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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS EFFECTING COMMON STOCK ON  

STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX) 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง”ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงิน

ลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนใน

ดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 

จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 

 

__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ : หุน้, ตลาดหลกัทรัพย ์

 

Abstract 

The study is economic factors effecting common stock on stock exchange of 

Thailand index. The purposes of this independent study are to (1) study economic 

factors effecting on the stock exchange of Thailand index. The economic factors in 

this study are Gross Domestic Product: GDP, Foreign Trading Volume, 

Price/Earning Ratio: P/E, Exchange Rate, Dow Jones Industrial Average Index: 

DJIA, Consumer Price Index: CPI, Inflation Rate (2) use the results of this 

independent study for planning investment strategies at the present and in the future. 

This study is based on secondary data of monthly time series from January 2007 – 

December 2010, 48 months expect Gross Domestic Product: GDP that the data is 

based on quarterly basis. 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 Price/Earning Ratio: P/E, Dow Jones 

Industrial Average Index: DJIA, Exchange Rate, and Inflation Rate are determined 
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to be correlated the stock exchange of Thailand index at a statistically significantly 

level. Moreover, Price/Earning Ratio: P/E and Dow Jones Industrial Average Index: 

DJIA have positive relationship with the stock exchange of Thailand index, while 

Exchange Rate, and Inflation Rate have negative relationship with the stock 

exchange of Thailand index 

Investors can use the results of this study concerning these relationships in 

planning investment strategies related to the stock exchange of Thailand index, in 

order to increase their returns 

KEYWORDS : STOCK, STOCK EXCHANGE 

1. บทนํา 

เศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 หดตวัต่อเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก แต่ในอตัราท่ีชะลอลงจากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 อยา่งไรก็ตามในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2552 เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั เป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดา้น

การคลงั และการดาํเนินนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายมากเป็นสําคญั โดยการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจ G3 เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเปราะบาง ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชีย

โดยเฉพาะจีนและอินเดียฟ้ืนตวัเร็วกว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืน สําหรับเงินเฟ้ออยู่ใน

ระดบัตํ่าแต่ปรับสูงข้ึนในช่วงปลายปี เศรษฐกิจโลกในเดือนธนัวาคม 2553 มีทิศทาง

ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองสะทอ้นจาก Global Purchasing Manager Index: Global PMI ของ JP 

Morgan เพิ่มข้ึนทาํสถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือนท่ีระดบั 57.1 จาก 54.5 ในเดือน

พฤศจิกายน 2553 เคร่ืองช้ีทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีการปรับตวัดีข้ึน และเศรษฐกิจจีน

มีการขยายตวัแขง็แกร่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปยงัคงสร้าง

ความกงัวลและกดดนัต่อเศรษฐกิจโลกในธนัวาคม 2553 

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตวัร้อยละ 2.3 จากปี 2551 นบัเป็น

คร้ังแรกในรอบ 10 ปี เน่ืองจากวิกฤติการณ์การเงินโลกส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ

เศรษฐกิจของประเทศหลกั ทาํใหก้ารส่งออกของประเทศไทยลดลงมาก ส่งผลกระทบ

ต่อเน่ืองต่อการผลิตอุตสาหกรรม ความเช่ือมัน่ของภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภค 

และการลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจไทยหดตวัมากท่ีสุดในไตรมาสแรก และเร่ิมฟ้ืนตวั



77 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัการดาํเนิน

นโยบายการคลังท่ีผ่อนคลาย มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ความ

เช่ือมัน่ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคปรับตวัดีข้ึนเป็นลาํดับ โดยการบริโภคภาคเอกชน

ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากรายไดเ้กษตรกรและรายรับจากการท่องเท่ียวท่ีปรับตวัดีข้ึน 

ตลอดจนการจา้งงานท่ีกลบัมาขยายตวัได้อีกคร้ัง สําหรับการส่งออกและการนาํเขา้

สินคา้ปรับตวัดีข้ึน สอดคลอ้งกบัการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัไดดี้ในเกือบทุก

อุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ดี การลงทุน

ภาคเอกชนแมจ้ะเร่ิมฟ้ืนตวัแต่ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า เสถียรภาพเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑ์

ดี เงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดุลการค้าและดุลบญัชีสะพดัเกินดุล

ต่อเน่ือง อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ในขณะท่ีสถานการณ์

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีการฟ้ืนตวัไดดี้ แมเ้ผชิญกบัปัจจยัลบหลายดา้นตลอดปี ทั้ง

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก จากการฟ้ืนตวัของยุโรปและญ่ีปุ่นท่ียงัมีลกัษณะ

ค่อยเป็นค่อยไป ปัญหาการเมืองภายในประเทศไทย ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

รวมทั้งภยัธรรมชาติต่าง ๆ แต่ดว้ยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยท่ีเขม้แขง็ ประกอบกบัการ

ดาํเนินนโยบาย การคลงัและการเงินท่ีผอ่นคลาย ทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยในปี 2553 เติบโต

ไดสู้งถึงร้อยละ 7.8 จากการส่งออก การท่องเท่ียว และการใชจ้่ายในประเทศท่ีขยายตวั

ดี 

ในปัจจุบนัภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง

ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากน้ีจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ี

เพิ่มข้ึน โดยมีการเสนอขายหุ้นคร้ังแรกให้กบัประชาชนของบริษทัท่ีมีคุณภาพ ทาํให้

ตลาดหลกัทรัพยฯ์มีสินคา้ท่ีหลากหลาย และเป็นทางเลือกให้แก่นกัลงทุนมากข้ึน ซ่ึง

เป็นปัจจยัท่ีเสริมให้ภาวะการณ์ลงทุนในตลาด มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ี

เน่ืองจากราคาของหลักทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯมกัจะข้ึนลงตาม

ภาวะของตลาดหลักทรัพย ์จึงถือได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์นั้นเป็นการ

ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยภาวะของตลาดหลกัทรัพยฯ์นั้นมกัจะเกิดจากผลกระทบ

ดา้นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง และปัจจยัภายนอกต่างๆซ่ึงถือได้

ว่ามีความเส่ียงสําหรับผูล้งทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด
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หลักทรัพย์ฯก็ยงัได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู ้ลงทุนทั่วไป เน่ืองจากได้รับ

ผลตอบแทนสูงภายในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทั้งดชันีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์งัเป็น

ตวัช้ีวดัท่ีสําคญัในการวดัระดบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปของ

การวดัการลงทุนอีกดว้ย  

ดงันั้นภาวะความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยฯ์จึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้

เกิดการศึกษาวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์และ

ดชันีหมวดธุรกิจหลกัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมุ่งเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึง

ถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด และเป็นปัจจยัท่ีมีการประกาศขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขสู่

สาธารณะอย่างชัดเจน ส่วนปัจจยัทางด้านการเมืองจะสะทอ้นอยู่ในปัจจยัทางด้าน

เศรษฐกิจอยูแ่ลว้ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดนโยบายต่างๆท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ

เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหาตลาด

ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูท่ี้สนใจและนกัลงทุนสามารถนาํไป

ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลือกลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลือกลงทุนในหมวดธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหมี้จาํนวนนกัลงทุนเพิ่มมากข้ึนและถือเป็น

การพฒันาแหล่งเงินทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ทุกฝ่ายต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

(Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average 

Index: DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate)  
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2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันี

ราคาหุน้ตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สมมติฐานงานวจัิย 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ  

ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระยะเวลาท่ีใช้

ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน จาก

แหล่งต่างๆ ได้แก่ วารสารเศรษฐกิจรายเดือน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 
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กรอบแนวความคิด        

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

i. ทาํให้ทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ii. สามารถนํารูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาพยากรณ์ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้

iii. เป็นแนวทางสําหรับนักลงทุนท่ีจะทราบถึงแนวโน้มของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์แนวโนม้ในการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์การวางแผน

และประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตลาดหลกัทรัพย ์

ความหมายและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

องคป์ระกอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

แนวความคิดและทฤษฎี 

แนวความคิดในการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการความเส่ียง 

แนวความคิดเก่ียวกบัการเก็งกาํไร 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สันญตัติสาส์น ชีวะธนโชติ (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อดัชนีหมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์การศึกษาในการวิจยัคือ เพื่อศึกษาเร่ืองปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

หมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยในการศึกษามีตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็นตวัแปร

อิสระคือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ออมทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ดชันีราคาผูบ้ริโภค และราคานํ้ ามนัดีเซล และตวัแปรตามคือ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย โดยทาํการศึกษาขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน  

ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงธันวาคม 2545 โดยมีผลการวิจยั

สรุปไดว้่าตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆสามารถนาํมาเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ไดด้งัน้ี ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์คือ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ และ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์
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โจนส์ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และราคา

นํ้ ามันดีเซล และจากการทดสอบนั้ นพบว่า  ตัวแปรดัชนีราคาผู ้บริโภค ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศนั้น เป็นตวั

แปรท่ีสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตุัประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามา

ศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 2) 

เพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ไดแ้ก่ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นขอมู้ลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วีธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย

วธีิการถดถอยเชิงซอ้น ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างมีนยัสําคญั โดย

อตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร คือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตวั

ใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนด้วย ในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท

เพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือได้แก่อตัราเงินเฟ้อ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารไดอ้ย่างชดัเจน อาจจะเน่ืองมาจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ี

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดความผนัผวนของค่าตัวแปรต่างๆเหล่าน้ี ซ่ึงไม่

สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 
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นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

กําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาผู ้บริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอย

พหุคูณ และทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํกาศึกษาจะแตกต่างกนัในแต่ละหมวด

ธุรกิจ  

สุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการ

ลงทุนใน SET 50 index futures วตัถุประสงค ์คือเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของ SET50 Index และศึกษาถึงความยึดหยุน่ของ SET50 Index ต่อปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเลือกใชข้อ้มูลราย

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2548 และทาํการวิเคราะห์ดว้ย

วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีได ้คือ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ SET50 Index 

อยา่งมีนยัสําคญั และมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index ไดแ้ก่ 

ปริมาณเงิน ราคาทองคาํ มูลค่าซ้ือ-ขายหลักทรัพย์สุทธิโดยรวม ดัชนีดาวโจนส์

ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ส่วนปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง

ในทิศตรงขา้มกบั SET50 Index นั้นไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย ผล

ของค่าความยึดหยุ่นของ SET50 Index พบว่า ดชันีดาวโจนส์มีอิทธิพลต่อ SET50 

Index มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันี SET50 Index ในเดือน

ก่อนหนา้ ตามลาํดบั  
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Times 

Series) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 

โดยกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

จากแหล่งขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และตวัแปรตามทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 

2553 จาํนวน 48 เดือน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

3. ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อัตราเงินเฟ้อ กับตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน 

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

SET INDEX  =  a0  +  b1GDP  +  b2FTV  +  b3P/E  -  b4ER  

          +  b5DJIA  +  b6CPI  -  b7IR 

โดยท่ี 

a0 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

GDP หมายถึง  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product) 

FTV หมายถึง  ปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศ  

  (Foreign Trading Volume) 

P/E หมายถึง  อั ต ร า ส่ ว น ร า ค า ต ล า ด ต่ อ กํ า ไ ร หุ้ น 

(Price/Earning Ratio) 

ER หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) 

DJIA หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  

  (Dow Jones Industrial Average Index) 
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CPI หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) 

IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ไดน้าํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทาง

สถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 4.1: ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

SET Index 48.00  401.84  1,032.76  724.86  160.18  

Gross Domestic 

Product 

48.00  2,047,536.00  2,581,410.00  2,274,744.33  155,020.83  

Foreign Trading 

Volume 

48.00  -58,745.12  44,600.28  263.06  21,637.81  

Price Earning 

Ratio 

48.00  6.28  27.40  14.84  5.24  

Exchange Rate 48.00  30.11  36.19  33.63  1.53  

Dow Jones 

Industrial  

Average Index 

48.00  7,062.93  13,930.01  10,976.24  1,832.62  

Consumer Price 

Index 

48.00  97.90  109.50  104.48  3.29  

Inflation Rate 48.00  -4.30  11.40  2.54  3.52  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉล่ีย 

724.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 160.18 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และค่าสูงสุด 1,032.76  
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) มีค่าเฉล่ีย 

2,274,744.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 155,020.83 โดยมีค่าตํ่าสุด 2,047,536.00 และ

ค่าสูงสุด 2,581,410.00  

ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) มี

ค่าเฉล่ีย 263.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21,637.81โดยมีค่าตํ่าสุด -58,745.12 และ

ค่าสูงสุด 44,600.28  

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) มีค่าเฉล่ีย 14.84 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.24 โดยมีค่าตํ่าสุด 6.28 และค่าสูงสุด 27.40  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มี

ค่าเฉล่ีย 33.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.53 โดยมีค่าตํ่าสุด 30.11 และค่าสูงสุด 36.19  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ค่าเฉล่ีย 10,976.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,832.62 โดยมีค่าตํ่าสุด 7,062.93 และ

ค่าสูงสุด 13,930.01  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) มีค่าเฉล่ีย 104.48 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 3.29โดยมีค่าตํ่าสุด 97.90 และค่าสูงสุด 109.50  

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีค่าเฉล่ีย 2.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.52 โดย

มีค่าตํ่าสุด -4.30 และค่าสูงสุด 11.40  
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ตารางท่ี 4.2   สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1,386.072 911.618 1.520 0.136     

Gross Domestic Product 0.000 0.000 -0.228 0.820 0.177 5.661 

Foreign Trading Volume 0.000 0.000 0.948 0.349 0.753 1.328 

Price Earning Ratio 4.087 1.533 2.665 0.011 0.753 1.328 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

Exchange Rate -65.068 10.541 -6.173 0.000 0.187 5.333 

Dow Jones Industrial 

Average Index 

0.062 0.009 7.045 0.000 0.189 5.292 

Consumer Price Index 8.308 6.044 1.375 0.177 0.123 8.127 

Inflation Rate -9.042 3.915 -2.309 0.026 0.255 3.919 

R = 0.961             R2 = 0.924             S.E.E. = 47.792         F = 69.715            Sig = 0.000 

 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2  ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัแปร สามารถ

อธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้92.4% (R Square = .924) 

ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 69.715 โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย (Sig = 0.011 และ Sig = 0.00 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig = 0.00 และ Sig = 0.026 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) 

สําหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading 

Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig >  0.050) ดงันั้นจากการ

วิเคราะห์จะตัดตัวแปรอิสระบางตัวทีละตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกัน โดยปรับตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการด้วยวิธี 

Modified Model ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

ตารางท่ี 4.3   ตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบบ Modified Model ขั้นตอนท่ี 3 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2,634.223 190.708 13.813 0.000     

Price Earning 

Ratio 

4.055 1.401 2.895 0.006 0.895 1.117 

Exchange Rate -75.247 5.393 -13.953 0.000 0.711 1.407 

Dow Jones 

Industrial 

Average Index 

0.053 0.005 11.294 0.000 0.662 1.512 

Inflation Rate -6.592 2.755 -2.393 0.021 0.511 1.956 

R = 0.959            R2 = 0.919          S.E.E. = 47.607         F = 122.275       Sig = 0.000 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.3  ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถ

อธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.9% (R Square = .919) 
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ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 122.275 โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (Sig = 0.006 และ Sig = 0.000 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ี

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig = 0.000 และ Sig = 0.021 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) 

โดยมีสมการดงัน้ี 

SET INDEX   =  2,634.223 + 4.055 P/E - 75.247 ER + .0053 DJ - 6.592 IR 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนตั้งแต่ 

มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

(Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร 

สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90% (R Square 

= .919)  ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 122.275 โดยมีสมการดงัน้ี 

SET INDEX  =  2,634.223 + 4.055 P/E - 75.247 ER + .0053 DJ - 6.592 IR 

โดยท่ี  

P/E หมายถึง  อั ต ร า ส่ ว น ร า ค า ต ล า ด ต่ อ กํ า ไ ร หุ้ น 

(Price/Earning Ratio) 

ER หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) 

DJ หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  

   (Dow Jones Industrial Average Index) 

IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  
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อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ใชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรท่ีใช้

ในการวิจยัคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดย

กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 

2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาส ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ซ่ึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90% (R Square = .919)  ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F 

= 122.275 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign 

Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการ

ลงทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน 

2. รัฐ บ า ล  ห รื อผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง ใ นก า รกํา ห นด นโ ย บ า ย  ส า ม า รถ นํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทาง

เศรษฐกิจร่วม คือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) อตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones 

Industrial Average Index) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ให้มีความเหมาะสม ไม่อ่อน

ค่าเกินไป เพื่อใหด้ชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเสถียรภาพ และเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 7 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 

GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio: P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

(Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average 

Index) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ปริมาณ

เงินในมือประชาชน เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการ

ลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจในการ

ลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติ 

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยุทธ์ทางการลงทุนภายในประเทศ

ไทยได ้

4. สาํหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์และหุ้นกู ้เพื่อท่ีจะได้

นาํมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบการลงทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บนความเส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถรับได ้
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