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----------------------------------------------- 
  บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย  อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลรายวันระหว่างเดือนมีนาคม พ .ศ.2555 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2555 รวมทั้งหมด 164 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของตลาด
หุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม นักบริหารกองทุนประกันสังคมสามารถน าความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ไปใช้
ในการพิจารณาวางแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณาเลือกลงทุนใน
สัดส่วนตามความสัมพันธ์จากปัจจัยที่มี 
ค าส าคัญ: กองทุนประกันสังคม 
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ABSTRACT 
This thesis aimed to study factors affecting rate of return to investment of social security fund. The 

factors in this study are rate of return to investing in commercial bank (BYTM), the rate of return to 
investing in corporate debenture (CYTM), the rate of  return to investing in goverment bond (GYTM), the 
rate of return to investing in state enterprises bond (SBOYTM), commercial bank’s deposit 12 months rate  
of interest (INTEREST), the rate of return to government bond market (GY), the stock price index (SET). 
This study is based on secondary data of daily set (164 observations ) from March 2012- December 2012. 
The analysis is conducted using the Multiple Regression Analysis to study the relationships between 
independent and dependent variables. 

The results of this study indicates that are rate of return to investing in commercial bank (BYTM), 
the rate of  return to investing in goverment bond (GYTM), the stock price index (SET) are determined to 
be non-correlated the rate of return to investment of social security fund and the rate of return to 
government bond market (GY) are determined to be correlated the rate of return to investment of social 
security fund . Investors can use the results of this study concerning these relationships in planning 
investment strategies related to the influencing the rate of return to investment of social security fund. 
KEYWORDS : SOCIAL SECURITY FUND 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 โดย
ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นซึ่งมีส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ แนวทางในการบริหารงานกองทุนประกันสังคมในช่วงแรกเร่ิมด าเนินงาน ได้มีการจัดเก็บ
เงินสมทบเข้ามารวมกันเป็นกองทุนประกันสังคม และจ่ายประโยชน์ทดแทนไปเพื่อให้ความคุ้ มครอง
และ ให้หลักประกันตนแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน การบริหาร เงินกองประกัน 
สังคมของประเทศไทยในช่วงปี 2534 – 2539 ได้ให้ความคุ้มครองและจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่
ผู้ประกันตนใน 4 กรณี ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร  
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541 จึงได้ขยายความคุ้มครองให้ประโยชน์
ทดแทนเพิ่มอีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ส่วนกรณีว่างงานนั้น เร่ิมให้ความ
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดยจัดเก็บตามอัตราที่ก าหนดในกฎ 
กระทรวงฝ่ายละเท่าๆกัน ซึ่งการจัดเก็บอัตราเงินสมทบในปัจจุบันนั้น  แบ่งออกเป็นร้อยละ 1.5 ของ
ค่าจ้าง ส าหรับการคุ้มครองใน 4 กรณีแรก และอีกร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ส าหรับการคุ้มครอง 2 กรณีหลังที่
เหลือคือ สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ส่วนกรณีว่างงานได้จัดเก็บร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง รวมมีการจัดเก็บ
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ทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5 ของค่าจ้างซึ่งค านวณจากค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท และค่าจ้าง
ต่ าสุดไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,650 บาท ส านักงานประกันสังคมได้เนินการบริหารกองทุนประกัน  สังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 เร่ือยมาพบว่าจ านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในความคุ้มครองของ
ระบบประกันสังคมมีจ านวนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาก  กล่าวคือ เพิ่มจาก 6 ล้านคน ในปี 2546  เป็น 9 ล้านคน
ในปี 2554 (ตารางที่2.1) ท าให้จ านวนเงินสมทบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย คือเพิ่มขึ้นจาก  157,813 ล้าน
บาท ในปี 2546  และเพิ่มเป็น 648,327 ล้านบาท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 108.19% ในระยะ
เร่ิมแรกผู้ประกันตนยังไม่มีความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับ  จึงมีการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนที่ค่อนข้างต่ า อีกทั้งยังเป็นช่วงเร่ิมต้นของการด าเนินโครงการและเป็นช่วงของการ
สะสมทุน  การจ่ายประโยชน์ทดแทนหรือการให้ความคุ้มครองจึงอยู่ในกลุ่มจ ากัด 

การประกันสังคม จัดเป็นโครงการการบริหารสังคมระยะยาวที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งขึ้น และด้วย
ภาระผูกพันระหว่างผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมนี้ ท าให้ส านักงานประกันสังคม จ าเป็นต้องน าเงิน
ส่วนเกินของเงินสมทบไปลงทุน  ก็เพื่อให้กองทุนประกันสังคมจะได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีเงินส ารอง
เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตน าผลตอบแทนที่ได้ไปจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่
ผู้ประกันตนในระยะยาว โดยเฉพาะในกรณีชราภาพที่จะต้องมีสะสมเงินไว้จ่ายเป็นบ าเน็จบ านาญให้แก่
ผู้ประกันตนหลังจากเกษียณอายุการท างาน  ทั้งนี้ดอกผลที่ได้จากการลงทุนนอกจากจะมีผลต่อรายได้หลัง
เกษียณอายุของผู้ประกันตนให้เพียงพอต่อการครองชีพแล้ว  ยังจะต้องช่วยรักษามูลค่าของเงินกองทุนอีกด้วย 

ดังนั้น  ภาระความรับผิดชอบของกองทุนประกันสังคมจึงไม่เพียงแต่จะผูกพันในระยะยาว  แต่
ยังมีความเสี่ยงต่างๆ ที่ท าให้กองทุนขาดเสถียรภาพ  นับตั้งแต่การเก็บรักษามูลค่าของเงิน  การน าเงินไป
ลงทุน  รวมถึงปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของส านักงานประกันสังคม  ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่
แน่นอนและส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบทางปัจจัยเศรษฐกิจอะไรบ้าง
ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
มั่นคงของกองทุน  ในการช่วยเตือนหรือระวังภัยจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทน
ของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์  

เนื่องด้วยประเทศไทยเกิดวิกฤตอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทางกองทุนประกันสังคมจึงมีความ
ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยการลดอัตราค่าประกันสังคมลงจาก
ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 ของผู้ประกันตน ส่งผลให้ข้อมูลมีการขาดช่วง ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การที่จะ
น าเสนอข้อมูลในช่วงวิกฤตดังกล่าวมาท าการศึกษา น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมได้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์  อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ณ เวลา t  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
 

 กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงภาวะการณ์ของกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากรอบการ

ลงทุนของกองทุนประกันสังคม  ให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม

เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลเตือนภัยในการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
3. ข้อมูลจากงานวิจัย สามารถน าไปใช้เพื่อวางแผน และพัฒนากองทุนประกันสังคมให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์   

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้เฉลี่ย 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

ของกองทุนประกันสังคม 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ  
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แนวคิด 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญต่างๆได้แก่ 
 สิทธิพัฒน์  พิพิธกุล (อ้างถึงในเจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, 2552)  กล่าวว่า นักลงทุนทุกคนต่าง
มุ่งหวังในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ  ผลตอบแทนจากการลงทุน(Investment  Return)  ในอัตราผลตอบแทนที่
น่าพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด รวมทั้งระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต้องแบกรับในการ
ลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่นักลงทุนจะได้น าเงินลงทุน และผลก าไรที่เกิดขึ้นไปใช้ใน
การอุปโภคบริโภคตามเป้าหมายในอนาคต ซึ่งมีความคุ้มค่ากับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ลงทุน,อัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนซึ่งพิจารณาถึงต้นทุนของการอุปโภคและบริโภคตามเป้าหมาย
ในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีการลงทุน อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ปัญหาเศรษฐกิจ,
การเสียโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้เงินทันทีในวันนี้ แต่ต้องรอใช้เงินในอนาคต,ระดับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ที่อาจเกิดการขาดทุนได้ 
 นรเศรษฐ ศรีธานี (2551) ได้กล่าวว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มักแสดงในรูป
ร้อยละโดยเปรียบเทียบเงินลงทุนต้นงวดและมักคิดต่อระยะเวลาหนึ่งปี โดยเรียกว่า อัตราผลตอบแทน ซึ่ง
เป็นตัวบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับหรือจะได้รับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้นๆผู้ลงทุนแต่
ละคนก าหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ 2 
ประการ คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรืออัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (The Risk Free Rate) และ อัตรา
ผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Premium)  เป็นอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนเรียกร้องเพิ่มขึ้น  
เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่จะต้องรับภาระเพิ่มขึ้น จากอัตราผลตอบแทนภายใต้ภาวะการณ์ที่ไม่มีความเสี่ยง  
 ทฤษฎีของโทบิน คือการถือทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง(Liquidity Preference Theory) กล่าวคือระดับ
ความเสี่ยง ระดับผลตอบแทนจะมีผลต่อการเลือกถือสินทรัพย์  ตามทฤษฎีกล่าวว่าคนมักจะเลือกถือเงิน
สดและพันธบัตรพร้อมไว้ๆกัน เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการที่จะได้รับผลตอบแทน
ที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น แสดงว่าคนที่มีเงินออมจะท าการแบ่งเงินออมที่มี เพื่อน าไปออมในรูปแบบอ่ืน เช่น 
ทองค า ซึ่งถ้าหากการออในรูปแบบนั้นมีความเสี่ยงต่ า และจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 

Stephen Ross & Richard Roll, 1976 (อ้างถึงใน สุภา เสริมสุขสกุลชัย,2548) ได้เสนอแนวคิด
ทฤษฎี APT (Arbitrage Pricing Theory) ที่จะลด (Systematic Risk) ซึ่งความเสี่ยงชนิดนี้ไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ตามทฤษฎี CAPM ซึ่งความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค  เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
แลกเปลี่ยน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่ง Ross & Roll คาดการณ์ว่าบริษัทแต่
ละบริษัทจะได้รับผลจากปัจจัย  มหภาคที่ไม่เท่ากัน จึงได้ท าการสร้างแบบจ าลองแสดงความสัมพันธ์
ปัจจัยมหภาคแต่ละธุรกิจ  และได้น าแบบจ าลองไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ที่มี (Systematic 
Risk) 
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  Harry M. Markowitz (อ้างถึงใน พิไลพร  กรโสภา,2555)  Markowitz ได้สังเกตว่า ผู้ลงทุน
พยายามที่จะลดความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุน แต่ Markowitz พบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ
ประเภทมิได้ช่วยลดความแปรปรวนหรือความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์เลย หาก
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่
ภายใต้มีข้อสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน 
  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของฟิชเชอร์ (The Theory Of Interest) ของ Irving Fisher ฟิชเชอร์ ได้ให้
ความหมายของดอกเบี้ยคือ ค่าตอบแทนแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าในปัจจุบัน และสินค้าใน
อนาคต ส าหรับแนวคิดของทฤษฎีนี้คือ หากผู้กู้คาดว่าระดับราคาสินค้าในอนาคตจะเพิ่มขึ้น (หรือเกิด
ภาวะเงินเฟ้อแล้ว) อัตราดอกเบี้ยที่เขาจะคิดกับผู้ขอกู้ จะได้มีการบวกเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยค่าของ
เงินในอนาคตที่จะลดลง ในขณะเดียวกันผู้ขอกู้ก็จะยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นดังกล่าว เนื่องจาก
เห็นว่าค่าของเงินที่เขาจะต้องจ่ายคืนในอนาคตจะมีค่าลดลงจากลักษณะการคิดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ท า
ให้แยกได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้คิดขึ้นมานั้นจะถูกก าหนดด้วย 2 ส่วน คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง(Real 
Interest Rate) และอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Inflation Rate) ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงมาจากการน าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ 
  John Maynard Keynes :1969 แนวคิดนี้ให้ความหมายของดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัว
ชี้ถึงความต้องการทางการเงินและปริมาณเงินในขณะใดขณะหนึ่ง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพใน
ตลาดเงินจะถูกก าหนดขึ้นโดย อุปสงค์และอุปทานของเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดนี้จะให้ความส าคัญ
ต่ออุปสงค์ของเงินเป็นอย่างมากโดยได้แยกประเภทอุปสงค์ในการถือเงินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
กระบวนการบริหารการลงทุน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ การศึกษาขั้นตอนดังกล่าว จะท าให้เห็นภาพรวมการบริหารการลงทุนทั้งหมด  
 Dattatreya,Fabozzi And Fabozzi (1991:31-38) และ Fabozzi (1996:5-8) ผู้ลงทุนที่ลงทุนในตรา
สารหนี้จะต้องรับภาระความเสี่ยงหลายประเภท ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย ,ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation  Risk) ,ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตาม
ก าหนด (Default Risk) ,ความเสี่ยงจากการถูกเรียกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้บาง
ฉบับ ,ความเสี่ยงจากอายุไถ่ถอน ตามปกติตราสารหนี้ที่มีอายุไถ่ถอนยาว ควรให้อัตราผลตอบแทนสูง
กว่าหุ้นกู้ที่มีอายุไถ่ถอนสั้นกวา่ ,ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ,ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ส าหรับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยและ เงินต้นในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ จะมี
ความเสี่ยงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไป(Exchange Rate Risk) ,ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ
ของรัฐ (Legal Risk) 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล อัตรา
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ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน ดัชนีราคาหลักทรัพย์  อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ .ศ. 
2555 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จ านวน 164 ตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน โดยการหาค่า
ความสัมพันธ์จะใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งใช้การ
พยากรณ์ที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในรูปสมการ
ถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ 
   

ตัวแปรอิสระ หน่วย : ลงทุน 
1) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM)   ร้อยละ 
2) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน (CYTM) ร้อยละ 
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ร้อยละ 
4) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) ร้อยละ 
5) อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) ร้อยละ 
6) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน (INTEREST) ร้อยละ 
7) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) ร้อยละ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายวันตั้งแต่มีนาคม 2555 ถึง ตุลาคม 
2555 จ านวน 164 วัน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
(BYTM) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  และ อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคมได้ 86.20 %  (R Square = 0.862) ซึ่งมีค่า    Sig = 0.000 และ F = 159.63 โดยมีสมา
การดังนี ้

 Current Yield  =  24.01 –  4.19BYTM  – 2.65GYTM + 9.29GY – 0.02SET 
โดยที่ 

BYTM     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ 
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GYTM     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
GY     หมายถึง   อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย 
SET     หมายถึง   ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 
ส่วนตัวแปรอีก 3 ตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย (CYTM) อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  (SBOYTM) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ
ธนาคารพาณิชย์ (INTEREST) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบด้วยวิธี Modified Model พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ในธนาคารพาณิชย์ ของกองทุนประกันสังคม มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทน
การลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 4.19 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ (BYTM)  เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 
 สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ของกองทุน
ประกันสังคม (CYTM) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม  

สมมติฐานข้อที่  3 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ของกองทุน
ประกันสังคม (GYTM) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุน ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) 
เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ลดลงร้อยละ 2.65 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  (GYTM)  
เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.65 

สมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ของกองทุน
ประกันสังคม (SBOYTM) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม  

สมมติฐานข้อที่  5 พบว่า อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย ของกองทุน
ประกันสังคม (GY) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย (GY) 
เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย  (GY) เปลี่ยนแปลง
ไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 9.29 

สมมติฐานข้อที่ 6 พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 
(INTEREST) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม เมื่อพิจารณาจาก Sig > 0.050  

สมมติฐานข้อที่ 7  พบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ (SET) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมลดลงร้อยละ 0.02 ในขณะที่หากดัชนีราคาหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท า
ให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .928a .862 .856 .68870 
                

 

 
Model ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Collinearty Statistics 

  
B 

Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 ค่าคงที่ 24.01 4.57   5.26 0.00     
BYTM -4.19 0.75 -0.20 -5.60 0.00 0.80 1.25 
GYTM -2.65 0.41 -0.27 -6.49 0.00 0.58 1.73 
GY 9.29 1.10 0.45 8.43 0.00 0.34 2.94 
SET -0.02 0.002 -0.55 -12.53 0.00 0.51 1.96 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ ์ ค่านัยส าคัญที่ได้ ผลลัพธ ์

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM)   -4.19 0.00 ยอมรับ 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) -2.65 0.00 ยอมรับ 
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ (GY) 9.29 0.00 ยอมรับ 
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) -0.02 0.00 ยอมรับ 
 

อภิปรายผล 
   การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
กองทุนประกันสังคม” ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 
มีนาคม  2555 ถึง ตุลาคม 2555 จ านวน 164 ตัวอย่าง  ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการ วิเคราะห์ 
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้   อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ (BYTM) อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (GYTM) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม และ อัตราผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นกู้ (GY) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคม โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมได้  86.20 %  (R Square = 0.862) ซึ่งมีค่า Sig = 0.000 และ F = 159.63   

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคารพาณิชย์ ของกองทุนประกันสังคม (BYTM) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณา
ค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
ธนาคารพาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ4.19 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในธนาคาร
พาณิชย์ (BYTM) เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ของกองทุนประกันสังคม (GYTM) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณา
ค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล (GYTM) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 2.65 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร
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รัฐบาล (GYTM)  เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย ของกองทุนประกันสังคม  (GY) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม เมื่อพิจารณาค่า Sig 
< 0.05 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่  เมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย 
(GY) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 ในขณะที่หากอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนเฉลี่ย  (GY) 
เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อย
ละ  9.02 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET) มีนัยส าคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทน
การลงทุนของกองทุนประกันสังคม  เมื่อพิจารณาค่า Sig < 0.05 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้
ปัจจัยอ่ืนๆคงที่เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์  (SET) เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ  0.02 ในขณะที่หากดัชนีราคา
หลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปลดลงร้อยละ 1  จะท าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ส่วนตัวแปรอีก 3 ตัวแปร คืออัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน  (CYTM) อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ
ธนาคารพาณิชย์ (INTEREST) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่มีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล
รายวัน และมีช่วงระยะเวลาที่ศึกษาเพียง 8 เดือนเท่านั้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้
ภาคเอกชน (CYTM) อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SBOYTM) เป็นการลงทุน
ระยะยาว ดังนั้นอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนและ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจในช่วงเวลาระยะสั้น จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราผลตอบแทน และในส่วนของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ จะมีการปรับเปลี่ยนบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนทุกวัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดช่วงเวลานั้น ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง   
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของโทบิน คือการถือทรัพย์ที่มี            
สภาพคล่อง กล่าวคือระดับความเสี่ยง ระดับผลตอบแทนจะมีผลต่อการเลือกถือสินทรัพย์  คนมักจะเลือก
ถือเงินสดและพันธบัตรพร้อมไว้ๆกัน เนื่องจากต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อน าไปออมในรูปแบบอ่ืน เช่น ทองค า ซึ่งถ้าหากการออมใน
รูปแบบนั้นมีความเสี่ยงต่ า และจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 
 เพื่อบริหารความเสี่ยงการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของกองทุน อัตราผลตอบแทน และเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว แนวทางลดผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่มีต่อกองทุน รวมทั้งระบบเคร่ืองมือ และบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง  กองทุนจึงควร
หันมาพิจารณาแนวทางดังนี้ 
 1) กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่ มีกระแสเงินสดไหลเข้าในแต่ละปีสูงมาก 
ในขณะที่ตลาดการเงินในประเทศมีขนาดเล็กเกินไป ในระยะสั้น ควรใช้เคร่ืองมือการบริหารสภาพ
คล่อง เช่น ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ในระยะยาวควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
 2) ควรเพิ่มการลงทุนตราสารหนี้ที่ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและใช้เคร่ืองมือการบริหารความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น ท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 3) มีการจัดตั้งทีม Private Equity เพื่อท าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัทเพื่อวิเคราะห์ความน่า
ลงทุน และจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการติดตามการบริหารงานของบริษัทกองทุน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1)ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะ 7 ตัวแปรอิสระ อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ในธนาคารพาณิชย์  อัตราผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน อัตราผลตอบแทนการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นกู้
เฉลี่ย  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน และดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาในคร้ังต่อไป 
ควรจะศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ได้แก่ 
อายุคงเหลือเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่กองทุนประกันสังคมถืออยู่ การลงทุนในธนาคารรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
กรอบแนวการลงทุนของกองทุนประกันสังคม เป็นต้น 
 2) การศึกษาในคร้ังนี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายวัน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2555 ถึงตุลาคม 2555 ซึ่งท าให้ข้อมูลบางตัว เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนที่มีการ
ปรับเปลี่ยนบางช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทุกวัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดช่วงเวลานั้น 
อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเป็นรายเดือน  เพื่อจะได้ค่าเคลื่อนไหวที่เฉลี่ย 
 3) ควรศึกษาระบบเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง
ของกองทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้าซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กองทุนจะสูญเสียก าไรที่
ยังไม่รับรู้ (Unrealized gain) 
 4) การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาช่วงระยะเวลาสั้นเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้น
ภายในประเทศ ช่วงระยะเวลาปี 2554 ท าให้กองทุนประกันสังคมได้ปรับลดหย่อนเงินสมทบ จากร้อยละ 
5 เป็นร้อยละ 3 หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการ
ลงทุนของกองทุนประกันสังคมในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์และหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
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