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บทคัดย่ อ

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประภัย จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้
มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ต้อ งการศึก ษาปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ มีผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท ทิพยประภัย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งตัวแปรที่นาํ มาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (ISUR) ดัชนี การ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนีราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนี ค่าเงินบาท
(NEER) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H)
โดยข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลรายเดือนเป็ นข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม
จํานวนทั้งสิ้ น 144 เดือน แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้วิธี การสร้ างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple
Regression) จากนั้นประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการกําลังสองน้อยที่สุ ด
(Ordinary Least Square : OLS) เพื่อคํานวณหาค่าทางสถิติ และความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคา
หลัก ทรั พย์ บริ ษ ทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาในกรณี ดังกล่าว พบว่าราคาหลัก ทรั พย์ห มวด
ประกันภัย (ISUR), ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) และดัชนี ราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรั พย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ ณ ระดับความเชื่ อ 0.95 ในทิศทาง
เดียวกัน ส่ วนดัชนี ดชั นี ผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาค
อสังหาริ มทรัพย์ (H) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ราคาหลักทรัพย์, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, สมการถดถอย

ABSTRACT

The purpose of the research was to study the economic factors that affecting the stock prices for Dhipaya
Insurance, Ltd. (Thailand). The economic factors using in this research are INSUR : ISUR , Private Investment
Index : PII ,Consumer price index : CPI , Price index - The Comparisons : IE ,The Bath : NEER and Commercial
real estate loans : H
The data of a research were selected from January, 2005 to December, 2017 and using the Multiple
Regression to analyze by Ordinary Least Square. The result of study were (1) INSUR, The Bath (NEER) and Price
index - The Comparisons (IE) showed that relation of price to Book Value were statistically significant at 0.95 level
of confidence and affect the stock prices of Dhipaya Insurance, Ltd. (Thailand). (2) Consumer price index (CPI),
Private Investment Index (PII), Commercial real estate loans (H) is not affect the stock prices of Dhipaya Insurance,
Ltd. (Thailand).
Keywords: Stock Prices, The Economic Factors, Multiple Regression
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1. บทนํา

การลงทุนในหลักทรัพย์อาจเป็ นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ ยงสูงเช่นกัน ดังนั้นในการลงทุน
ในหลัก ทรัพย์อย่างมีหลัก เกณฑ์ ผูล้ งทุนจําเป็ นต้องพิจ ารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่มีผลในการกําหนดมูลค่าและราคาของ
หลักทรัพย์เพื่อวิเคราะห์ว่าควรลงทุนในหลักทรัพย์ใด
จากสภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่เ ริ่ มขยายตัว มี ส่ ว นทํา ให้ ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย และประกัน ชี วิต ขยายตัว ด้ว ย
เช่นเดียวกัน แนวโน้มทางธุ รกิจประกันภัยและประกันชีวิตหลังจากเจอวิกฤตจึงเป็ นแนวโน้มขาขึ้น และช่วงหลังปี
2558 อยู่ใน 10 ธุ รกิ จ ดาวเด่ น จึ งเป็ นเรื่ อ งที่น่าสนใจว่า ราคาหลักทรั พย์ข องหมวดประกันภัยและประกันชี วิต
(INSUR) เป็ นหมวดๆ หนึ่งซึ่งอยูใ่ นอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อมีปัจจัย
ต่างๆ มากระทบ โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น หลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต จึงมีความน่ าสนใจอย่างมากในการศึกษา
ครั้งนี้ ดังนั้น จึงได้เลือกการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เนื่องจากราคาหลักทรัพย์น้ นั จะสามารถบอกถึงความมีศกั ยภาพขององค์กร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง ในการศึกษาค้นคว้าเรื่ องการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประภัย จํากัด (มหาชน) ได้มุ่งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ หลัก ทรัพ ย์ โดยใช้ ปัจ จัยพื้นฐาน กล่าวว่า การวิเคราะห์ เ ศรษฐกิ จ มีค วามสําคัญ ต่อ การ
วิเคราะห์ห ลักทรัพย์ทางปั จจัยพื้นฐาน เนื่ อ งจากในการเปลี่ยนแปลงจากในการเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะ
ส่ งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ อาทิ หลักทรัพย์บางกลุ่มมีระดับราคาลดลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและจะมี
ระดับราคาสู งขึ้ นเมื่อ เศรษฐกิ จ ฟื้ นตัว ขึ้ น พฤติ ก รรมดัง กล่ าวแสดงให้เ ห็ นว่าสภาพเศรษฐกิ จ โดยทัว่ ไป น่ าจะมี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์น้ นั
2. ภาพรวมของเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจทัว่ ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน อาทิ วัฏจักรธุ รกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้ อ การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค
และของธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาปั จจัยดังกล่าว ผูว้ ิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และใช้เป็ นแนวทางใน
การสรุ ปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
3. แนวคิดทฤษฎีการประเมินมูลค่ าหลักทรัพย์ การหามูลค่าหลักทรัพย์ทางปั จจัยพื้นฐานเพื่อให้ได้มูลค่าที่
แท้จริ ง (Intrinsic Value) ซึ่ งจะนํามาเปรี ยบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์ในตลาด (Market Price) เพื่อพิจารณาว่า
หลักทรัพย์น้ นั overvalue หรื อ undervalue ถ้าหลักทรัพย์น้ ัน overvalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ นั
สูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ประเมินได้ ในกรณี น้ ี ผูล้ งทุนไม่ควรซื้ อหลักทรัพย์น้ นั เนื่ องจากราคาตลาดสู งกว่ามูลค่าที่
แท้จริ ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหลักทรัพย์น้ นั undervalue หมายความว่า ราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ นั ตํ่ากว่ามูลค่าที่
แท้จริ งของหลักทรัพย์ที่ประเมินได้ ในกรณีน้ ีผลู้ งทุนก็อาจซื้อหลักทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าเงินลงทุนย่อมได้รับผลกระทบจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
การเงิน การคลัง อุปสงค์และอุปทาน หรื อตัวแปรทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและฐานะของบริ ษทั
4. แนวคิดทฤษฎี Dividend Valuation Model การประเมินมูลค่ าหลัก ทรั พย์ โดยใช้ทฤษฎี Dividend
Valuation Model เป็ นการหามูลค่าปั จจุบนั (Present Value) ด้วยการหามูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีควรจะลงทุน โดยนํา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดในอนาคต (เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละงวดและเงินต้น) ซึ่ งได้จากการ
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ลงทุนนั้นมา discount ด้วยอัตราส่ วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นมูลค่า
ของหลักทรัพย์ซ่ึงผูล้ งทุน จะนําไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนที่ผลู้ งทุนควรจ่ายเพื่อซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
ในขณะนั้น
5. แนวคิดทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็ นตัวแบบที่แสดงดุลยภาพของผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ หรื อต้นทุนทางการเงิน (Cost of Capital) ที่ธุรกิจต้องจ่ายสําหรับหลักทรัพย์ทางการเงินที่เสนอขาย
รวมถึงการคํานวณหาราคาของหลักทรัพย์ (Asset Prices) ระดับผลตอบแทนที่ควรจะได้รับจากการลงทุน ควรขึ้นอยู่
กับความเสี่ ยงจากการลงทุนโดย หลักการลงทุนของทฤษฎีน้ ี จะพิจารณาว่า นักลงทุนจะได้รับการชดเชยเฉพาะความ
เสี่ ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) หรื อความเสี่ ยงทางการตลาด (Market Risk) เนื่ องจากเป็ นความเสี่ ยงที่นักลงทุน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรื อไม่สามารถขจัดได้จากการกระจายการลงทุน ดังนั้นการลงทุนที่มีความ เสี่ ยงใดๆ ควร
ได้รับผลตอบแทนอย่างน้อย คือ เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (Risk Free Rate) บวกด้วยส่ วนชดเชย
ความเสี่ ยงซึ่งเป็ นสัดส่ วนกับอัตราชดเชยความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk Premium)
6. แนวคิดทฤษฎี Arbitrage Pricing Model (APT) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นต้นกับดัชนี ต่างๆ กลุ่มหนึ่ ง โดยแต่ ล ะดัชนี เ ป็ นตัวแทนปั จ จัยซึ่ งมีอิทธิ พลต่ อผลตอบแทนของหลักทรั พย์น้ ัน
ภายใต้กฎการมีราคาเดียวผูล้ งทุนในตลาดจะซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปั จจัย
หนึ่ งในลัก ษณะที่เ หมือนกัน ควรจะให้อตั ราผลตอบแทนที่ค าดไว้เ ท่ากัน การซื้ อ และขายเพื่อ ทํากําไรจากราคาที่
แตกต่างกันในแต่ละตลาดจนกระทัง่ ราคาหลักทรัพย์เท่ากัน เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกําหนดราคาหลักทรัพย์
7. การลงทุน เป็ นการซื้ อ สิ นทรัพย์ต่างๆ เพื่อ หวังว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สู งขึ้นในอนาคต ที่
สามารถชดเชยกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินตามระยะเวลาเนื่ องจากเงินเฟ้ อ การ
ลงทุนมีความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิจ เนื่ องจากเงินลงทุนจะถูกเคลื่อนย้ายจากผูม้ ีเงินเหลือสุ ทธิ ไปยังผูข้ าดแคลน
เงินทุน เพื่อนําเงินลงทุนส่ วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาธุ รกิจ หรื อขยายธุ รกิจซึ่ งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้ จะนําไปสู่
การจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และส่ งผลต่อเนื่องไปสู่การเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในที่สุด
การลงทุนถือเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดี และจะส่ งผลให้ผลประกอบการ
ของบริ ษทั ต่างๆดีข้ ึน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ ้นก็ดีตามไปด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปวีณา โล่รักษา. (2553) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ทิพยประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ใช้เ ครื่ องมือ ทางสถิ ติ ผ่านแบบจํา ลองสมการถดถอยและทดสอบ
สมมติฐานเพื่อแปรผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ ราคาหลัก ทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ คือ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ท้ งั บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ส่ ว นดัชนี ราคาตลาดหลัก ทรั พย์ มีผลต่อ ราคาหลัก ทรั พย์เ ฉพาะบริ ษ ัท กรุ งเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น สําหรับตัวแปรอิสระ คือ อัตราการขยายตัวของปริ มาณรถยนต์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศ อัตราการขยายตัวของปริ มาณสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่ งออกและนําเข้า ไม่มี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ของทั้ง 2 บริ ษทั
พิภพ สุ ธีจินดารัตน์ (2553) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) บริ ษ ัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ศรี อยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) แบบจําลองที่ใช้ใน
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การศึกษาค้นคว้า จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ด้วย
วิธี การสร้างสมการถดถอยเซิ งซ้อ น (Multiple linear Regressions) พบว่า ตัว แปรที่ผลต่อ ราคาหลักทรัพย์อ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 คือ ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ เวลา t-1 โดยมี
ผลต่อกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในทิศทางเดียวกัน และปั จจัยที่มีผลต่อราคาผลต่อ
ราคาหลัก ทรัพย์เฉพาะบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) คือ ปริ มาณการจําหน่ วยรถยนต์ภายในประเทศ
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ในทิศทางเดียวกัน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดย
เป็ นไปในทิศทางตรงข้าม
วลัย วรวุฒธิ ีรกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจประกันวินาศภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ทําการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ในรู ป วิธี ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงมากสามารถส่ งผลต่อเบี้ยรับประกันภัยโดยตรงทางทะเลและ
ขนส่ ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และ อัตราเงินเฟ้ อ (IF) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และดัชนี ความเชื่อมัน่ ธุ รกิจ (BSI) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงิ นบาทกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (RATE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วนดัชนี ความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค
(CCI) มูลค่าการนําเข้าส่ งออก (IM_EX) ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและดัชนี ราคาหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ ด้วยการสร้างสมการโดยใช้รูปแบบการวิเ คราะห์สัมประสิ ทธิ์ ความ
ถดถอยเชิงเส้นแบพหุ (Multiple Linear Regression) พบว่า
1. ดัชนีผบู้ ริ โภค (CPI) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ในเชิงบวกกับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริ การ ส่ วนกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง มีความสัมพันธ์เชิงลบ
2. ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ในเชิงบวกกับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่ ม ทรั พยากรกลุ่ มบริ การ กลุ่ ม สิ นค้า อุ ปโภคบริ โ ภค กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น และกลุ่ มวัต ถุ ดิบ และสิ น ค้า
อุตสาหกรรม ส่ วนกลุ่มเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์เชิงลบ
สุ วพิชญ์ บันลือฤทธิ์ (2554) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
และราคาหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ ใช้วิธีการศึกษาทางเศรษฐมิติ สร้างสมการในรู ปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน
และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด (Method of Least Squares) นําตัวแปรเข้าระบบสมการ
ด้ว ยวิธี Enter พบว่า ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ(CPI) อัตราดอกเบี้ย MLR อัตราดอกเบี้ย MOR อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ER) มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศในทิศทางตรงกันข้าม ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ(IR) และอัตราดอกเบี้ย MRR มีผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
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ซึ่งในการศึกษาดังกล่าว คาดว่าจะมีประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
1. สามารถใช้ศึ ก ษาถึ ง แนวโน้มการเปลี่ ย นแปลงและอิ ทธิ พ ลของปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่ มีผ ลต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2. สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนได้
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ขอ้ มูลใน
การศึกษา คือ ราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกัน
ชีวิต (ISUR) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนี ดัชนี ผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนี ราคาสิ นค้าเข้า-ออก
เปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
นําข้อมูลที่ได้ทาํ การรวบรวมเรี ยบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์เพื่ออธิ บายปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีการกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) เพื่อคํานวณหาค่าทาง
สถิติ และความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว โดยมีรูปแบบสมการทดถอยเชิงซ้อน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) สารสนเทศ
โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 144 เดือน
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (www.bot.or.th) เว็บไซต์ settrade (www.settrade.com)
การวิเคราะห์ ข้อมูล โปรแกรมสําเร็ จรู ป EViews 8 ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (Stationary test หรื อ Unit root test) ด้วยวิธีของ Augmented DickeyFuller ของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนนําเข้าสมการถดถอย
หากทดสอบแล้วพบว่าข้อมูลตัวแปรใดมีความไม่น่ิง (Non-Stationary) จะทําการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ใน
รู ปแบบที่นิ่ง ด้วยวิธีการปรับข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบของเปอร์ เ ซ็นต์การเปลี่ ยนแปลง (Percentage change) และตัด
จํานวนข้อมูลเดือนแรกออก จึงได้ขอ้ มูลในการทดสอบสมการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2560 รวม 143 เดือน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข อ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรต่ างๆ ด้วยค่ าสถิติเ ชิงพรรณนาที่ใช้ในการอธิ บายตัวแปร
เบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุ ปข้อมูลและทราบถึงลักษณะข้อมูล
ในภาพรวม โดยไม่นาํ ไปพยากรณ์แต่อย่างใด
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่า Correlation Matrix ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั สูง คือ มีค่าสหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ +0.8 ถึง +1 หรื อ ตั้งแต่ 0.8 ถึง -1 จะทําให้ตวั ประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอยมีเสถี ยรภาพและความแม่นยําน้อยลง เกิดปั ญหา
Multicollinearity
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กรณีที่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรคู่ใด ๆ แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ตัดตัวแปรอิสระ
ที่มีค่าสหสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามน้อยกว่าออกจากสมการถดถอย
ขั้นที่ 4 สมการถดถอยที่ใช้ และสมมติฐานต่างๆ ที่จะทดสอบ
TIP = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀
สมมติฐานราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (ISUR) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนี
ดัชนีผบู้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) ดัชนี ราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) ดัชนี ค่าเงินบาท (NEER) ปริ มาณการ
ให้สินเชื่อ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) มีอย่างน้อย 1 แปรมีค วามสัมพันธ์กบั ราคาหลัก ทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อนก่อนนําไปใช้ ด้วยค่า Prob. F ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95
1) ทดสอบปั ญหาความแปรปรวนไม่ ค งที่ ข องความคลาดเคลื่ อน (Heteroskedasticity) โดยวิ ธี
Heteroskedasticity Test ประเภท White แบบมี Cross-terms
2) ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยวิธี Serial Correlation
LM Test แบบข้อมูลรายเดือน
หากพบปั ญหาเฉพาะเรื่ อง Heteroskedasticity ปรับแก้ผลของสมการถดถอยด้วยแนวคิด White correction
standard error และถ้าหากพบปัญหา Autocorrelation และพบปัญหาทั้ง 2 ของความคลาดเคลื่อน ปรับแก้ผลของสมการ
ถดถอยด้วยแนวคิด HAC Newey -West
ขั้นที่ 6 การตีความหมายสมการเชิงซ้อน จากสมการถดถอยเชิงซ้อน สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรต่างๆจะแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะของตัวแปรตามต่อตัวแปรอิสระนั้นๆ เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่ ส่ วนค่าคงที่ a มีการแปลความหมาย
คือ เมื่อค่าคงที่ a เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่มีผลทําให้ตวั แปลตามมีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่าคงที่
นั้นด้วย
การนําเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใน
ครั้งนี้ จะนําเสนอข้อมูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยจะนําเสนอในรู ปแบบตาราง สมการ และการ
บรรยาย
4. ผลการวิจัย
1. ทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (Stationary test หรื อ Unit root test) พบว่าข้อมูลตัวแปรทุกตัวค่า Prob.* มีค่า
มากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ งคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) คือ
ข้อมูลตัวแปร เป็ นข้อมูลไม่นิ่ง (Non-Stationary)
ยกเว้น ตัวแปร NEER (ดัชนีค่าเงินบาท) มีค่า Prob.* เท่ากับ 0.0351 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ข้อมูลตัวแปร เป็ นข้อมูลนิ่ง (Stationary)
จากตัวแปรข้อมูลที่มีความไม่นิ่ง (Non-Stationary) จึงทําการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบที่นิ่ง ด้วย
วิธีการปรับข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percentage change) ทําให้ขอ้ มูลรายเดือนเหลือ
143 เดือน (หลังปรับข้อมูล) ก่อนนําเข้าสมการถดถอย และพบว่าหลังปรับข้อมูลตัวแปรทุกตัวมีค่า Prob.* น้อยกว่า
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0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ข้อมูลตัวแปร เป็ นข้อมูลนิ่ ง
(Stationary) แล้ว
2. วิเคราะห์ ค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ บือ้ งต้น
Variables

Mean

Median

Maximum

Minimum

Std. Dev.

TIP

0.67

0.00

47.29

-52.26

8.79

ISUR
PII
CPI
IE

1.12
0.27
0.19

1.22
0.25
0.16

16.88
9.37
2.26

-20.56
-9.37
-2.94

5.15
1.90
0.55

0.04

-0.01

2.93

-2.23

0.77

NEER

0.16

0.37

7.02

-7.05

1.31

H

0.77

0.70

3.37

-1.92

0.78

จากตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรพบว่า
ราคาหลักทรัพย์ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TIP) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาราคา
หลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.67 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median)
เท่ากับ 0.00 เปอร์ เ ซ็นต์ ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 47.29 เปอร์ เ ซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -52.26
เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 8.79 เปอร์เซ็นต์
ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย (ISUR) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย
มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 1.12 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม (Median) เท่ากับ 1.22 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุ ด (Maximum) เท่ากับ
16.88 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -20.56 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ
5.15 เปอร์เซ็นต์
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ ยนแปลงของดัชนี การลงทุนภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ ย (Mean)
เท่ากับ 0.27 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.25 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 9.37 เปอร์ เซ็นต์ ค่ า
ตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -9.37เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 1.90 เปอร์เซ็นต์
ดัชนีดัชนีผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ผบู้ ริ โภคภายในประเทศ มี
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.19 ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.16 ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 2.26 ค่าตํ่าสุ ด
(Minimum) เท่ากับ -2.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.55
ดัช นี ราคาสิ น ค้ า เข้ า -ออกเปรี ย บเทีย บ (IE) เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเปลี่ ยนแปลงของดัช นี ราคาสิ น ค้า เข้า และ
สิ นค้าออก มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.04 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ -0.01 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด
(Maximum) เท่ากับ 2.93 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -2.23 เปอร์ เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เท่ากับ 0.77 เปอร์เซ็นต์
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ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) เปอร์ เซ็นต์ก ารเปลี่ยนแปลงของดัชนี ค่าเงินบาท มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.16
เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.37 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด (Maximum) เท่ากับ 7.02 เปอร์ เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด
(Minimum) เท่ากับ -7.05 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 1.31 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณการให้ สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (H) เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการให้สินเชื่อภาค
อสังหาริ มทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0.77 เปอร์ เซ็นต์ ค่าฐานนิ ยม (Median) เท่ากับ 0.70 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสู งสุ ด
(Maximum) เท่ากับ 3.37 เปอร์เซ็นต์ ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) เท่ากับ -1.92 เปอร์ เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เท่ากับ 0.78 เปอร์เซ็นต์
วิเคราะห์ ค่ า ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งตัวแปรอิสระ พบว่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพัน ธ์ข องตัว แปรอิ ส ระใน
แบบจําลองของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีค่าอยู่นอกช่วง
ค่าสหสัมพันธ์ต้ งั แต่ +0.8 ถึง +1 หรื อ ตั้งแต่ -0.8 ถึง -1 แสดงว่า จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องความคลาดเคลือ่ นก่อนนําไปใช้
1. ความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) พบว่ามีค่า Prob. F เท่ากับ 0.9970 ซึ่ ง
มีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ งคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)
2. การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) พบว่ามีค่า Prob. F
เท่ากับ 0.4183 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จะไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวในอีกนัยหนึ่ งคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ความคลาดเคลื่อนไม่มีสัมพันธ์กนั เอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation)
รายงานผลของสมการถดถอยในรูปสมการ
สมการที่ 1
TIP = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1ISUR + 𝛽𝛽2PII + 𝛽𝛽3CPI + 𝛽𝛽4IE +𝛽𝛽5NEER + 𝛽𝛽6H + 𝜀𝜀
TIP = 0.313687 + 0.716094ISUR** - 0.080086PII - 0.1512038CPI + 0.490384IE ** + 0.424109NEER
** - 0.538050H + 𝜀𝜀
(0.0000)
(0.8074)
(0.6945)
(0.5857)
(0.4065)
(0.5260)
Adjusted R-Squared
เท่ากับ 0.155321 = 15.32%
Prob (F-Statistic)
เท่ากับ 0.000022
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่มี ผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํา กัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 จํานวน 3 ปั จจัย คือ ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัย (ISUR), ดัชนี
ราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) และดัชนี ค่าเงินบาท โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ถ้าราคาหลักทรัพย์
หมวดประกันภัย (ISUR) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย แล้วทําให้ราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เปลี่ยนแปลงไป 0.716094 หน่วย, ถ้าดัชนี ราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่ วย แล้วทําให้
ราคาหลักทรัพย์ บริ ษ ัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไป 0.490384 หน่ ว ย และถ้าดัชนี ค่าเงินบาท
(NEER) เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย แล้วทําให้ราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไป
0.424109 หน่วย
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ค่า Adjusted R-Squared เท่ากับ 0.155321 หมายความว่า สมการถดถอยพหุ คูณนี้สามารถใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 15.32
หมายเหตุ : ค่า T-Statistic (ตัวเลขในวงเล็บ) เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ตวั แปร
เครื่ องหมาย ** แสดงถึง นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 5
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึ ก ษา ราคาหลัก ทรั พย์ห มวดประกันภัย (ISUR), ดัชนี ค่ าเงิ นบาท (NEER) และดัชนี ราคา
สิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ บริ ษ ัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อ 0.95 ในทิศทางเดียวกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนดัชนี ดชั นี ผบู้ ริ โภค
ภายในประเทศ (CPI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ (H) ไม่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ จากผลการการวิเคราะห์ พบว่า
1. ราคาหลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (ISUR) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
และการจัดหมวดธุรกิจ ใช้หลักการรวมกลุ่มของธุรกิจที่มีลกั ษณะธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว
ไปในแนวทางเดียวกันไว้ดว้ ยกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา โล่รักษา (2553)
2. ดัชนีราคาสิ นค้าเข้า-ออกเปรี ยบเทียบ (IE) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการประกันภัยทางทะเลและขนส่ งในปี พ.ศ. 2560 มีการปรับตัวดีข้ ึน โดยการนําเข้าและ
การส่ งออกในปี พ.ศ. 2560 มีการเติบโตจากปี 2559 นอกจากนี้แล้ว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐหลาย
โครงการเริ่ มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 เช่น รถไฟฟ้ าในเขตเมือง รถไฟฟ้ ารางคู่ เป็ นต้น ปัจจัยดังกล่าวส่ งผลเชิงบวกต่อ
ด้านการขนส่ งโลจิสติก
3. ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในเชิง
บวก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของนันทรัต รักอริ ยะธรรม (2554)
ตัวแปรอิสระทีไ่ ม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
1. ดัชนี ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ (CPI) มีผลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ บริ ษ ัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ในเชิงลบ (ทิศทางตรงกันข้าม) เนื่องจาก ดัชนีดงั กล่าว จะเป็ นตัวที่ช้ ีวดั การเปลี่ยนแปลงของราคาในสิ นค้า
และบริ การ ดังนั้นหากดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้กาํ ลังซื้ อปรับตัวลง จึงต้องมีการสํารองเงินเพื่อใช้จ่ายบริ โภค
ทําให้การออมเงินลดลง จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ว
พิชญ์ บันลือฤทธิ์ (2554)
2. ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใน
ทิศทางตรงกันข้าม โดยหากภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้มีการผลิตสิ นทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนี ยม
รถยนต์ เป็ นต้น เพิ่มขึ้ น ทําให้นัก ลงทุนมีทางเลือ กในการลงทุนสิ นทรัพย์ต่างๆ ดังนั้นในส่ วนของสิ นทรัพย์ที่นัก
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ลงทุนมองว่ามีความผันผวนและความเสี่ ยงสูง จึงลงทุนน้อยลงและเปลี่ยนไปลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีความผันผวนสู งไปสู่
การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ต่าํ กว่า
3. ปริ มาณการให้ สิ น เชื่ อ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (H) ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ บริ ษัท ทิ พ ย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) อาจเนื่ อ งจากบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนรายได้จ ากเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมากกว่าเบี้ยประกัน
อัคคีภยั จากการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งรายได้จากเบี้ยประกันเบ็ดเตล็ดจะมีอิทธิ พลต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั มากกว่าที่จะเป็ นจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดังนั้นปริ มาณการให้สินเชื่อภาคอสังหาริ มทรัพย์ จึงส่ งผล ไม่มาก
นัก ทําให้ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา โล่รักษา
(2553)
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์นอกจากตัวแปรทางเศรษฐกิจหลักแล้วยังต้องประกอบไปด้วยการ
ยอมรับความเสี่ ยงที่นกั ลงทุนต้องยอมรับได้เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ รวมถึงยังสะท้อนมา
จากผลประกอบการของบริ ษทั ประเภทของธุรกิจ กลยุทธ์และความสามารถของผูบ้ ริ หารด้วยเช่นกัน และอีกตัวแปร
หนึ่ งที่มีผลต่ อ ราคาหลัก ทรั พย์ คื อ ตัว แปรหมวดอุ ตสาหกรรม ถ้าหมวดอุ ตสาหกรรมใดอยู่ในช่ วงขาขึ้ น ราคา
หลักทรัพย์ที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมนั้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย เนื่ องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการ
ของบริ ษ ัทในหมวดอุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม ในทางตรงข้ามถ้าอุ ตสาหกรรมใดอยู่
ในช่วงขาลง ราคาหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีการปรับตัวลดลง เนื่ องจากนักลงทุนกังวลถึงความเสี่ ยง
จึงขายหุ ้นในอุ ตสาหกรรมดังกล่ างออก รวมถึ งยังคงมีปัจ จัยอื่ น ๆ อี ก หลายปั จ จัยที่มีส่ ว นทําให้ราคาหลัก ทรั พย์
ทั้งหลายเปลี่ยนแปลง เช่น ข่าวสารต่าง ๆ เป็ นต้น ดังนั้น ตัวแปรเศรษฐกิจที่เลือกมาทําการวิเคราะห์อาจไม่สามารถ
ครอบคลุมความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมีนัยสําคัญทุกตัวแปรได้ ดังนั้น ควรมีการ
วิเ คราะห์ ปัจ จัยทางด้านอื่ นเพิ่มเติ มด้วย เช่น ปั จจัยพื้นฐานที่ประกอบไปด้ว ย เช่ น ปั จจัยทางการเมือ ง ปั จ จัยของ
อุ ตสาหกรรม หรื อ แม้แต่ ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ เพิ่มเติ มและรวมทั้ง ควรศึก ษาข้อ มูล ข่ าวสารต่ า งๆ เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ในการบริ หารการลงทุนต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาํ ตัวแปรที่เป็ นตัวแปรเพียง 6 ตัว ดังนั้นไม่ส ามารถบ่งบอกถึงผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มากนัก ควรทําการศึกษาด้วยการเพิ่มตัวแปรอิสระให้หลากหลาย
มากขึ้ น เช่ น ผลประกอบการของบริ ษ ัท หรื อ ตัว แปรอิ ส ระอื่ น ๆ เข้ามาร่ ว มในการพิจ ารณาด้ว ยเช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์
ประชาชาติ รวมถึงอาจต้องเปลี่ยนตัวแปรตามให้มีความชัดเจนมากกว่า หรื อควรศึกษาดัชนี ราคากลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ว่าปัจจัยเศรษฐกิจผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทิศทางใด เพื่อประกอบการพิจารณาเป็ นรายหมวดธุ รกิจ
หรื อรายบริ ษทั เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ชดั เจนมากขึ้น และนําไปตัดสิ นใจในการลงทุนได้ในที่สุด
เอกสารอ้างอิง
10 อันดับธุรกิจเด่น – ธุรกิจดับ ครึ่ งหลังปี พ.ศ. 2558 (ออนไลน์). (2558 , เมษายน 22) สื บค้นจาก :
https://www.sanook.com/money/273221
จิรัตน์ สังข์แก้ว. (2545). การลงทุน. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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