศ ทางเดียวกันกับ เบี้ย
ประกันรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP)
ดัช นี ราคาผู้บ ริโภค (CPI) คือการวัดการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของสินค้า (ขาย
ปลีก ) และบริก ารที่ใช้ในการบริโภค เป็ น ดัช นี ท่ีบ่ งบอกเงิน เฟ้ อได้เป็ น อย่างดีเมื่อ นัก ลงทุ น
คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึน้ จึงต้องป้องกันความเสีย่ งจากการลดลงของค่าเงิน
ทําให้ตอ้ งไปเลือกลงทุนในสถาบันการเงินทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ จึงส่งผล
ให้นั ก ลงทุ น นํ า เงิน มาลงทุ น ในประกัน ชีวิต มากขึ้น ดัง นั น้ จึง คาดการณ์ ว่ า อัต ราเงิน เฟ้ อมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับเบีย้ ประกันรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP)
ปริมาณเงินM2 (M) หมายถึง ปริมาณเงินที่หมุนในมือประชาชน ประกอบด้วยธนบัตร
เหรียญกษาปณ์ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจํา และเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อปริมาณเงินในมือ
ประชาชนมากขึ้น ทํ า ให้ป ระชาชนทํ า ประกัน ชีวิต กับ บริษั ท ประกัน ชีวิต มากขึ้น ดัง นั น้ จึง
คาดการณ์ ว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินM2 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับเบี้ย
ประกันรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP)
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็ นตัวชี้วดั สําคัญ ในการบอกทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ถ้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงขึน้ แสดงว่าเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขาขึน้ ประชาชนก็จะมีรายได้เพิม่ มากขึน้ ทําให้ประชาชนทําประกันชีวติ กับบริษทั ประกัน
ชีวติ มากขึ้น ดังนัน้ จึงคาดการณ์ ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับเบีย้ ประกันรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP)

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากตัวแปรอิสระทัง้ หมดหากพิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% จะพบว่ามี ปริมาณ
เงินM2 (M) เพียง 1 ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อเบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
่ อยละ 95% จะพบว่ามี ดัชนีความ
(FYP) อย่างมีนยั สําคัญ หากพิจารณาด้วยระดับความเชื่อมันร้
เชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (BSI) เพียง 1 ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเบีย้ ประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกัน
ั หา
ชี วิ ต จํ า กัด (FYP) สํ า หรับ ค่ า Durbin-Watson ซึ่ ง เท่ า กับ 2.058578 พบว่ า ไม่ เ กิ ด ป ญ
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Autocorrelation ทําให้สามารถอธิบ ายความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระและตัว แปรตามใน
สมการได้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ นี้
ในการศึกษาครัง้ นี้ทาํ ให้ทราบว่าดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (BSI) ปริมาณเงินM2 (M)
มีอทิ ธิพลต่อเบี้ยประกันภัยรับของบริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (FYP) ซึ่งจะช่วยให้ผูบ้ ริหาร
ฝ่ายขายมีความรูค้ วามเข้าใจในปจั จัยทางเศรษฐกิจต่างๆ มากขึน้ และใช้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการประกอบธุ รกิจ ในสภาวะเศรษฐกิจที่แ ตกต่ างกัน ที่จะทําให้อ งค์ก รมีค วาม
ได้เปรียบในการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
ในการศึกษาครัง้ นี้จะใช้ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ควรทําการศึกษาปจั จัยด้าน
อื่น เช่น จํานวนตัวแทนประกันชีวติ จํานวนประชากร อัตราการเสียชีวติ ของประชากร การ
โฆษณาของบริษทั จํานวนสาขาของบริษทั ประกันชีวติ เป็ นต้น
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