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ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

AUTO SECTOR IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 
วุฒิพงษ ปติพรสิน 1  กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) รายเดือนต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2554 โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติในรูป
สมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regressions) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําการ
ทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INT. MLR) ปริมาณการ
จําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ (US EXC.) 

ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปร ตามมีความสัมพันธสูงมาก สามารถสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมยานยนตได  
_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) 

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
(BSI)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ (US EXC.) พบวาอัตรา
ดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตอยางมีนัยสําคัญ สําหรับอัตรา
การใชปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ  )US EXC . )  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนตอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, ยานยนต, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
  Abstract 

The purpose of this independent study is the economic factors that affecting 

the stock price index of auto sector in stock exchange of Thailand. Monthly data, 

from January 2008 to December 2011, 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 factors under study were the MLR interest rate, domestic sale volume of 

cement, business sentiment index, and exchange rate of Thai Baht per US Dollar. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The variables relationship is very 

high and can affect the auto index in the industrial section of the test, the 

relationship between the MLR interest rate, domestic sale volume of cement, 

business sentiment index, and exchange rate of Thai Baht per US dollar. Found that 

the MLR interest rate and business sentiment index had relationship in the same 

direction as statistically significant. The domestic sale volume of cement and the 
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exchange rate of Thai Baht per US Dollar had correlate significantly in the opposite 

direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC, AUTO, STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตเปนสิ่งสําคัญและมีความเกี่ยวของในทุก
ภาคสวน เนื่องจากเก่ียวของกับการใชงานในชีวิตประจําวัน จนกระท่ังถึงใชในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งนับวาอุตสาหกรรมยานยนตมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
ประเทศไทยเองก็เปนฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญในทวีปเอเชีย ซึ่งหลายประเทศก็มี
ความประสงคที่ จะมาลงทุนในการสรางฐานการผลิตสินคา ท่ี เกี่ ยวของกับ
อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย จากการที่ผูผลิตรถยนตหลายรายไดมีการใช
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต เพื่อสงออกไปจําหนายยังประเทศอ่ืนๆและยัง
ไดรับมาตรการสงเสริมสิทธิประโยชนทางดานภาษีจาก BOI ทําใหผูผลิตรถยนตที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทยมีความสนใจในการมาต้ังบริษัทวิจัยและพัฒนารถยนตใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรวมถึงขยายขอบขายงานที่รับผิดชอบ  โดยสวนใหญแลวจะต้ัง
เปนบริษัทวิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคครอบคลุมการพัฒนายานยนตในภูมิภาคเอเชีย 

ทั้งน้ีเพื่อเปนศูนยกลางในการทําวิจัยรถรุนใหมๆ รวมถึงช้ินสวน และสงออกไปยังทุก
ประเทศในภูมิภาค ดังน้ันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยได
ขยายตัวขึ้นอยางมาก และประเทศไทยยังเปนแหลงผลิตอุปกรณรถยนตตางๆเพื่อ
ปอนเขาสูโรงงานประกอบรถยนตในประเทศ และแหลงระดมทุนที่สําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตคือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ปจจุบันตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการแบงกลุมอุตสาหกรรมออกเปน 8 กลุมอุตสาหกรรม และ
หลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) จะถูกจัดอยูในหมวดสินคาอุตสาหกรรม 

แตการที่   นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนตนั้น 
นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนหรือความไมแนนอนในการไดรับ
ผลตอบแทน เนื่องจากการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกตางกัน
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ออกไปตามปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบ โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนการ
ลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนตมีอยูหลายปจจัย แตสําหรับงานวิจัยนี้จะเปน
การศึกษาเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจ เพราะถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยาง
มาก ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหนักลงทุนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
ประกอบการตัดสินใจลงทุน  โดยเขาใจปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ
หลักทรัพยกลุมยานยนต  เน่ืองจากความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันเปนสิ่งท่ีนักลงทุนไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ดังน้ันจึงตองมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอการลงทุนเพื่อจะไดนําขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน
ไดอยางเหมาะสม ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน และไดผลตอบแทนจากการลงทุน
ในระดับที่พึงพอใจ  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยในกลุมยานยนต ซึ่งจากแนวโนมการขยายตัวดานอุตสาหกรรมยาน
ยนตจากการท่ีประเทศไทยเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญจึงถือวาหลักทรัพยกลุมยานยนตมี
ความนาสนใจในการเลือกลงทุน และปจจัยทางเศรษฐกิจถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ในการสงผลกระทบตอการลงทุนในหลักทรัพย และทําใหเกิดความผันผวนของราคา
หลักทรัพย  การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ กอนท่ีนักลงทุนจะตัดสินใจเลือกเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางมาก ดังน้ัน
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอนักลงทุนที่จะไดนําขอมูลไปใชในการ
ลงทุน และเพ่ิมผลตอบแทนจากเงินออมของตนเองไดมากข้ึน โดยสามารถใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและชวยลดความเสี่ยง
ในการลงทุน และยังเปนประโยชนตอผูที่สนใจจะนําขอมูลไปใชในดานอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคในการวิจัย  
เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณ

การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) ที่สงผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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สมมติฐานงานวิจัย 
ในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

ยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดมีการกําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจวา ปจจัยทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย MLR 

(INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเชื่อม่ัน
ทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  (USEXC) 
สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTO INDEX) ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ .ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2554 รวมระยะเวลา 48 เดือน ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจที่นํามาศึกษา ไดแก อัตรา
ดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

(USEXC) เปนตัวแปรอิสระ  เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) โดยใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  (www.set.or.th) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th) บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง (www.bualuang.co.th) เปนตน 
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กรอบแนวความคิด 
        
     ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปน
ขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

2. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ไดนําขอมูลไปเปนแนวทางชวยลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน 

3. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ไดใชขอมูลเปนแนวทางเปรียบเทียบกับ
หลักทรัพยกลุมอ่ืนๆเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในการศึกษาปจจัยทางท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการรวบรวมหลักการ และทฤษฎีที่มี
สวนเกี่ยวของไดตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้  

1.ความรูทั่วไปเก่ียวกับหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดยานยนต 

อัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) 

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตใน
ประเทศ (CEMENT) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) 

ดัชนีราคาหลักทรัพย  
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

(AUTOINDEX) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) 
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนในระดับ
หมวดธุรกิจ  (Sector) โดยไดจัดหมวดธุรกิจ  “ยานยนต” (AUTO) ภายใตกลุม
อุตสาหกรรม “สินคาอุตสาหกรรม” (Industrials) ซึ่งประกอบดวยบริษัทในกลุมธุรกิจ
ยานยนต จํานวน 20 บริษัท การจัดหุนกลุมยานยนตใหอยูในหมวดธุรกิจเดียวกัน จะ
เปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจยานยนตและภาวะอุตสาหกรรม
ไดชัดเจน   อีกทั้งนักลงทุน นักวิเคราะห  และผู เกี่ยวของอ่ืนๆ  จะไดวิ เคราะห  
เปรียบเทียบหุนในกลุมเดียวกันและเปรียบเทียบกับขอมูลอุตสาหกรรมไดงายและ
ชัดเจนข้ึนสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ประกอบ
ธุรกิจยานยนตและถูกจัดอยูในหมวดธุรกิจยานยนต มีจํานวน 20 บริษัท ครอบคลุม
ตั้งแตบริษัทผูผลิตอุปกรณ อะไหลยานยนต ไปจนถึงผูผลิตยางรถยนตและแบตเตอร่ี 
เปนตน 

2.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เปนตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการ
คร้ังแรกในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทําหนาท่ีเปนตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ตราสารทุน ของบริษัทตางๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว และ เพื่อใหสามารถระดมเงินทุน
เพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

3.แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(บ ริษั ทหลั กท รัพย จั ด ก า รกอง ทุน  เ อ็ ม เ อฟซี  จํ า กั ด  (มหาชน ) , 
http://www.mfcwebactivity1.com/pegasus/invest2.html) ระบุแนวความคิดเก่ียวกับ
การลงทุนไววา   การลงทุนทางการเงิน (Financial investments)  หมายถึง การที่ผู
ลงทุนนําเงินที่มีอยูไปซื้อหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวกอใหเกิดรายไดกับ
ผูลงทุนนั้น ซึ่งการลงทุนทางการเงินโดยท่ัวไปมักจะทําผานกลไกของตลาดการเงิน 
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วัตถุประสงคของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบของดอกเบ้ีย (Interest) เงินปนผล Dividend) กํา ไรจากการซื้อขายหุน 
(Capital gain) และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ กลาวโดยสรุปก็คือ มุงผลตอบแทนจากการใชทุน
ในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return) นั่นเอง 

กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2552 (อางถึงใน กัญญารัตน ศิริประไพ,2554 ) 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากท่ีคาดการณ
หรือพยากรณไว ดังน้ันหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลาน้ันมี
โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไวไมแนนอน  ซึ่งจะสงผลกับธุรกิจ
ตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทนหรือกําไรท่ีตองการเกิดความไมแนนอน
ขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมองกันในแงเดียววาการลงทุนใดที่มี
ความเสี่ยงสูง จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน แตเราก็คงจะมองขามไปไมไดเลย
ที่เดียววาการท่ีมีความเสี่ยงสูงน้ัน จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเชนเดียวกัน
การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถกระทําไดหลายวิธี แตกอนที่เราศึกษาวา
ความเสี่ยงตางๆ จะมีการปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไรนั้น เราจะตองศึกษาถึงชนิดของ
ความเสี่ยงกอนวาความเสี่ยงดังกลาวเปนเชนไร  และเราก็จะตองทราบความเสี่ยง
ดังกลาวน้ันจะกอใหเกิดความสูญเสียมากเพียงใด  จะคุมคากับการท่ีเราจะทําการ
ปองกันความเสี่ยงหรือไม เราจึงจะทราบไดวา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเหลาน้ันจะมีวิธี
ปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไร 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหที่ลํา ดับการ
พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะหแต
ละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท การ
วิเคราะหหลักทรัพย เปนการวิเคราะหที่ประกอบดวยขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการตีความผลท่ีไดจากการศึกษา เพื่อนํามา
พิจารณากําหนดหลักทรัพย หรือกลุมหลักทรัพยที่จะลงทุน 
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 4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พิชญาพร เอ้ือมงคงการ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจที่
มีผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย  มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรม
หมวดพลังงาน โดยใชขอมูล ดัชนี้ตลาดหลักทรัพย (SET Index) ราคานํ้ามัน Nymex 

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลรายเดือน (Secondary Data) ตั้งแตเดือน มกราคม 2549 
จนถึง ธันวาคม 2552 และใชการวิเคราะหขอมูลแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ซึ่งพบวาความสัมพันธระหวาง ดัชนีราคาหลักทรัพย ราคานํ้ามัน Nymex 

และราคาทองคําแทงในตลาดโลกมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกันกับ
ดัชนีอุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลบาทตอดอลลารสหรัฐมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม กับดัชนี
อุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย อยางมีนัยสําคัญ 

ลักขณา สินโน (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
อิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใช
ขอมูลรายเดือนของ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ 
อัตราเงินเฟอ ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวาง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 จนถึง 
ธันวาคม 2549 และใชการวิเคราะหแบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Model) ดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Least Squares) พบวา ปริมาณเงินในความหมายแบบกวางมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
สวนดัชนีราคาวัสดุกอสราง ราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศ อัตราเงินเฟอ มี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
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นครินทร ปารมวงศ (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจท่ี
กําหนดดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ใชขอมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือน ของดัชนีราคาผูบริโภค ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบัญชีเดินสะพัด ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึง ป พ.ศ. 
2548 และใชการวิเคราะหแบบเชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีการกําลัง
สองนอยที่สุด พบวา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 

3.วิธีดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” เปนการศึกษาโดยใชขอมูลที่
เกิดข้ึนในอดีต ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
เปนขอมูลทางสถิติที่นํามาใชในการศึกษา โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลทุติย

ภูมิรายเดือน ตั้งแต เดือนมกราคม พ .ศ.2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 รวม
ระยะเวลา 48 เดือน ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรท่ีกําหนดข้ึน เพื่อจะได
ทราบวาเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก 

1. อัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) 

2.  ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) 

3. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) 

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่ผันแปรตามตัวแปรอิสระ ซึ่ง
อาจจะเปนการผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน หรือในทิศทางตรงกันขามก็ได กลาวคือ 
เมื่อคาของตัวแปรอิสระเพ่ิมข้ึน คาของตัวแปรตามอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ได  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดตัวแปรตาม  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต  
(AUTOINDEX) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
การหาความสัมพันธจะใชวิธีการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูล และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน ต้ังแตเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2554 

การวิเคราะหขอมูล 
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพันธของปจจัยทาง

เศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต วามีทิศทางความสัมพันธเปนอยางไร
โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือตัวแปรอิสระ ดวยวิธีการสรางสมการถดถอย   แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือตัวแปรอิสระตาง ๆ กับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต หรือตัวแปร
ตามท่ีไดกําหนดไว 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาจะสรางจากความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบ ตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิง
เสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจําลองดังน้ี 

AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 
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โดยท่ี 
AUTOINDEX   หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุมยานยนต 
C  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของคาคงท่ี 

1 4 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 

INTMLR  หมายถึง   อัตราดอกเบ้ีย MLR 

CEMENT หมายถึง   ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ  
BSI  หมายถึง   ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ  
USEXC  หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ 
4.ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหแบงเปนการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งชวยใหการพยากรณมีความ
ถูกตองมากข้ึน และใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห
วาตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม 
 

ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

AUTOINDEX 48 140.86 422.51 288.1538 81.19418 

INTMLR 48 5.85 7.25 6.4758 0.56272 

CEMENT 48 1661.61 2654.56 2162.0031 224.69106 

BSI 48 34.40 55.70 46.4604 5.59984 

USEXC 48 29.830 36.130 32.48177 1.790010 

Valid N (listwise) 48     

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ดังน้ี 
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 AUTOINDEX มีคาเฉลี่ยอยูที่ 288.1538 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
81.19418 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 422.51 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 140.86 จุด 
จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 48 ขอมูล 

 INTMLR มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.4758 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56272 จุด 
โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 7.25 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 5.85 จุด จํานวนขอมูลที่ใช
ในการศึกษาทั้งสิ้น 48 ขอมูล 

 CEMENT มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2162.0031จุด มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
224.69106 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 2654.56 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 1661.61 
จุด จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น    48 ขอมูล 

 BSI มีคาเฉลี่ยอยูที่ 46.4604 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.59984 จุด โดย
มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 55.70 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 34.40 จุด จํานวนขอมูลที่ใชใน
การศึกษาท้ังสิ้น 48 ขอมูล 

 USEXC มีคาเฉลี่ยอยูที่ 32.48177 จุด มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.790010 
จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 36.130 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 29.830 จุด จํานวน
ขอมูลที่ใชในการศึกษาท้ังสิ้น    48 ขอมูล 

 

ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

  

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1321.920 202.106  6.541 .000   

INTMLR 19.614 9.337 .136 2.101 .042 .475 2.106 

CEMENT -.057 .022 -.157 -2.595 .013 .542 1.845 

BSI 4.034 1.363 .278 2.959 .005 .225 4.445 

USEXC -37.725 3.357 -.832 -11.236 .000 .363 2.756 

R = 0.956     R2 = 0.915     S.E.E. = 24.81894    F = 115.004     Sig. = 0.000 

a.Dependent Variable : AUTOINDEX 
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ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multicollinearity) 
Model 

Dimention Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTMLR CEMENT BSI USEXC 

1 4.970 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .020 15.727 .00 .04 .04 .07 .01 

3 .006 28.028 .00 .21 .14 .02 .06 

4 .003 38.066 .00 .13 .82 .27 .02 

5 .000 147.762 1.00 .62 .00 .65 .90 

a. Dependent Variable : AUTOINDEX 
จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธกันโดยสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ยานยนต 95.6 % (R2 = 0.915) สวนที่เหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งมีคา Sig = 0.000 และ 
F = 115.004 โดยอัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต สําหรับอัตรา
การใชปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ  (USEXC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต 
จากสมการตนแบบ : 

AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 

สามารถแสดงเปนสมการไดดังน้ี : 
AUTOINDEX   =   1321.920 + 19.614INTMLR - 0.057CEMENT + 

4.034BSI -37.725USEXC 

5.สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
จากการนําเอาขอมูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหทราบ
ความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณ
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การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC)  ที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ซึ่งวัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี 
เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต เพื่อชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ลงทุน  และใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน รวมท้ังจะไดนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษามาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมในหมวด
อ่ืน ๆ ที่นักลงทุนสนใจ 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใชขอมูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวม
ระยะเวลา 48 เดือน มาเปนขอมูลในการศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก ไดแก อัตราดอกเบ้ีย 
MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความ
เช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC)  
สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ซึ่งได
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัว
ขึ้นไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดังน้ี 

 AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 

สรุปผลการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญคา Sigไมเกิน 0.05  พบวาคา Sig = 0.000 และความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันคอนขางสูง โดยปจจัยทางเศรษฐกิจ
สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ในระดับ 95.6 % โดยมีคา 
R2 = 0.915 สวนที่เหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ 4.4 % ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 Correlation Analysis 

 INTMLR CEMENT BCI USEXC 

AUTOINDEX + - + - 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุน
ควรใชตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรเพื่อประกอบการตัดสินใจ รูปแบบสมการท่ีไดจะมี
ความเหมาะสม และจะเปนประโยชนแกนักลงทุนหรือผูที่สนใจในการใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต รวมท้ังชวยลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดจากการลงทุน และทําใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคาจากการลงทุน ซึ่งใน
ความเปนจริงยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถนําปจจัยเหลาน้ันมา
วิเคราะหหาสมการที่เหมาะสมขึ้นมาใหมได  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 4 ตัว 
ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ 

(CEMENT) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ (USEXC) ดังน้ันสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะวา
ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทางดาน
นักลงทุนตางชาติ วิธีการประเมินหลักทรัพย บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ 
เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต รวมท้ังจะ
ชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และทําใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการ
ลงทุนตอไปในอนาคต 
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