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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อธุรกจิประกนัวนิาศภัยทางทะเลและขนส่ง 

FACTORS  INFLUENCING NON-LIFE INSURANCE BUSINESS 

 (MARINE INSURANCE) 

 วลยั วรวฒิุธีรกุล 1     กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก 

(IM_EX) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อเบ้ียรับประกันภัย

โดยตรงทางทะเลและขนส่ง โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเบ้ียรับ

ประกันภยัโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP)  และ อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัเบ้ียประกนัภยัรับ 

โดยตรงทางทะเลและขนส่งอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ 

___________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สหรัฐอเมริกา (RATE)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัเบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ : เบ้ียรับประกนัภยัโดยตรง, ประกนัวินาศภยั , ประกนัภยัทางทะเลและ

ขนส่ง 

Abstract 

The purpose of this independent study is the factors influencing non-life 

insurance business (Marine Insurance). Monthly data, from January 2007 to 

December 2011, and data processing using software to test the hypothesis, and 

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

relationship between the independent and dependent variables. The factors under 

study were the gross domestic product, Inflation, Exchange rate (USD), business 

sentiment index, valued of import and export and Consumer Confidence Index 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

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

influencing non-life insurance business (Marine Insurance). Test of the relationship. 

Found that gross domestics product, inflation had a relationship in the same 

direction as statistically significant. There are many variables and relationships. The 

business sentiment index and exchange rate (USD), that correlate significantly in 

the opposite direction. 

KEYWORDS  :  DIRECT PREMIUM INSURANCE, NON-LIFE INSURANCE, 

MARINE INSURANCE 

บทนํา 

 เม่ือพิจารณาถึงความพร้อมในการแข่งขนัของธุรกิจขนส่งทางเรือของไทยใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนันั้น ตอ้งยอมรับว่าประเทศไทยยงัมีประเด็นทา้

ทายหลายประการในการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั จากรายงานของ กระทรวง
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พาณิชย ์พบวา่ การส่งออกของไทยเติบโตเพียงร้อยละ 3.12 ในปี 2555 ท่ีผา่นมา จึง

ส่งผลต่อความตอ้งการขนส่งสินคา้ทางเรือ แมธุ้รกิจขนส่งทางเรือจะเติบโตไม่หวือ

หวา แต่ผูป้ระกอบการขนส่งทางเรือต่างๆ ไดป้รับตวัเตรียมพร้อมการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 อยา่งต่อเน่ือง อาทิ การซ้ือเรือมากข้ึน และ

ปรับขนาดของเรือท่ีใหบ้ริการเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึนและครบวงจรมาก

ข้ึน 

 แนวโนม้การเติบโตปี 2556 ไดแ้รงหนุนจากภาครัฐในการฟ้ืนตวัของภาคการ

ส่งออกซ่ึงคาดวา่การขนส่งทางเรือน่าจะเติบโตดีข้ึน จากปัจจยัส่งเสริม คือ การฟ้ืนตวั

ของภาคการส่งออกไทย อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางท่ีมี

เสถียรภาพมากข้ึน และหลายประเทศยงัมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจออกมาอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ี สินคา้ส่งออกทางเรือของไทยท่ีสาํคญัมีแนวโนม้ดีข้ึน จากการฟ้ืน

ตวัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศท่ีคาดว่าหลายอุตสาหกรรมจะกลับมาผลิตได้

อยา่งเต็มศกัยภาพในปีน้ี อีกทั้งยงัมีปัจจยัเฉพาะของภาคอุตสาหกรรม อาทิ การปรับ

แผนธุรกิจของผูป้ระกอบการผลิตยานยนต์ ท่ีเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากข้ึน

หลงัจากส้ินสุดนโยบายรถคนัแรก โดย ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองวา่ ในปี 2556 น้ีการ

ส่งออกรถยนตข์องไทยน่าจะมีประมาณ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คนั หรือเติบโตร้อย

ละ 20-26 นอกจากน้ี ในดา้นสินคา้เกษตร ทั้งปริมาณและราคาสินคา้เกษตรมีแนวโนม้

ปรับตวัดีข้ึนอยา่งไรก็ตามการขนส่งทางเรือของไทยแมว้า่จะเร่ิมมีปัจจยัหนุน แต่ยงัคง

เผชิญความเส่ียงจากหลายดา้นเช่นกนั อาทิอุปทานขนส่งทางเรือยงัคงเติบโตเร็วกว่า

อุปสงค์ อุปทานกองเรือในดา้นขนส่ง ยงัคงเติบโตในอตัราค่อนขา้งสูง แต่เร่ิมท่ีจะ

ชะลอตวัลง เน่ืองจากมีค่าระวางเรือท่ีค่อนขา้งตํ่าและมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูง ขณะท่ี

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัฟ้ืนตวัไดไ้ม่เร็วมากนกั แนวโน้มค่าระวางเรือยงัคงไม่

ฟ้ืนตวัดีมากนกั อุปสงคใ์นดา้นการขนส่งทางเรือเติบโตไม่ทนั จาํนวนอุปทานท่ียงัคง

มีอยู่มาก ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัในการกดดนัดชันี BDI (Baltic Dry Index: ดชันีค่า

ระวางเรือ) และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการ ยงัไม่ฟ้ืนตัวเร็วมากนักการ

ประกนัภยั เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิด
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ความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีไดท้าํประกนัภยัไว ้โดยการเฉล่ียหรือการ

กระจายความเสียหายไปยงัสมาชิกท่ีทาํประกนัภยั โดยมีบริษทัประกนัภยัเป็นผูท้าํ

หน้าท่ีเก็บเบ้ียประกนัและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บ

ประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเบ้ียประกนัภยัรับของธุรกิจประกนัวนิาศภยั

ทางทะเลและขนส่ง 

สมมติฐานการวจัิย  

ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยกาํหนด

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

1. เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

(DPRM)  

2. มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ  (USD)  

4. อตัราเงินเฟ้อ (IF)  

5. ผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP)  

6. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และ 

7. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 
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กรอบแนวความคิด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

(Marine)  

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศ

ภยัใหมี้ศกัยภาพ 

2. เพื่อรองรับการขยายตวัและการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวคิด 

ทวีศกัด์ิ ป่ินทอง (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ

ของธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศภาคการก่อสร้างมูลค่าการนาํเขา้และการส่งออกและจาํนวนรถยนต์ท่ี

จดทะเบียนในประเทศไทย โดยทุกตวัแปรใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) รายปี

ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2547 เป็นระยะเวลารวม 16 ปี เพื่อทาํการประมาณค่าโดยวิธี

กาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares—OLS) จากผลการศึกษาพบว่า 

เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั

ทางทะเลและ

ขนส่ง (DPRM) 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  (USD) 

 อตัราเงินเฟ้อ (IF) 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการก่อสร้าง มูลค่าการนาํเขา้และการส่งออก 

และจาํนวนรถยนตท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย จะมีความสัมพนัธ์กบัเบ้ียประกนัภยั

รับสุทธิของธุรกิจประกนัวินาศภยัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ชชัพร วงศเ์ลิศวาทิก (2547) ไดศึ้กษาถึงความมัน่คงของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั 2 ส่วนดว้ยกนั ในส่วนแรกวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 6 ดา้น อนัไดแ้ก่ การทาํ

กาํไรจากการรับประกนัภยั การลงทุน การบริหารสินทรัพยส์ภาพคล่อง การชาํระหน้ี 

การประกันต่อ และเสถียรภาพ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงินและส่วนท่ีสองเป็น

การศึกษาโครงสร้างของธุรกิจประกนัวินาศภยั ส่วนแบ่งตลาดของแต่ละบริษทั ใน

การวดัการกระจุกตวัของธุรกิจ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากกรมการประกนั กระทรวง

พาณิชย ์จาํนวน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2541-2545) ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัประกนัวินาศภยัมี

ความเด่นในเร่ืองความสามารถในการดาํเนินงานในแต่ละเร่ืองไม่เท่ากนั มีเพียง 2 

บริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานทั้ง 6 ดา้นท่ีดี และโครงสร้างของธุรกิจประกนัวินาศภยัมี

การกระจุกตวัค่อนขา้งสูงและบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีรับประกนัภยัทางรถยนตสู์งจะ

ไดรั้บส่วนแบ่งตลาดสูงเช่นกนั 

ทวีวฒัน์ ช่ืนบานเย็น (2548) ได้ศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

วินาศภยัในประเทศไทยก่อนและหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยศึกษาถึงการกระจุกตวั

ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิและศึกษาถึงผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

โดยวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 6 ดา้นไดแ้ก่ ความสามารถในการขยายงานการรับ

ประกนัภยั ความสามารถในการชาํระหน้ีสิน สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถ

ในการบริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการชาํระหน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัภยั และ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปีของบริษทัประกนั

วนิาศภยัในประเทศไทย ทาํการเปรียบเทียบช่วงก่อนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ระหวา่ง พ.ศ. 

2535-2540 และช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2540-2546 ผลวิจยัพบว่า 

โครงสร้างธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คือมีบริษทัประกนัวินาศ

ภยัเพิ่มข้ึน จาํนวน 13 บริษทั การกระจุกตวัของเบ้ียประกนัภยับริษทัประกนัวินาศภยั
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ช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจมีอตัราท่ีลดลงกวา่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และยงัพบวา่ 

ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยัช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีการ

ขยายการรับประกันภยัมากกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความสามารถในการ

ชาํระหน้ีสิน ความสามารถชาํระหน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัภยั และสภาพคล่องทาง

การเงินช่วงก่อนและหลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจธุรกิจประกนัมีความสามารถในการชาํระ

หน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัไดดี้ ซ่ึงทาํให้ผูเ้อาประกนัมีความมัน่ใจในดา้นการเงินของ

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีมีต่อหน้ีสินได ้

ศศิธร สร้อยศกัด์ิ (2546) ศึกษาลกัษณะการลงทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของการประกอบธุรกิจการลงทุนของบริษทั

ประกนัวินาศภยัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT) ของธุรกิจประกนั

วนิาศภยัโดยใชว้ิธีวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีวิเคราะห์

เชิงพรรณนาจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาการ

ลงทุนการวางนโยบายการลงทุน บทบาทการลงทุน แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 

วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประกนัวินาศภยั (SWOT) และศึกษาลกัษณะการ

ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ส่วนวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์

ผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภยัในด้านความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนกบัความเส่ียง (CAPM) ประสิทธิภาพของการลงทุน (CV) ผลตอบแทน

จากการลงทุนต่อสินทรัพยล์งทุน (ROI) ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA) และอตัรารายไดท่ี้แทจ้ริงจากการลงทุนของธุรกิจประกนัวินาศภยั (AR) ผล

การวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมทุกหลกัทรัพยย์กเวน้สัดส่วนการ

ลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน-ตัว๋แลกเงิน ซ่ึงควรปรับสัดส่วนให้สามารถ

ลงทุนได้เพิ่มข้ึน เพราะบริษัทส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทน้ีเกินกว่า

ขอ้กาํหนดท่ีตั้งไว ้ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนกบั

ความเส่ียง (CAPM) พบวา่ บริษทัประกนัวินาศภยัขนาดใหญ่มีความสามารถในการ

ลงทุนดีกว่าบริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลางและเล็ก คือมีอัตราผลตอบแทน

ค่อนขา้งดีกว่าเม่ือเทียบกบัความเส่ียง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน (CV) 
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พบว่าบริษทัประกันวินาศภยัขนาดเล็กมีประสิทธิภาพของการลงทุนดีกว่าบริษทั

ประกันวินาศภยัขนาดกลางและใหญ่ คือมีความเส่ียงตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั 

กรองวิกา รองรัตน์(2546) ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัวินาศภยั ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ทฤษฎี CAPM ท่ีครอบคลุม

เก่ียวกบั การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงและทดสอบผลการคาํนวณ

โดยใช้โปรแกรม SPSS ซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

รายงานประจาํเดือนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 

ถึงเดือนธนัวาคม 2546 ขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (Set Index) รายเดือน ราคาปิดรายเดือนและเงินปันผลจ่ายของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวินาศภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 19 

หลักทรัพย์ ผลวิจยัพบว่า ตั้ งแต่ปี 2543-2546 อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวนิาศภยัสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543-2546 ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวินาศภยัตํ่า

กวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ภาวิณี เลิศพรชัยสกุล (2551) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับนักลงทุนท่ีจะลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยศึกษาจากขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 – เดือน

ธันวาคม พ.ศ.2550 ของบริษทัประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวนทั้งหมด 15 บริษทั ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ีใชว้ิธี

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ปัจจยั โดยแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในบริษทั ได้แก่ อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิของหุ้น
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สามญั (P/E) อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีของหุ้น (P/BV) 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) และปัจจยัภายนอกบริษทั ไดแ้ก่ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) และดชันีราคาหลกัทรัพยหุ์้น

กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นทั้ง 15 บริษทั ไดแ้ก่ อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นต่อ

มูลค่าทางบญัชีของหุ้น (P/BV) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit margin) และดชันี

ราคาหลกัทรัพยหุ์้นกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) โดยปัจจยั

ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนั

ชีวติในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยหุ์้นกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) ดงันั้นจึงกล่าว

ได้ว่า ดัชนีราคาว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์หุ้นกลุ่มประกันภยัและประกันชีวิต 

(Insurance Index) เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีนาํมาวิเคราะห์ ท่ีนกั

ลงทุนจะตอ้งพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนํามาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

เบ้ียประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง (DPRM) 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดจะมีระยะในการศึกษาตั้งแต่ระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2554 รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 60 เดือน 

 



144 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Time Series Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

ประกอบดว้ย บทความ ผลงานวิจยั ขอ้มูลดา้นสถิติของหน่วยงานราชการและองคก์ร

ต่างๆรวบรวมไวไ้ด้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักอัตราเบ้ียประกันวินาศภยั (เบ้ีย

ประกันรับตรง) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้ กรมศุลกากร การคา้ไทย สํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง (DPRM) 

  2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มูลค่าการนาํเขา้

ส่งออก (IM_EX) ดชันีทางธุรกิจ (BSI) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

 วเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเล

และขนส่ง (Marine Insurance) โดยวิธีการนาํขอ้มูลมาสร้างตารางนาํเสนอผลการวิจยั

สําหรับสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป จากตวัแปร

ทั้งหมด 7 ตวั โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือนซ่ึงใช้ระยะเวลา

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็นระยะเวลา 60 

เดือน 
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เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง (DPRM) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 23.4260 มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 29.61172 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 384.00 และมีจุดตํ่าสุด

เท่ากบั 302.00 จาํนวนขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.8780 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 67.77400 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 914.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 

682.00 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

 ดชันีทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 45.8343 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่

ท่ี 5.21136 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 55.70 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 34.45 จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 5.5005 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ท่ี 427.42256 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 994.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.7950 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

2.60022 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ(RATE) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 32.8966 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.82035 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากับ 35.97 และมีจุดตํ่ าสุดเท่ากับ 29.88 จํานวนข้อมูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

ดชันีผูบ้ริโภค (CCI) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.3533 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 

5.71016 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 30.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 7.80 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

สรุปผลการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม 
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พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ของบริษทัประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

 โดยกาํหนดให้ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) ดชันีทางธุรกิจ (BSI) และ

ดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค (CCI)และใช้การทดสอบโดยโปรแกรมสําเร็จรูปช่วย

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)เพื่อ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก ซ่ึงสามารถส่งผลต่อเบ้ีย

รับประกันภัยโดยตรงทางทะเลและขนส่ง  โดยมีค่า  R2=0.921 ซ่ึ ง เข้าใกล้ 1 

ค่อนขา้งมาก แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 92% 

ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ อีก 8%  

โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเบ้ียรับประกนัภยัโดยตรงทาง

ทะเลและขนส่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  และ อตัราเงินเฟ้อ 

(IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งอย่างมีนัยสําคญั ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)อยา่ง

มีนยัสําคญั ยกเวน้ ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  และ

ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค (CCI)  ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมี อิทธิพลต่อ เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

 ผลการทดสอบใน Model ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีนยัสําคญั

ทางสถิติไปในทิศทางบวกกับเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือ

พิจารณาจาก Sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.197  ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 0.197   

สมมติฐานข้อที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศ

ทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีนยัสําคญัทาง

สถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณา

จาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดชันีความ

เช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 1.1683  ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ 

(BSI) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1683 

สมมติฐานข้อที่ 3 มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบว่ามูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มี

นยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง

เม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

เม่ือมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 0.011  ในขณะท่ีมูลค่าการ
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นาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.011 

สมมติฐานข้อที ่4 อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบั

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

 ผลการทดสอบใน Model อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีนยัสําคญัทางสถิติไปใน

ทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 

0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) 

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.889  ในขณะท่ีอตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อย

ละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 2.889   

 สมมติฐานข้อที่ 5 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทาง

ลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  

และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลง

ไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อย

ละ 6.038  ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.038 

สมมติฐานข้อที่ 6 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 
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  ผลการทดสอบใน Model พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือ

พิจารณาจาก Sig > 0.050 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและ

ขนส่ง” ไดใ้ช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัภยัท่ีใช้ในการวิจยัคือ โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งมี

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ประกอบดว้ย บทความ 

ผลงานวิจยั ขอ้มูลดา้นสถิติของหน่วยงานราชการและองคก์รต่างๆรวบรวมไวไ้ดแ้ก่ 

กระทรวงการคลงั สํานักอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยั (เบ้ียประกนัรับตรง) สํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สํานักดชันี

เศรษฐกิจการค้า กรมศุลกากร การค้าไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแบบราย

เดือนท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปวิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  อตัราเงินเฟ้อ 

(IF) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัเบ้ีย

รับประกนัภยัโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ยกเวน้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (RATE)มูลค่าการนําเข้าส่งออก 

(IM_EX) และดชันีทางธุรกิจ (BSI) 

 โดยตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร สามารถอธิบายเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทาง

ทะเลและขนส่งได ้ 92% (R. Square = 0.921) ซ่ึงมีค่า    Sig = 0.000 และ F = 49.054 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศ

ทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 

0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
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ประเทศ (GDP)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง

ทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.197  ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเล

และขนส่งลดลงร้อยละ 0.197   

อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีนยัสาํคญัทางสถิติไปในทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยั

รับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ 

ถา้กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.889  ในขณะ

ท่ีอตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 2.889   

ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 

10 กล่าวคือ ถ้ากําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจ (BSI) 

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งลดลงร้อยละ 1.1683  ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) เปล่ียนแปลงไป

ลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.1683 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบั

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF 

< 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งลดลงร้อยละ 0.011  ในขณะท่ีมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลง

ไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 0.011 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (RATE) มีนัยสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับ
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โดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้

กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้

เบ้ียประกันภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 6.038  ในขณะท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(RATE) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเล

และขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.038 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนและ

เป็นแนวทางในการตดัสินใจการลงทุนธุรกิจเก่ียวกบัประกนัวินาศภยัทางทะเลและ

ขนส่ง เพื่อเป็นการเพิ่มกาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน  

2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ี

ไดไ้ปใช้ในการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม 

คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) ดชันีความเช่ือมัน่

ธุรกิจ (BSI) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) ให้มีความเหมาะสมไม่

อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้เบ้ียประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง มีเสถียรภาพ และเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 6 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ได้แก่ อตัราภาษีนาํเขา้ ค่า

ขนส่ง ค่าระวาง เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะศึกษาสามารถนาํปัจจยัตวัอ่ืนๆ มาศึกษา

เพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่งได ้
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2. ควรมีการศึกษาในส่วนของการลงทุนในธุรกิจประกนัวินาศภยัในดา้นอ่ืน ๆ  

เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้มาเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจในด้าน

ประกนัภยัในคร้ังต่อไป  
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วรีะวฒัน์ จนัพรพงษ ์“ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจประกนัวินาศภยัไทย  

 ในยคุประกนัภยัเสรี” หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  
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กรมศุลกากร สถิติการนาํเขา้ส่งออก เขา้ถึงได้

จาก http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/Interne

tTH/11/11_2/ 

กระทรวงการคลงั ดชันีดา้นเศรษฐกิจ เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.mof.go.th/home/economicindices.html 

การคา้ไทย สถิติการนาํเขา้ส่งออก เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www2.ops3.moc.go.th/ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เขา้ถึงได้

จาก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Economic

Indices/Pages/Index.aspx 

ศูนยว์จิยักสิกรไทย คอลมัน์มองเศรษฐกิจฉบบัท่ี 3386 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555) 

เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.kasikornresearch.com/TH/K-

EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=29904 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) การ

ประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล เขา้ถึงได้

จาก http://www.oic.or.th/th/elearning/index2.php 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถิติรายได้

ประชาชาติ เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=94 

สาํนกังานอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยั เบ้ียประกนัภยัรับตรง เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.iprbthai.org/iprbthai2011/STATISTICS_BUSINESS/default.as

px. 

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีผูบ้ริโภค เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.price.moc.go.th/price/province/handbook/index.htm  
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