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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

บริษัทไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Thai Reinsurance Company 

Limited.(THRE) 

จตุรวทิย ์ ฉากรัมย ์1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 

Minimum Loan Rate อตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์

สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,หลกัทรัพย,์ บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน) 

_____________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2   อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

บาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสําคญั ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม 

Abstract 

The Objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of  

Thai Reinsurance Company Limited.(THRE) 

The Economic factors used in this study are Minimum Loan Rate) Stock 

(MLR), Consumer Price Index (CPI), Foreign Exchange Rate (EX) ,Deposit Rate 12 

month (FIX12) and Inflation Rate (INF) the monthly data of January 2008 to 

December 2012 ; 60 months in total . Multiple Linear Regressions with Ordinary 

Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that,  Foreign Exchange Rate (EX) statistically are 

positively affect the stock price of Thai Reinsurance Company Limited.(THRE). at 

the significance level of 0.05 

  Key Words: Economic facture, stock price, Thai Reinsurance Company 

Limited.(THRE) 

1.บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบนัปัจจยัทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาและการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการมีแหล่งระดมเงินทุนท่ีดีอย่างตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการระดมเงินออมจากภาคประชาชน ภาค

ธุรกิจ และภาครัฐบาลเพื่อจดัสรรไปยงัผูต้อ้งการเงินทุน จึงเป็นการส่งเสริมภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เน่ืองจากหากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินทุน

เพียงพอต่อความตอ้งการใช้เงินทุนแลว้ยอ่มส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ

เพิ่มข้ึนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน การลงทุนในโครงการต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลให้

เกิดการจา้งงาน ทาํให้ประชาชนท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจดงักล่าวมีงานทาํ และมีอตัรา
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การวา่งงานลดลง ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน และนาํมาซ่ึง

ความมัน่คัง่และความมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในท่ีสุด 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนมาเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรอง  

ซ้ือขายแลกเปล่ียนตราสารทุนของบริษทัต่างๆท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ละเป็นแหล่ระดม

เงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะโดยสามารถแบ่งนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็น 3 

ประเภท คือ นักลงทุนกลุ่มสถาบนั นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อยทัว่ไป 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดทาํการซ้ือขายอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญติัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่ือ

ภาษาองักฤษในขณะนั้นคือ Securities Exchange of Thailand และไดท้าํการเปล่ียนช่ือ

เป็น The Stock Exchange of Thailand (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2534 ต่อมาเม่ือมี

ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ.2535ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงได้ดาํเนินงานอยู่ภายใตพ้.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตั้งข้ึนมาโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการออมทรัพย◌์ 

แนวโนม้อุตสาหกรรมและธุรกิจประกนัภยั 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกิจท่ีรับบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ในอนาคตของผูเ้อาประกนัภยัการทราบถึงแนวโนม้อุตสาหกรรมและธุรกิจจึงถือเป็น

ส่ิงจาํเป็นสําหรับธุรกิจประกนัวินาศภยัเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ

พิจารณารับประกนัภยัหรือการตลาดของบริษทั ดงันั้น เพื่อให้ทราบถึงแนวโนม้ของ

อุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจดาวรุ่งหรือดาวร่วงในปีน้ี ทาง

สาํนกัวจิยัและสถิติ บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) จึงไดร้วบรวมขอ้มูล 

รวมถึงบทวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการผลิตและธุรกิจท่ีสําคญั

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเช่น สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือภาคเอกชนเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
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ประเทศไทย (สอท.) ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

พร้อมกนันั้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัวินาศภยั ทางสํานกัวิจยัฯ จึงไดน้าํ

ขอ้มูลการประกนัภยัในส่วนของการประกนัภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นการประกนัภยัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรง 

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีความเป็นมือ

อาชีพในดา้นการรับประกนัภยัต่อ (Professional Reinsurer) อนัประกอบไปทั้งความ

เขม้แข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษทัอยูท่ี่ 728 ลา้นบาท และความรู้ความ

เขา้ใจดา้นการตลาดทาํใหส้ามารถใหบ้ริการรับประกนัภยัต่ออยา่งมีประสิทธิภาพโดย

ลูกคา้ใหค้วามสนใจบริษทัฯทั้งในฐานะท่ีเป็นบริษทัรัประกนัภยัต่อท่ีมีการดาํเนินงาน

ต่างจากบริษทัรับประกนัภยัต่ออ่ืนในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการ

บริหารจดัการองคก์ร ซ่ึงเม่ือไม่นานมาน้ีบริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์รจาก

ระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ)เพื่อใหเ้กิดความยืดหยุน่ในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปไดอ้ย่างทนัท่วงที และเพื่อให้เกิด

ความทุ่มเทในการรักษาความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัเน่ืองจากหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัประกนัภยันั้นมีความ

น่าสนใจในการลงทุนอีกทั้งมีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนัถือวา่เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบต่อการงทุนในหลกัทรัพยด์งันั้นการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจถือวา่

เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อีกทางหน่ึงท่ีจะช่วย

สําหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจในการตดัสินใจจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

ประกนัภยั  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปด้วย อัตราดอกเบ้ียธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัรา
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ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

สมมุติฐานของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจได้แก่ อตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก

ลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั (มหาชน)โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีนาํมา

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ อตัรา

ดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ 

(EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)  
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กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอสิระ (X)                                 

 ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)   

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม

ประกนัภยั และประกนัภยัต่อ 

เป็นพื้นฐาน ขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยัเร่องท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับผูท่ี้สนใจลงทุน

ในอนาคต 

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกันภยัต่อ จาํกัด 

(มหาชน)  ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 

 

1. ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (CPI) 

2.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX)    

3. อตัราเงินเฟ้อ  (INF) 

  4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  (Int-12) 

 5.อตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมี

ระยะเวลา (MLR) 

 

    

 

ราคาหุน้

บริษทัไทย

รับประกนัภยั

ต่อจาํกดั 

(มหาชน) 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 การวเิคราะห์เศรษฐกิจและการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีความเส่ียง 

 ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของหุ้น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)   

ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจประกนัภยั 

ประวติัความเป็นมา และโครงสร้างของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน)   

ภาพรวม เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั  (มหาชน)   

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรรณกิาร์ จะกอ (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราดอกเบ้ีย(INT) ค่าเงินบาท(THB) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์และ

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย(์Tval) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราดอกเบ้ีย(INT)และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ(GDP) ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั คือ 

ค่าเงินบาท(THB) และตวัแปรท่ีไม่มีนัยสําคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร
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พาณิชย ์คือ อตัราเงินเฟ้อ(INF)และ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์(Tval) 

ฐิติวัชร์ รวีพรสุรัชต์  (2553)  ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระด้วยวิธีกาํลงัสอง 

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา ผา่นแบบจาํลองสมการ

ถดถอย พร้อมทดสอบขอ้สมมติฐานและแปรผลการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งทดสอบ 

Multicollinearity เพื่อหา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และดาํเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอย พหุคูณ และการแกปั้ญหา Autocorrelation ดว้ย

วิธี First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และ

สร้างรูปแบบสมการถดถอย และทดสอบสมมติฐานเพื่อทราบผลการศึกษา โดยตวั

แปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้  ผลการศึกษาพบวา่ ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั คือ ดชันีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 สุวพิชญ์ บันลือฤทธ์ิ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Method of 

Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter โดยใชต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX 3 

เดือน) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราเงินเฟ้อ (IR)และอตัรา

ดอกเบ้ีย MRR ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน (FIX 3 เดือน) 

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยที่กําหนดดัชนี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ

ในการศึกษา คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม  อตัราเงินเฟ้อ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทย

กบัสหรัฐอเมริกา  ตวัแปรตาม   คือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง

มีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ส่วน

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ 

วิโรจน์ เดชะผล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา คือ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   ดชันีราคาผูบ้ริโภค)   ทาํการศึกษา

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนระหว่างเดือนมกราคม 2544 ถึง
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ธนัวาคม 2551 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี   ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คือ  อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   มีความสัมพนัธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม    ดชันีตลาดหลกัทรัพย์

ญ่ีปุ่น   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา   มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน

ต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ส่วนดัชนีราคาผู ้บริโภค    และดัชนีนํ้ ามัน

สหรัฐอเมริกา   (NYMEX)   ไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติภูมิ    (Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา อตัรา ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี

ของธนาคาร(MLR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(Exchange Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INT) โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั 

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสอมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 
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โดยท่ี Y  =  ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x =  ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Y i = a + bx  + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของe;  แต่เน่ืองจาก e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้และ 

Y i = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย  ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Y i)2  

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ  e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่าa และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

แบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)  

THRE = a + b1MLR + b2INF + b3CPI + b4EX + b5INT 

โดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

THRE    หมายถึงราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อจาํกดั            
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ตวัแปรอิสระ 

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นของธนาคาร 

 INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

EX  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INT   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั(มหาชน)อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาความสัมพนัธ์

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้น

ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ 

Multiple Regressions 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

จะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 
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Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.)  และตรวจสอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

THRE  =  13.70763 + 0.003412CPI - 0.267512EX + 0.006745INF – 

0.122999MLR 

(2.652068)  (0.094458)   (-2.483568)** (0.157240) (-0.311140) 

โดยมีค่า 

F-statistic = 39.73183 

Prob(F-statistic) = 0.0000 

R-square = 0.789398 

Adjusted R-squared = 0.769530 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.909624 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ1ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นหากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบวา่มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้นของบริษทั

ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 78.93 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 21.07 

เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.909624 นั้นพบวา่ไม่เกิด

ปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามในสมการได ้
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ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคหุ้นของ

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ซ่ึงมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้  

 5.อภิปรายผล 

 ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทไทยรับประกนัภัยต่อจํากดั   

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญได้แก่ 

อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) 

มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อจาํกดั(มหาชน)ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัเน่ืองจากนกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่า 

เงินสกุลทอ้งถ่ินมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองเพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพยเ์ม่ือ

แลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึนแมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูป 

เงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตามเน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยม์า 

จาก3ส่วนรวมกนัคือการปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี(ราคา)เงินปันผลและการแขง็ค่าของ 

เงินสกุลทอ้งถ่ินดงันั้นหากค่าเงินบาทแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติ

มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนจึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทย

ปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) 

สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวมิล สังขทบัทิม (2554) 

ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน 

ได้แก่  

ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจากในช่วง

ท่ีทาํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 

2550 - 2554 ซ่ึงไดเ้กิดการรัฐประหารและการชุมนุมหลายคร้ังทาํให้นกัลงทุนไม่

มัน่ใจในการมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพราะเป็นช่วงท่ีมีความ
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เส่ียงมาก จากเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองนั้ นส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจใหต้กอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession)ประชาชนไม่มีความมัน่ใจใน

การจบัจ่ายใช้สอย ทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI)ลดลง และส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์

มูลค่าลดลง และทาํให้ราคาปิดของหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ก็

ลดลงตามด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552) แต่ไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวิมล สังขทบัทิม 

(2554) 

อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INF) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ ถา้เงินเฟ้อ

อยู่ในระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และบริการของประชาชนลดลงเพราะ

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงิน

ไวใ้ช้เพื่อบริโภค และไม่นาํเงินไปในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของ

หุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ลดลงแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)อย่างมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจาก อาจเป็นภาวะเงิน

เฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation เพราะระดบัราคาของสินคา้จะ

ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์มองว่า เงินเฟ้อประเภทน้ี อาจให้

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วยกระตุน้การ บริโภค

ของประชากร  ดังนั้น จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) แต่

ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (MLR) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน  ตน้ทุน

การกูย้มืเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะออม

เงินกนัมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง แต่จากการศึกษาคร้ังน้ี

จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มีผลต่องดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั  หุ้นใน

กลุ่มธุรกิจประกันภยั ท่ีมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ2สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ 

2ข้อเสนอแนะ 

21. ในการ2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจประกนัภยัใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวั

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index) อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ  (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน  (Int-12)  อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่

ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา  (Minimum Loan Rate)  

ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจประกนัภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  

เช่น  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของต้นทุนในการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วย

ในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 
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 3.สําหรับผู ้ท่ี ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติ

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศ

ไทยได ้
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