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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง  

ประเทศไทย หมวดขนส่ง 

(ECONOMIC FACTORS INFLUENCING TRANSPORTATION SECTOR INDEX 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 

ธนวฒัน์ คิมผล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี

แนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และราคาทองคาํแท่ง ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง (TRANS) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลรายวนั 

(Secondary Data) ตั้ งแต่ 3 มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 และ

ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมุติฐาน และ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่ตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีอุตสาหกรรม  

 

 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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หมวดขนส่งได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคําแท่ง พบว่า ดัชนีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และดัชนีแนสแด็ก NASDAQ มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยตวัแปรมีระดับ

ความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั กบัสมมุติฐานท่ี

กาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAXท่ีมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ : ดชันีอุตสาหกรรมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หุน้กลุ่มขนส่ง 

 

Abstract 

The objective of these study economic factors influences the industry in the 

Stock Exchange of Thailand Index Transportation Division. The objectives are as 

follows, To study the Economic Factors including stock price index of Thailand (Set 

Index, Index Nasdaq, NYMAX exchange rate per U.S. dollar, The price of gold ) 

That affect the industry in the Stock Exchange of Thailand index category, 

transportation (TRANS) in this study using daily data (Secondary Data) from 3 

January 2006 to 31 January 2009 and data processing using software to test the 

hypothesis, and multiple linear regression analysis of data (Multiple Regression 

Analysis) to test the relationship between the independent and dependent variables. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship between 

independent and dependent variables. The relationship is very high and can affect 

the transport index and the industrial section of the test, the relationship between 

stock price index of Thailand (Set Index, Index Nasdq, NYMAX price of oil per 

U.S. dollar exchange rate. The gold price index found that prices of securities of 

Thailand (Set Index) and the NASDAQ index, the NASDAQ had a relationship in 

the same direction as statistically significant. There are many variables and 
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relationships. Thus, the relationship is in the same direction. With the hypothesis that 

significant, The price of gold bullion and crude oil prices NYMAX that correlate 

significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC FACTORS, INDUSTRY GROUP INDEX, 

TRANSPORTATION SECTOR 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเรียกสั้ นๆ ว่า ตลาดหลกัทรัพย ์เป็น 

องคก์รท่ีมีความสําคญัมากต่อตลาดทุนภายในประเทศ ทั้งน้ีเพราะทาํหนา้ท่ีเป็นตลาด 

รองสําหรับซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนไวก้บัตลาด 

หลกัทรัพย ์และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัหลกัทรัพยเ์หล่านั้น โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะ 

ควบคุมดูแลการซ้ือ ขายหลกัทรัพยใ์ห้เป็นระเบียบ คล่องตวั และยุติธรรม ตลอดจน

แบ่งกลุ่มธุรกิจ และบริการขอ้มูลต่อนกัลงทุน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน

การลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Securities Exchange of Thailand) เป็น

ตลาดท่ีคา้หลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2517 โดยในปัจจุบนัดาํเนินการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 เป็นหน่วยงานท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร มีสภาพเป็นนิติบุคคลและ

เป็นสถาบนัก่ึงทางการและการดาํเนินงานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในภายใตก้ารควบคุม ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) มีบทบาทสําคญั

ดงัน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และพฒันาระบบ ๆ

ท่ีจาํเป็นเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ้ือขาย 

2. ดาํเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เช่น การทาํหนา้ท่ีเป็น

สาํนกัหกับญัชี (Clearing House) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ายทะเบียนหลกัทรัพยห์รือกรรม

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ปิดทาํการ โดยมีชุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุน 

และ จดัสรรเงินทุนระยะยาวโดยการออกพนัธบตัรหุ้นกู ้หุ้นสามญัหุ้นบุริมสิทธ์ิและ

เป็น แหล่งระดมเงินทุนจากเงินออมของประชาชน เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ใชใ้นการลงทุน

ดาํเนิน ธุรกิจ ซ่ึงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ทิศทางของตลาดหลกัทรัพยม์กัจะไดรั้บอิทธิพล

จาก ปัจจยัหลายด้าน ทั้งปัจจยัภายในประเทศ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (อตัราการ

เจริญเติบโต ของทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบ้ีย

ภายในประเทศ อตัรา แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) ปัจจยัทางการเมือง (ปัญหา

เสถียรภาพของรัฐบาล ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต)้ นโยบายทางการเงินการคลงั 

และผลประกอบการของ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงการลงทุนท่ีซ้ือ

ขายหลกัทรัพย์ตามข่าวลือ ปัจจยัภายนอกประเทศ ได้แก่ภาวะตลาดหลักทรัพยใ์น

ต่างประเทศ บทบาทของนกั ลงทุนต่างชาติซ่ึงเป็นนกัลงทุนระยะกลาง และระยะยาวท่ี

มีปริมาณเงินทุนจาํนวนมาก โดยนกัลงทุนท่ีเขา้ลงทุนในตลาด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

นกัลงทุนต่างชาติ สถาบนั การเงิน เช่น กองทุนการเงินต่างๆ และนกัลงทุนรายยอ่ย 

นอกจากน้ี การเขา้มาลงทุนถือหุ้นในกิจการใด ๆ  ก็ตามในตลาดหลกัทรัพย์

แห่ง ประเทศไทย จะเกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตนเองและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม เพราะนอกจากจะไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการต่าง ๆ ท่ีมี

ศักยภาพหรือ ธุรกิจท่ี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดี  รวมทั้ งมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนทางการเงินจาก การลงทุนในหลากหลายรูปแบบจากการท่ีไปลงทุนใน

หุ้นตวันั้น ๆ เช่น ไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ฯ เป็นตน้ และถ้าลงทุนในช่วงเวลาท่ี เหมาะสมประกอบกับความสามารถในการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัมีโอกาสไดรั้บกาํไรจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์้วย อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ สนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศอีกดว้ย 

ในปัจจุบนั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เร่ิมกลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง 

หลังจากซบเซามาเป็นเวลานาน ตั้ งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 อนัเป็นผล 

เน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทาํให้บริษัทท่ีจด

ทะเบียน อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ิมกลบัมามีกาํไรเพิ่มมากข้ึน 
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ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงเป็นอีกทางเลือก

ของการออมเงินในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียง หรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิด

จากระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของเงินลงทุน และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนเกินของมูลค่าราคา

ทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน นอกจากนั้นแลว้ เงินกาํไรจาก

การขายหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ประกอบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยยงัออกมาตรการบงัคบัใชก้ฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุน 

ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน ส่งผลใหผู้ล้งทุนสนใจการลงทุนมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง 

สมมติฐานงานวจัิย 

ศึกษาปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง โดยปัจจยัท่ีศึกษามี

ดงัน้ี  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี NASDAQ 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคาทองคาํแท่ง 

ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง โดยเก็บขอ้มูลใน

รูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงไดศึ้กษาในระหวา่ง 3 มกราคม 2550  ถึง 

31 มกราคม 2554 โดยปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET INDEX), ดชันี NASDAQ, ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX Crude Oil), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate), 

ราคาทองคาํแท่ง 
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กรอบแนวความคิด        

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ขนส่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน 

2. เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน 

3. ทาํใหท้ราบถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุน้กลุ่มขนส่ง 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจ 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎี

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหุน้กลุ่มขนส่ง 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ความหมายและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

แนวคิดและหลกัทฤษฎี   

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 
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แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน  

แนวคิดเก่ียวกบันกัลงทุน 

แนวคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน  

แนวคิดการบริหารความเส่ียงธุรกิจ 

เทคนิคการบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน้ 

แนวคิดการวเิคราะห์งบการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 

องคป์ระกอบของตลาดหลกัทรัพยใ์นแห่งประเทศไทย 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นครินทร์ ปาร์มวงศ(์2550)ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนด

ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอล

ล่าร์สหรัฐ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบัญชี

เดินสะพดั ตวัแปรตาม คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

ทาํการศึกษาใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยมี

ผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยมี์นยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่างกนัในแต่ละ

หมวดธุรกิจ 

 มนตท์กานต์ เธียรเนตินนัท์ (2547)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปร

ในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ราคาทองคาํแท่ง อตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัรา

ดอกเบ้ียต่างประเทศ ตวัแปรตาม คือ การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย โดยทาํการศึกษาใช้ขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์เป็นรายปี ระหว่างปี 2524 ถึงปี 2546 

โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาทองคาํ

แท่ง เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ขณะท่ี อตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัรา

ดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรใน

การศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม 

อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1เดือน และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา ตวัแปรตาม คือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 

ถึงมีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขณะท่ี อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั

ระยะ 1เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง” เป็นการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน

ในอดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
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ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาเพื่อทดสอบสุมติฐาน เป็น

ขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี 

NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคาทองคาํแท่งโดยกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจะมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่  3 มกราคม 2550  ถึง 31 มกราคม 2554 รวม

ทั้งส้ิน 965 วนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ ดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง ช่วง 3 มกราคม 2550   

ถึง 31 มกราคม 2554 โดยใชก้ารหาความสัมพนัธ์โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

จากแหล่งขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของราคาปิดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่งและปัจจยัทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 ถึง 31 

มกราคม 2554 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมี

การทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมหมวด

ขนส่ง 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ได้แก่ ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ (SET INDEX) ดชันี NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX 

Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคา

ทองคาํแท่ง กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หมวด ขนส่ง 
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สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน 

คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์การ

ถดถอยเพื่อนอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปร

ข้ึนไปซ่ึงช่วยในการพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน ในความเป็นจริงนั้นการศึกษา

เร่ืองต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกิจมกัจะมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 1 ตวัแปร 

การใชต้วัแปรอิสระเพียงตวัเดียวมาอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามนั้นอาจจะ

ไม่มีเพียงพอ   ลกัษณะการวิเคราะห์การถดถอยโดยตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวัแปร

เรียกวา่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมีตวัแบบ 

(Model) ดงัน้ี 

Y = C + β1Set + β2 NASDAQ + β3 Exrate + β4 Gold
+ β4 NYMEX 

โดยท่ี 

C   = ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีของค่าคงท่ี 

   = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Set   = ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set 

index) 

NaDSAQ = ดชันีแนสแด็ก (NASDAQ) หรือ National Association of 

Securities Dealers Automated Quotations ของสหรัฐอเมริกา 

Exrate  = อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท  

Gold   = ราคาทองคาํในประเทศไทย 

NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง โดยไดใ้ช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิ(secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 

2550 ถึง 31 มกราคม 2554 มาใช้ในการศึกษา และนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูป
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สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีอุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในหมวดขนส่ง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 

มกราคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2554 ไดน้าํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติต่อตวั

แปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 5ตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 4.1: สถิติพรรณนา 

  

N ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

TRANSD 965 38.45 167.75 103.3015 33.74991 

SET 965 384.15 1050.98 727.8727 157.55952 

NASDAQ 965 1268.64 2859.12 2243.7107 360.54744 

Exrate 965 29.7051 36.349 33.568179 1.5455796 

Gold 965 10450 20150 14924.46 2782.749 

NYMEX 965 33.87 145.29 78.753 21.79937 

 

จากขอ้มูลในตารางการผลการวจิยัตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง 

(TRANSD) มีค่าเฉล่ียท่ี 103.3015 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 33.74991 โดยมีค่าตํ่าสุด 

38.45 และค่าสูงสุด 167.75 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set) มีค่าเฉล่ียท่ี 727.8727 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 157.55952 โดยมีค่าตํ่าสุด 384.15 และค่าสูงสุด 1050.98 จาก

จาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ดชันีแนสแด็ก (NASDAQ) มีค่าเฉล่ียท่ี 2243.7107 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

360.54744 โดยมีค่าตํ่าสุด 1268.64และค่าสูงสุด 2859.12 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 

965 ขอ้มูล 
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อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท (Exrate) มีค่าเฉล่ียท่ี 33.568179 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.5455796 โดยมีค่าตํ่าสุด 29.7051 และค่าสูงสุด 36.349 จาก

จาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ราคาทองคาํในประเทศไทย(Gold) มีค่าเฉล่ียท่ี 14924.46 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2782.749 โดยมีค่าตํ่าสุด 10450 และค่าสูงสุด 20150 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา

ทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีค่าเฉล่ียท่ี 78.7530 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 21.79937 โดยมีค่าตํ่าสุด 33.87 และค่าสูงสุด 145.29 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา

ทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ตารางท่ี 4.2: Multiple Regressions 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -179.515 19.169 -9.365 0.000     

Set Index 0.210 0.006 33.001 0.000 0.051 19.520 

NASDAQ 0.016 0.002 7.829 0.000 0.098 10.167 

Exchange Rate 5.798 0.479 12.106 0.000 0.094 10.597 

Gold -0.006 0.000 -39.411 0.000 0.294 3.397 

NYMEX -0.149 0.014 -10.779 0.000 0.571 1.750 

R=0.978       R² =0.956       SEE= 7.06       F=4213.825       Sig=0.000 

 

จากตาราง 4.2 สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

TRANS = −179.515 + 0.210 Set + 0.016 NASDAQ 
+ 5.798 Exrate − 0.006Gold
− 0.149 NYMEX 
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จากการสํารวจพบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม ดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคา

ทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีค่า Sig = 0.00 หมายความวา่ 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท 

ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่ง 

โดยท่ี ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

บาท ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันี

ขนส่งไดมี้อิทธิพลท่ี 95.6% แต่เม่ือพิจารณาค่าVIF แลว้พบว่าดชันีราคาหลกัทรัพย ์

ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาทไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมี

อิทธิพลต่อดัชนีขนส่ง ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ทําการปรับตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการด้วยวิธี 

Modified Model 

ตารางท่ี 4.3: Modified Model 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 49.911 3.088 16.162 0.000     

Set Index 0.152 0.004 34.065 0.000 0.121 8.286 

NASDAQ 0.028 0.002 15.191 0.000 0.133 7.513 

Gold -0.007 0.000 -50.387 0.000 0.410 2.441 

NYMEX -0.220 0.013 -16.464 0.000 0.700 1.429 

R=0.975       R² =0.950      SEE= 7.57665       F=4541.982       Sig=0.000 

 

จากตาราง 4.3 สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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TRANS = 49.911 + 0.152 Set + 0.028 NASDAQ
− 0.007 Gold − 0.220 nymex 

 

จากการสํารวจพบว่า อย่างน้อยมี1ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ดชันีแนสแด็ก มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกบั

ดชันีขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ในทิศตรงกนัขา้มกบัดชันีขนส่ง

ขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญัโดยโดยดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก ราคาทองคาํแท่ง 

และราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ไดมี้อิทธิพลต่อดชันีขนส่งท่ี 95% 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

จากการนําเอาข้อมูลในอดีตมาศึกษา เ ร่ืองของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมี

ผลกระทบต่อ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่งนั้น 

ทาํใหท้ราบถึง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ดชันี

แนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองคาํแท่ง และราคา

นํ้ ามันดิบในตลาดโลก NYMEX ท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยหมวดขนส่ง ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อจะ

ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษา วจิยัมาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์หมวดอ่ืนๆท่ีสนใจใน

อนาคต และเพื่อท่ีจะได้นําข้อมูลท่ีได้จาก การศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจลงทุนซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนและผูท่ี้สนใจจะเข้า มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และช่วยลดความเส่ียงจากการ ลงทุน 

ในการศึกษาวิจยัใช้ขอ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใช้ขอ้มูลรายวนั 

ตั้งแต่ 3  มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2554 มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาหา

ทิศทางการ เคล่ือนไหวของดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยห์มวดขนส่ง โดย

กาํหนดให้ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียน

เงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองคําแท่ง และราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก 

NYMEX ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง 

และได้ใช้โปรแกรม สําเร็จรูป ในการช่วยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
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(Multiple Regression) เพื่ออธิบาย การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระ

ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

Y = C + β1Set + β2 NASDAQ + β3 Gold + β4 NYMEX 

สรุปผลการวจัิย 

 เม่ือทาํการพินิจวิเคราะห์พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปร

ตาม โดยดัชนีราคาหลักทรัพย ์ ดัชนีแนสแด็ก มีอิทธิพลต่อดัชนีขนส่งและมี

ความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกบัดชันีขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ ราคาทองคาํแท่ง และ

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศตรงกันข้ามกับดัชนีขนส่งขนส่ง อย่างมีนัยสําคญัโดยโดยดัชนีราคาหลกัทรัพย ์

ดชันีแนสแด็ก ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ได้มี

อิทธิพลต่อดชันีขนส่งท่ี 95%และค่า VIF ของตวัแปรอิสระก็มีค่าไม่เกิน 10 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะ

มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ีสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนได ้

อาจมีตัวแปรอิสระอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่ง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชข้อ้มูลเป็นรายวนัอนัจะทาํให้ไดรั้บ

ผลกระทบจากความผันผวนสูง นักลงทุนควรพิจารณาหลายๆตัวแปรในการ

ประกอบการตดัสินใจ ดีกวา่ใชต้วัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพียงเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 นอกจากน้ีการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไม่ไดน้าํปัจจยัอ่ืนๆเขา้มาร่วมเป็นตวัแปรอิสระ

ด้วย โดยปัจจัย เหล่านั้ นอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่งได้แก่ อตัราดอกเบ้ีย, ปัจจยัทางด้านทาง

การเมือง, การเก็งกาํไรในรูปของการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร และ

อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงในการศึกษางานวจิยัคร้ังต่อไปอาจนาํตวัแปรต่างๆ เหล่าน้ี

มาวเิคราะห์ร่วมดว้ย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนของนกัลงทุนในอนาคต 
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