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--------------------------------------บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพของเศรษฐกิจไทย ที่มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชี วิต เป็ น
การวิจยั เชิงเอกสาร ทาวิเคราะห์ขอ้ มูล จานวนกรมธรรม์รายเดื อนตั้งแต่ปี มกราคม พ.ศ.2546 - ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อศึกษา
ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยที่มีต่อธุรกิจประกันภัย และลักษณะความสัมพันธ์ท้ งั ในระยะยาวและในระยะสั้น ระหว่างเศรษฐกิจ
ไทยที่มีต่อจานวนกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นการศึกษาเชิงพาณิ ชย์และศึกษาปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาคัญ
วัตถุประสงค์การศึกษา มี 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจไทย ที่มีผลต่อ
จานวนกรมธรรม์ประกันภัยในประเทศ 2) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจประกันภัยกับปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ด้วยแบบจาลอง Co-integration และแบบจาลอง Error correction และ3) เพื่อศึกษาปั จจัยสิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการทา
ประกันภัย
จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของเศรษฐกิจไทยที่มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยข้อมูลที่
ใช้เป็ นรายเดื อนจากตัวแปรตามทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค, ดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน, อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราการว่างงาน จากการประมาณค่าด้วยวิธี OLS พบว่า ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และ ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน ไม่มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงทาการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ เฉพาะ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ, อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราการว่างงาน ต่อไป ด้วยวิธีการทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยวิธี ADF
พบว่า ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเป็ น I(0) มีอยูส่ องตัวแปร ได้แก่ ln จานวนกรมธรรม์ประกันภัย และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ส่ วนที่มีคุณสมบัติเป็ น I(1) มีอยูส่ องตัวแปรได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราการว่างงาน การทดสอบความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาว จะใช้วิธีของ Pesaran et al. (2001) ซึ่ งสามารถใช้ได้กบั ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเป็ น I(0) หรื อ I(1) ผลการทดสอบ
พบว่า ตัวแปร lnจานวนกรมธรรม์ประกันภัยTotal, ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราการว่างงาน
มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน จากการประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และ อัตราการว่างงาน เป็ นไปตามสมมติฐาน ตามข้อมูลจากธุรกิจประกันชีวติ ซึ่ งมีอตั ราเบี้ยประกันชีวิต ซึ่ งหากอัตราดอกเบี้ยสู ง
มากกว่าอัตราเบี้ยประกันชีวิต ผูเ้ อาประกันอาจไถ่ถอนกรมธรรม์เพื่อนาเงินไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ส่ วนอัตราการ
ว่างงานของประชาชนทาให้ขาดรายได้ และขาดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย ส่ งผลต่อการเลือกซื้ อประกันชีวิตที่ลดลง ส่ วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่คาดไว้
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ, แบบจาลอง Cointegration, แบบจาลอง Error correction

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 311

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

Abstract
This research paper study to equilibrium relationship of Thai economy effecting the life insurance policies. This
study is a document research to analyze of monthly policy data from January 2003 to December 2015. And to study the
impact of Thai economy that effect to assurance business and the relationship of long run and short run of Thai economy
effecting to assurance business. It is commercial study of important macro fundamentals.
There are 3 objectives of the study: 1) to study equilibrium relationship of long run of Thai economy effecting to the
volume of policy in Thailand 2) to analyze the relationship between of assurance business and factors of economic
environment by cointegration analysis and error correction model and 3) to study factors that stimulate customer behavior
insurance.
The study found that equilibrium relationship of Thai economy effecting the volume of life insurance policy. The
data used monthly from 5 dependent variables are GDP, CPI, PII, rate and unemployment. From the OLS estimation, it found
that CPI and Pll non-effected to volume life policy. Therefore, the equilibrium relationship only GDP, rate and
Unemployment was further tested. By using the ADF data stability test, it found that there were 2 variables that qualify as
I(0): In(Total) and GDP. Qualifies as I (1) with 2 variables: rate and unemployment. The test of equilibrium relationship in
long run, the method of Pesaran et al. (2001), which can be used with variables qualifies as I (0) or I (1). The results are the
economic variables in (Total), GDP, rate and Unemployment had equilibrium relationship in long run. From estimating the
equilibrium relationship in long run, it found that rate and unemployment were in accordance with the assumption. According
to information of life insurance business, which has life insurance premium rates. As if the interest rates are higher than the
rate of life insurance premiums. The insured may redeem the policy to invest in other financial products. As for the
unemployment rate of people; there is a lack of income and lack of liquidity in purchasing, effected to the purchase of life
insurance is reduced. And the accuracy of gross domestic product (GDP) did not occur to the forecasting performance.
Keywords: Equilibrium Relationship, Cointegration Model, Error Correction Model
1.บทนา
ธุรกิจกลุ่มประกันภัยถือเป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศด้านเศรษฐกิจ เนื่ องจากเป็ นสถาบันการเงิน
ที่มีความสาคัญต่อการระดมทุนระยะยาวของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งการประกันภัยเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงสร้างหลักประกันความมัน่ คงให้กบั ชีวิตและทรัพย์สิน สาหรับธุ รกิจประกันภัยมีการ
เติบโตแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ในช่วงเศรษฐกิจเติบโตขาขึ้นผูบ้ ริ โภคจึงมีความมัน่ ใจว่าตนเองมีความมัง่ คัง่ และมี
เงิ นออมมากขึ้ น จึ งมี ความสนใจในการทาประกันภัยมากขึ้ น ซึ่ งตรงกันข้ามในสถานการณ์ ที่สภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า รายได้
ฝื ดเคือง ผูบ้ ริ โภคต้องคานึงถึงความจาเป็ นในปัจจัย4ของตนเองและครอบครัวเป็ นลาดับแรก ก่อนให้ความสาคัญในด้านการออม
ฉะนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของเศรษฐกิจไทย ที่มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกัน
ชี วิต เป็ นการศึ กษาปั จจัยเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชี วิต ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จ
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ประกันภัยกับปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งมีความสาคัญต่อการนาเสนอองค์ความรู ้เชิงดุลยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจไทยที่
มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ งจะเกิดประโยชน์การต่อยอดสาหรับการปรับโครงสร้างธุ รกิจประกันภัย สามารถเป็ น
แนวทางสาหรับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด และสามารถเข้าถึงรู ปแบบ
การประกันภัยได้มากขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจไทย ที่มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันภัยในประเทศ
2. เพื่อวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จประกันภัยกับปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิ จด้วยแบบจาลอง Cointegration และแบบจาลอง Error correction
3. เพื่อศึกษาปั จจัยสิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการทาประกันภัย
3. การดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทาการรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Sources) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ งานวิจยั รายงานการวิจยั เอกสารและบทความทางวิชาการ
วารสาร หนังสื อ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ต่ าง ๆ และช่ อ งทางสื บ ค้นข้อ มู ล ออนไลน์ โดยนาข้อ มู ลที่ ไ ด้ม าศึ ก ษาและวิเ คราะห์ เกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพของเศรษฐกิ จไทย ที่ มีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันชี วิต ด้วยแบบจาลอง Cointegration และ
แบบจาลอง Error correction พร้อมทั้งสรุ ปผลการศึกษา
แบบจาลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจไทย ทีมีผลต่อจานวนกรมธรรม์ประกันภัยในประเทศ สามารถการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองได้ ดังนี้
(

Total
GDP
CPI
PII
rate
Unemployment

)

=
=
=
=
=
=
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จานวนกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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trend
=
ผลกระทบภายนอก
กรณี เกิดผลกระทบภายนอกกาหนดให้ 1
กรณี ไม่มีผลกระทบภายนอก = 0
การคาดการณ์ ทิศทางความสั มพันธ์ ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ ละตัว
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) > 0 เนื่ องจาก หาก GDP เพิ่มสู งขึ้น นัน่ หมายถึง
ภาพรวมเศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้น ประชาชนจับจ่ายใช้ส่อยมากยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีกาลังที่จะจับจ่ายใช้สอย ส่ งผลให้ภาคธุ รกิจมี
การขยายตัวมากยิง่ ขึ้น ธุรกิจประกันชีวติ มีการเพิ่มลงทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นในส่ วนของช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกในการซื้ อประกันชีวติ มากยิง่ ขึ้น สามารถเข้าถึงการทาประกันชีวิตได้มากยิง่ ขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) > 0 เนื่องจาก ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค เป็ นดัชนี ที่เป็ นข้อมูลชี้วดั ที่ที่บ่ง
บอกว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ ถ้าหาก ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคสู ง จึงเป็ นผลบวกกับจานวนกรมธรรม์ประกันชีวติ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) > 0 เนื่องจาก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน แสดงถึงการอุปโภค
บริ โภคของภาคเอกชน โดยการลงทุนภาคเอกชนจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะการลงทุนทั้งภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรม ถ้าสภาวะการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวก็จะส่ งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัว จานวนกรมธรรม์ประกันชีวติ ก็มีโอกาสจะเพิ่มมากขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัดราดอกเบี้ยนโยบาย (rate) < 0 เนื่ องจาก ธุ รกิจประกันภัยจะมีอตั ราเบี้ยประกันภัย หากอัตรา
ดอกเบี้ยสู งมากกว่าอัตราเบี้ยประกันภัย จะส่ งผลเชิงลบกับจานวนกรมธรรม์ประกันภัย เพราะการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะ
เพิ่มแรงจูงใจแก่ ผูเ้ อาประกันภัยในการไถ่ถอนกรมธรรม์เพื่อนาเงิ นไปลงทุ นในผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ นอื่ นที่ ให้ผลตอบแทน
มากกว่าการลงทุนในประกันภัย
อัตราการว่างงาน (Unemployment) < 0 เนื่ องจาก อัตราการว่างงานเป็ นปั จจัยที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้ ในช่วงที่
เศรษฐกิจตกต่า อัตราการว่างงานจะสู ง ในขณะที่ ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว อัตราการว่างงานจะต่า ประชาชนไม่มีกาลังที่จะจับจ่าย
ใช้สอย การซื้ อประกันชีวติ ก็จะลดลง ทิศทางความสัมพันธ์จึงเป็ น ลบ กับจานวนกรมธรรม์ประกันภัย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลอนุกรมเวลา
การกาหนดรู ปแบบสมการความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องตามหลักการทางเศรษฐมิติสาหรับข้อมูล
อนุกรมเวลา เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาที่นามาใช้ในการศึกษาอาจมีลกั ษณะ Non-Stationary หรื อมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
โดยไม่มีการปรับค่าการวัดข้อมูลให้เหมาะสม ด้วยวิธีสมการถดถอยด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least square: OLS)
อาจก่อให้เกิดปั ญหาการถดถอยที่ไม่แท้จริ ง จึงต้องทาการทดสอบความเป็ น Unit Root ของข้อมูล
การทดสอบความเป็ น Unit Root ของข้ อมูล
การทดสอบความนิ่ งของข้อมูล หรื อ Unit Root Test เป็ นการทดสอบของข้อมูลที่เป็ นอนุ กรมเวลาว่ามีลกั ษณะที่นิ่ง
(Stationary) หรื อไม่ท้ งั นี้ เพื่อป้ องกันการสรุ ปผลและการถดถอยที่ผิด (Spurious Regression) ซึ่ งเป็ นผลมาจากการวิเคราะห์และ
ทาการถดถอยข้อมูลด้วยตัวแปรที่มีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-stationary) นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้ค่าสถิติ (t-statistics) จะมีการแจกแจง
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แบบไม่ใช่มาตรฐาน ดังนั้นก่อนที่จะประมาณค่าในแบบจาลอง จึงต้องมีการทดสอบข้อมูลของตัวแปรที่นามาใช้โดยการทดสอบ
Unit Root ว่าตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติขอ้ มูลที่มีStationary
ทั้งนี้ การทดสอบความนิ่ งของข้อมูล(Unit Root Test) ในการศึกษาจะครั้งนี้ จะใช้การทดสอบของ Augmented DickeyFuller หรื อ ADF โดยคุณสมบัติ Stationary กาหนดว่า อนุกรมเวลาใดๆ จะมีคุณสมบัติความนิ่ ง หรื อไม่น้ นั พิจารณาได้จาก (1)
ค่าคาดหวังและความแปรปรวนของการแจกแจงในการเกิ ดขึ้นของอนุ กรมเวลา ณ เวลาใดๆ และ (2) ความแปรปรวนร่ วม
ระหว่างค่าของอนุกรมเวลา ณ สองจุดเวลาใดๆ โดยที่ อนุกรมเวลาใดๆ จะมีคุณสมบัติ Stationary
สมมติฐานสาหรับการทดสอบ คือ
(เทียบเท่ากับ
)
(เทียบเท่ากับ
)
ผลที่ได้จากค่า unit root tests จะพบว่าอนุกรมเวลาของตัวแปร X จะ stationary at level หรื อ integrated อันดับที่ 0 หรื อ
เขียนในรู ปสัญลักษณ์คือ [
1(0)] ก็ต่อเมื่อ null hypothesis ถูกปฏิเสธแต่ถา้ ไม่สามารถปฏิเสธ null hypothesis ได้กแ็ สดงว่า
อนุกรมเวลาของตัวแปร X จะไม่ integrated ในอันดับที่ 0 แต่อาจจะintegrated ในอันดับที่สูงกว่าในการทดสอบสมมติฐานหลัก
(Null Hypothesis) คือ γ = 0 ในกรณี ยอมรับสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) แสดงว่าตัวแปรมีลกั ษณะ Non stationary แต่ถา้
หากต้องทาการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะ Stationaryในการศึกษา Dickey-Fuller Tests
ยังพบข้อบกพร่ อง ดังนี้
(ก.) ภายใต้การเกิด Unit root สถิติ t ไม่ได้มีการแจกแจงแบบ t และไม่ได้มีการแจกแจงแบบ asymptotic
(ข.) ค่าวิกฤติ (critical values) มีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ Lagged Change ที่อยูเ่ บื้องหลังสมมติฐานหลัก
(Null Hypothesis)
(ค.) เกิดปั ญหาสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) จึงมีการพิจารณาแบบจาลองใหม่ โดยการเพิ่ม Lagged Change
เข้าไปในสมการ เรี ยกว่า “Augmented Dickey-Fuller (ADF)” เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง Dickey-Fuller Tests
โดย p = จานวนของ Lag ที่ใส่ เข้าไปเพื่อแก้ปัญหา Autocorrelation ในตัวแปรสุ่ มการทดสอบโดยวิธี Augmented
Dickey-Fuller (ADF) เป็ นการทดสอบเช่นเดียวกับ Dickey-Fuller Tests
ถ้ า ผลการทดสอบ Stationary
ปรากฏว่ า ตั ว แปรต่ า ง ๆ ที่ น า มาใช้ ใ นแบบจ าลอง stationary หมดทุ ก ตั ว
[I (0)] ก็สามารถที่จะนาตัวแปรเหล่านั้น ไปสร้างแบบจาลอง โดยอาศัยวิธีการประมาณค่าแบบ OLS ได้แต่ถา้ พบว่าตัวแปรต่าง ๆ
ที่นามาใช้ในแบบจาลอง มีลกั ษณะที่ เป็ น non-stationary จะต้องพิจารณาตัวแปรล่าช้า หรื อการหา Lag Order (ข้อมูลอดีต)
เพื่อที่จะนาข้อมูลย้อนหลังมาร่ วมในการอธิ บายความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม และทาให้สมการมี white noise residual โดย
อาศัยเทคนิ คที่ใช้ในการหาค่า Lag โดยตรง เพื่อให้ค่าความแปรปรวนในสมการถดถอยมีค่าต่าสุ ด โดยมีวิธีการทาคือเพิ่ม Lag
Period ของตัวแปรไปเรื่ อยๆ และจะหยุดเมื่อ Lag Period ที่เพิ่มเข้าไปทาให้ค่าความแปรปรวนสู งขึ้น [I (1)]วิธีการประมาณค่าที่
เหมาะสมกับข้อมูลลักษณะนี้คือการใช้วธิ ี co-integration ด้วยการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน
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การทดสอบความสั มพันธ์ ในระยะยาวของกลุ่มตัวแปร (Cointegration) และ การกาหนดรู ปแบบการประมาณค่ าการ
พิจารณาถึงการปรับตัวในระยะสั้ น (Error Correction Model)
ถ้าตัวแปร 2 ตัวแปร แม้จะมีลกั ษณะ Non stationary แต่อาจจะมีค่าสู งขึ้นตามเวลาแบบไปด้วยกัน ตัวแปรทั้งสอง
ดังกล่าวก็อาจจะสันนิษฐานได้วา่ มีการร่ วมไปด้วยกันในอันดับเดียวกัน (Integration of the Same Order) และถ้าความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรทั้งสองไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงด้วยแล้วก็อาจเป็ นไปได้วา่ ความแตกต่างดังกล่าว ของตัวแปรทั้งสอง
อาจจะมีลกั ษณะ Stationary ทั้งหมดดังกล่าวนี้คือแนวความคิดเกี่ยวกับการร่ วมกันไปด้วยกัน (Cointegration) ของตัวแปร 2 ตัว
แปร (หรื อมากกว่า) ที่มีลกั ษณะ Non stationary ตัวแปรทั้งสองนี้ จะมีความสัมพันธ์ระยะยาว ได้กต็ ่อเมื่อส่ วนเบี่ยงเบน ที่ออกไป
จากทางเดินของความสัมพันธ์ระยะยาว จะต้องมีลกั ษณะ Stationary นัน่ คือ ตัวแปรที่เราพิจารณาอยูม่ ีการร่ วมกันไปด้วยกัน
(Cointegration)
ขั้นที่หนึ่ง คือ การประมาณค่าสมการการถดถอย (Regression Equation) เพื่อหาความสัมพันธ์
ในระยะยาว (Cointegration) ระหว่างตัวแปร และ ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS)
ขั้นที่สอง คือ การนาค่าความคลาดเคลื่อนได้จากการประมาณสมการถดถอย (Residual : ) ออกมาแล้วนาไปทดสอบ
ว่ามี unit root หรื อไม่ สมมติฐานหลักและรองเพื่อใช้ทดสอบว่า และ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวหรื อไม่

เมื่อทาการทดสอบ unit root ของส่ วนที่เหลือ (residual) ถ้าผลการทดสอบ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า ส่ วน
ที่เหลือมีลกั ษณะนิ่ ง หรื อไม่มี unit root และเมื่อส่ วนที่เหลือ (Residuals) มีลกั ษณะนิ่ ง จะสรุ ปได้ว่าตัวแปร และ
มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว แต่ถา้ ส่ วนที่เหลือ (Residual) มีลกั ษณะไม่นิ่งก็สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแปร ว่า และ ไม่
มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
เนื่ องจาก ECM นั้นรวมถึงส่ วนที่เพิ่มเข้าไปในสมการเพื่อปรับให้สมการได้ดุลยภาพ แม้วา่ ระดับต่างๆ ของข้อมูลจะ
เป็ น l(1) แต่เมื่อรวมกันแล้วอาจเป็ น l(0) ถ้าเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะไม่เกิด spurious results การเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้นมี
ความเป็ นไปได้เนื่ องจากตัวแปรที่มีลกั ษณะ Non stationary จะมีลกั ษณะกระจายออกไปเมื่อเวลาผ่านไปแต่บางคู่ของตัวแปร
ลักษณะ Non stationary อาจห่ างกันไม่มากนักเนื่ องจากไม่ได้ดุลยภาพที่ทาให้บางคู่มีค่าไปในแนวทางเดียวกัน แม้วา่ แต่ละตัว
แปรจะมีลกั ษณะเป็ น l(1) ก็ตามแต่เมื่อพิจารณารวมกันแล้วมีลกั ษณะเป็ น l(0) เมื่อเกิด Cointegration ขึ้นจะสามารถตีความได้วา่
เกิดดุลยภาพขึ้นเนื่องจากแสดงได้วา่ Error correction term ในแบบจาลอง ECM ต้อง Cointegrated
การทดสอบความสั มพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาวด้ วยวิธีARDL
ในการทดสอบว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวหรื อไม่น้ นั หาก
ใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวด้วยวิธีของ Pesaran และ Shin (2001) สามารถใช้ได้กบั แบบจาลองที่ตวั
แปรตามและตัวแปรอิสระ มีคุณสมบัติเป็ น I(0) หรื อI(1) ก็ได้ วิธีการดังกล่าวเรี ยกได้อีกอย่างว่า Bound Test โดยแนวคิดของ
วิธีการดังกล่าวมีพ้นื ฐานมาจากแบบจาลอง Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
และ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 316

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

(ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจาลองไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)
และ
(ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจาลองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว)
โดยค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ F-statistics หากค่า F-Statistics สู งกว่าค่าวิกฤตขอบเขตบน เราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก
(สรุ ปว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว) และเมื่อค่า F-Statistics ต่ากว่าค่าวิกฤตขอบเขตล่าง
เราจะไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (สรุ ปว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาว) แต่หากค่า FStatisticsอยูร่ ะหว่างค่าวิกฤตขอบเขตบนกับค่าวิกฤตขอบเขตล่าง เราจะไม่สามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพระยะยาวต่อกันหรื อไม่ สาหรั บการเลื อกค่าความล่าช้าที่ เหมาะสมในสมการในบทความนี้ จะใช้
หลักเกณฑ์วา่ เป็ นค่าความล่าช้าที่ทาให้ (AIC) ต่าที่สุด โดยที่ความล่าช้าแต่ละตัวแปรที่อยูใ่ นเวกเตอร์
ไม่จาเป็ นต้องมีค่า
เท่ ากัน และหลังจากที่ ได้ค่ าความล่ าช้าแล้ว ค่าพารามิ เตอร์ จ ะถูกประมาณด้วยวิธีกาลังสองน้อ ยที่ สุ ด โดยที่ ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานจะถูกคานวณด้วยวิธี Delta
4.ผลการวิจัย
ส่ วนที1่ คุณสมบัตทิ างสถิตพิ นื้ ฐานของข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ผลคือ GDP, rate, Unemployment มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.1 นัน่ คือมีผลต่อ total ส่ วน CPI PII ไม่มีนยั สาคัญต่อ total เรา
จึงทาการทดสอบ unit root ของตัวแปร GDP, rate, Unemployment
ส่ วนที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเป็ น Unit root ข้ อมูล
ผลคือ total และ GDP เป็ น I(0) ส่ วน rate และ Unemployment เป็ น I(1)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว Cointegration

ตารางผลการประมาณสมการถดถอยด้วยวิธี OLS
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ตารางผลการทดสอบ Unit Root
เมื่อทาการทดสอบความเป็ น Unit root ของ Residual ได้จากแบบจาลอง พบว่า ปฏิ เสธ
หมายความว่า ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่คานวณได้มีคุณสมบัติ Stationary เป็ น I(0)
แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรตามที่ ระบุ ในแต่ละสมการใน
แบบจาลองล้วนมีคุณสมบัติ Cointegration ระหว่างกัน เลยมีตวั Cointegrating Vector เนี่ องจาก เราสรุ ปว่า residual เป็ น
stationary ดังนั้น total, GDP, rate และ Unemployment มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน ในรู ปแบบดังนี้
In(Total) = 12.52568 -0.00415GDP + 0.00572rate -0.11361Unemployment +0.00478trend (3.6)
Cointegrating Vector = [1 -12.52568 +0.00415 -0.00572 +0.11361 -0.00478]’
ส่ วนที่ 4 การศึกษาพลวัตในระยะสั้ นด้ วยแบบจาลอง Error correction

เพื่อกันปั ญหาที่จะเกิด Autocorrelation เราจะทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธี DOLS เพื่อให้ได้ตวั
ประมาณค่าเวกเตอร์ ที่แสดงความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพระยะยาว อี กทั้งยังสามารถใช้ค่าสถิ ติ t หรื อ F ในการอ้างอิ งค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวได้ ผลคือ Pr > DW แสดงว่าแบบจาลองไม่มีปัญหา Positive Autocorretion
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ส่ วนที่ 5 ทาการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ ของแบบจาลอง ARDL
ในกรณี ที่ตวั แปรในแบบจาลองมีท้ งั คุณสมบัติเป็ น I(0) และ I(1) สามารถนาวิธีการของ Pesaran et al. (2001) มาใช้
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวได้ ตัวแปรที่จะนาไปใช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวได้แก่
(
)
(
)
[
] และ
[
]
[
]

ตารางการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
จากภาพ k คือจานวนตัวแปรอิสระในความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซึ่ งในที่น้ ีคือ 3 ดั้งนั้น เรา
จะได้ ค่าวิกฤติขอบเขตบน (Upper Critical Bound) (หรื อเรี ยกว่า I(1) Bound) ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 10 มีค่าเท่ากับ
3.77 เราทราบแล้วว่า ค่าสถิติ F คือ 10.18 ซึ่ งมีค่า มากกว่า I(1) Bound ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 10 นัน่ คือตัวแปรในแบบจาลอง
มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ผลการประมาณความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรดังกล่าวแสดงได้ดงั นี้
In(Total) = -0.00634GDP -0.02912rate -0.30796Unemployment
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ GDP คือ -0.00634 หมายถึง ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง ลดลงร้อยละ 1 จะทาให้
จานวนกรมธรรม์ประกันชีวติ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.00634 อย่างมีนยั สาคัญที่ร้อยละ 10 เมื่อกาหนดให้ตวั แปรอื่น ๆ คงที่
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5. การอภิปรายผล
5.1 คุณสมบัตทิ างสถิตพิ นื้ ฐานของข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผลคือ GDP, rate, Unemployment มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.1 นัน่ คือมีผลต่อ total ส่ วน CPI PII ไม่มีนยั สาคัญต่อ total เรา
จึงทาการทดสอบ unit root ของตัวแปร GDP, rate, Unemployment
5.2 แสดงผลการทดสอบความเป็ น Unit root ข้ อมูล
ผลคือ total และ GDP เป็ นI(0) ขณะที่ rate และ Unemployment เป็ น I(1)
5.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว Cointegration
จากการที่นาค่า Residual ที่คานวณจาก OLS มาทดสอบ Unit Root พบว่า ปฏิเสธ หมายความว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนที่คานวณได้มีคุณสมบัติ Stationary เป็ น I(0) แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรตามที่ระบุในแต่ละสมการในแบบจาลองล้วนมี
คุณสมบัติ Cointegration ระหว่างกัน เลยมีตวั Cointegrating Vector
5.4 การศึกษาพลวัตในระยะสั้ นด้ วยแบบจาลอง Error correction
เพื่อกันปั ญหาที่จะเกิด Autocorrelation เราจะทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธี DOLS พบว่า Pr > DW แสดงว่า
แบบจาลองไม่มีปัญหา Positive Autocorretion
5.5 ทาการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ ของแบบจาลอง ARDL
เนื่องจากเราทราบว่า ตัวแปรในแบบจาลองมีท้ งั คุณสมบัติเป็ น I(0) และ I(1) เราจึงทาการทดสอบด้วย ARDL พบว่า ค่า
วิกฤติขอบเขตบน (Upper Critical Bound) ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 10 มีค่าเท่ากับ 3.77 เราทราบแล้วว่า ค่าสถิติ F คือ 10.18 ซึ่ ง
มีค่า มากกว่า I(1) Bound ที่ระดับนัยสาคัญร้อยละ 10 นัน่ คือตัวแปรในแบบจาลอง มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
สาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ เพิ่มเติม ในโอกาสหน้าถ้าหากสามารถรวบรวมข้อมูลราย
เดือน ที่ระยะเวลานานมากกว่านี้ นามาประมาณใหม่อีกครั้ง เพื่อเปรี ยบเทียบว่าผลการศึกษาแตกต่างจากงานวิจยั นี้ หรื อไม่ อีกทั้ง
ยังมีเรื่ องน่าสนใจเกี่ยวกับธุ รกิจประกันชีวิตในช่วงที่เกิดโรคระบาด เช่น โควิด19 ในสภาวะที่เศรษฐกิจกาลังซบเซา ยอดการทา
ประกันชีวติ กลับพุง่ สู งขึ้น คิดว่าเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจมาก ที่จะเข้ามาศึกษาในความสัมพันธ์น้ ี
6.2 ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ปั จจุบนั การทาประกันชีวติ กับสังคมคนไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยในปั จจุบนั มีอตั ราการถือครอง
กรมธรรม์ประกันชี วิต เท่ากับ 39 % ขณะที่ หลายประเทศในเอเชี ย เช่น ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้และสิ งคโปร์ มีอตั ราการถือครอง
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