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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

( The  Economic  Factors  affecting  the stock price of food and 

beverages on the  Stock exchange  of Thailand ) 

ชมพนุูท  จิตนาวสาร1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”  มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษาได้แก่ ดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชน  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ปริมาณการ

ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม   และดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ศึกษาวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคตโดย ขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  

2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือดชันี 

การลงทุนภาคเอกชน ,    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัรา 

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ , ดชันีราคาหลกัทรัพย ์,ปริมาณการ 

 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  และ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงิน

บาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาหลกัทรัพย ์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ี    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน , อตัราเงินเฟ้อ  และดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงนกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์

ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจาก

การลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ : การเปล่ียนแปลงราคาของหุน้ ,ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The study is the  Economic  Factors  affecting  the stock price of food 

andbeverages on the  Stock exchange  of Thailand. The purposes of this 

independent study are to (1) study economic factors effecting  the stock price of 

food and beverages on on the stock exchange of Thailand . The economic factors in 

this study are  Private Investment Index (PII) ,Exchange Rate (EXR) ,Interest rate 

(INR) ,Inflation Rate (INF),Set index (SETIND), Exporting (EP) and Consumer Price 

Index(CPI) (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 August 2007 – July 2012, 60 months. 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 Private Investment Index (PII) 

,Exchange Rate (EXR) ,Interest rate (INR) ,Inflation Rate (INF),Set index (SETIND), 
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Exporting (EP) and  Consumer Price Index(CPI) at a statistically significantly level. 

Moreover Private Investment Index (PII) ,Exchange Rate (EXR) ,Set index 

(SETIND), Exporting (EP) have positive relationship with the stock price of food and 

beverages on the  Stock exchange of Thailand, while Interest rate, Interest rate 

(INR) ,Inflation Rate (INF) and Consumer Price Index(CPI) have negative 

relationship with the stock price of food and beverages on the Stock exchange of 

Thailand  

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 EXCHANGE, SET INDEX 

1.บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีอุดมไปด้วยผลิตภณัฑ์จากอาชีพ

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกสูง  เน่ืองจากประเทศไทยมี

พื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรท่ีมั่นคงและมั่งคั่งทาํให้มีผลผลิตท่ีสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปไดอ้ยา่งหลากหลายและต่อเน่ืองอีกทั้ง มีแรงงานท่ี

มีคุณภาพจาํนวนมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และจากการ สรุปภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2554 และแนวโนม้ปี 2555(อุตสาหกรรมอาหาร)  กล่าววา่   

ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมปี 2554 ไม่รวมนํ้ าตาล คาดว่าจะ

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.1 เน่ืองจากการผลิตในหลายสินคา้ ไดรั้บผลดีจากการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกิจโลก และการท่ีประเทศผูผ้ลิตสําคญัหลายประเทศประสบปัญหาดา้น

วตัถุดิบจากภยัธรรมชาติ ส่งผลต่อระดบัราคาสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลกมี

ทิศทางปรับตวัสูงข้ึนในเกือบทุกสินคา้ ส่งผลใหก้ารผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ไดรั้บผลดี 

 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/464/วัตถุดิบ
http://www.ryt9.com/s/oie/1325230)%20กล่าว
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อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้อาหารและ

เคร่ืองด่ืม และผูผ้ลิตสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ส่วนมากจะผลิตเพื่อการ

ส่งออก  และส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ปัจจุบนัจึง

มีนกัลงทุนหนัมาให้ความสนใจอย่างต่อเน่ือง  และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ก็มีความ

ผนัผวนในเร่ืองของราคาหลกัทรัพย ์ และอตัราผลตอบแทน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจต่างๆท่ีเปล่ียนแปลง แต่ส่ิงท่ีนกัลงทุนโดยทัว่ไปคาดหวงัจากการลงทุนก็คือ  

การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน  ซ่ึงประกอบด้วย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล  แต่ในความเป็น

จริงส่ิงท่ีนักลงทุนต้องการกับความเป็นจริงอาจแตกต่างกัน    จึงทําให้เห็นว่า

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั อาจไม่เป็นไปตามตอ้งการ  ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจ

วา่  มีปัจจยัทางเศรษฐกิจปัจจยัใดบา้ง  ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อท่ีจะสามารถนาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาในการลงทุน

ท่ีเหมาะสมได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา 

ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  อตัราเงิน

เฟ้อ   อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์      

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม   และดชันีราคาผูบ้ริโภค 

2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

สมมุติฐาน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  คือ  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII),    อตัราดอกเบ้ียเงิน 

ฝากประจาํ 12 เดือน(INR),อตัราเงินเฟ้อ(INF) ,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) , ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) ,ปริมาณการส่งออกอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม (EP)และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  มีปัจจยัอยา่งนอ้ย  1 ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอบเขตในงานวจัิย 

การศึกษาน้ีทาํการศึกษาเพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ช่วง

ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  2555  รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  ซ่ึงตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา

ความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII),   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน(INR),อตัราเงินเฟ้อ(INF), อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ (EXR) , ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET),ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

(EP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค  (CPI)   

 

กรอบแนวความคิด 

            ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
 

ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  (CPI) 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 (INR)  

 

  

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

  
 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์(EXR) 

 

  

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET) 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม(EP)    
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อสามารถเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ

ทัว่ไป ท่ีจะได้นาํขอ้มูลมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด  ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548) กล่าวว่า การลงทุน  หมายถึง

กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ่้ายในวนัน้ีเพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่ม

สูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตรา

สารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจาก

การลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่า

สูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป 

อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 

2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2547) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยไ์วว้า่ เม่ือผูล้งทุนลงทุนไปจนส้ินสุดระยะเวลาการลงทุน การ

คาํนวณผลตอบแทนรวม(Total return) ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจริง (realized return) ในช่วง

เวลานั้น จะเท่ากบัทุกแหล่งรวมกนั 

ผลตอบแทนรวม = กาํไรจากส่วนต่างของราคา+ รายไดจ้ากเงินสดจ่าย

ระหวา่งกาล+ ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ+ ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
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2.1.3ทฤษฎีความเส่ียง 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้ธุรกิจ

เหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผล

กบัธุรกิจต่างๆ โดยตรง เพราะจะทาํให้ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่

แน่นอนข้ึน “เม่ือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามกัมองกนัในแง่เดียวว่าการ

ลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คงจะมองขา้ม

ไปไม่ไดเ้ลยทีเดียววา่การท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น จะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง

เช่นเดียวกนั  การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ สามารถกระทาํไดห้ลายวธีิ แต่ก่อนท่ีเรา

ศึกษาวา่ความเส่ียงต่างๆ จะมีการป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอยา่งไรนั้น เราจะตอ้งศึกษาถึง

ชนิดของความเส่ียงก่อนวา่ความเส่ียงดงักล่าวเป็นเช่นไร และเราก็จะตอ้งทราบความ

เส่ียงดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด จะคุม้ค่ากบัการท่ีเราจะทาํการ

ป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ เราจึงจะทราบไดว้า่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเหล่านั้นจะมีวิธี

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งไร 

2.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

การวเิคราะห์โดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการพิจารณาจาก

สภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย

รวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื่อ

นาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั มีขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 

- การวเิคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic  Analysis) 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจเน้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นมาตลอดจน

แนวโนม้ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลก และ

แนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลวา่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยห์รือไม่ 

เพียงใด 
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- การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมเนน้การวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life 

Cycle) สภาพการตลาดและการแข่งขนั ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรม ว่าจะมี

แนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตอย่างไร ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายอย่างด้วยกัน เช่น 

นโยบายของรัฐบาลท่ีจะให้การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค โครงสร้างการ

เปล่ียนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

เป็นตน้  

- การวเิคราะห์บริษทั (Company Analysis) 

การวิเคราะห์บริษทัเป็นขั้นสุดทา้ยของการวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์

ประเภทของบริษัท และประเภทของหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์ทั้ งเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) อนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การบริหารของผูบ้ริหาร 

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั โครงการขยายโรงงานของบริษทั เป็นต้น และการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อนัได้แก่ การวิเคราะห์จากงบแสดง

ฐานะการเงินของธุรกิจในอดีตและปัจจุบนั เพื่อนาํมาประมาณการกาํไรต่อหุ้นและ

ราคาหุ้นในอนาคตได ้ (http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-

26-07-17-56.html,4สิงหาคม 2555) 

2.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหาร  

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยมีรากฐานการผลิตท่ีเขม้แข็งกว่า

ประเทศอ่ืน แนวโนม้ท่ีสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อชนิดและคุณภาพของสินคา้และทาํให้

โครงสร้างอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงมีหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 

- การเพิ่มความวิตกกงัวลและการดูแลสุขภาพทาํให้คนไทยต่ืนตวัในการ

เลือกบริโภคอาหาร จึงมีความตอ้งการอาหารกลุ่มเพื่อสุขภาพท่ีราคาแพง และสะดวก

ในการบริโภค 

- การขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ 700 สาขาทัว่และสะดวก

ในการบริโภคประเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและคาดหวงักบัความ

หลากหลายของสินคา้ คุณภาพ และราคามากข้ึน ทาํให้ธุรกิจคา้ปลีกใชเ้ป็นเง่ือนไข

ต่อรองผูผ้ลิตใหผ้ลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 

http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html,4สิงหาคม
http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html,4สิงหาคม
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- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยมีขนาดดงันั้นการยกระดบัคุณ

มาตรฐานการผลิตจึงเป็นหวัใจสําคญัเพื่อการรักษาตลาด รูปแบบสินคา้ท่ีส่งออกเป็น

อาหารกระป๋องและแช่แขง็ประมาณร้อยละ 80 สินคา้ส่งออกท่ีสําคญั คือทูน่ากระป๋อง 

กุง้-หมึกแช่แข็ง (http://www.industry. go.th/Lists/eServices/Attachments/385, 4 

สิงหาคม 2555) 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฤษกร  คิณวฒันาภรณ์(2552)  ไดศึ้กษางานเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจและ

การเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม   โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิชนิดอนุกรมเวลา เดือนกนัยายน 2547 ถึงสิงหาคม 2552 รูปแบบสมการถดถอย

เชิงซ้อน พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

อาหารและเคร่ืองด่ืม คือร้อยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมได ้อยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั และอตัราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้อยา่งตรงกนัขา้มกนั  

สาํหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,ดชันีการลงทุนภาคเอกชน,อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัขณา สินโน (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2547 

ถึงเดือนธนัวาคม 2549   ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความสาํคญัร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สาํหรับราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกใน

ประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญั

ร้อยละ 99 ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร และเพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

โดยใชข้อ้มูลรายเดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนธนัวาคม ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัรา

ดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธนาคารอยา่งมีนยัสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร   ส่วนตวัแปรท่ี

เหลือได้แก่อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ และมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

กญัญารัตน์  ศิริประไพ(2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) พบวา่ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ และดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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สุวิมล สังขทบัทิมสังข(2554)  ศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพย์

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ 

มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ

อตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดว้ยสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regresstions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองท่ีนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares )  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555  รวม

เป็นระยะเวลา 60 เดือนโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ี คือราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างคือราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมดท่ีมีการซ้ือขาย ระหวา่งเดือนสิงหาคม 

2550 ถึง เดือนกรกฎาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํงานวจัิย 

ในการศึกษาค ร้ัง น้ีทําการวิ เคราะห์ด้วยการประมวลผลด้วย เค ร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมขอ้มูลทางสถิติยอ้นหลงัของดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2550 ถึง เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555  เป็นเวลา 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีเลือกทั้ง 7ประการ  ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ,อัตราดอกเบ้ีย เ งินฝากประจํา  12 เ ดือน,           

อตัราเงินเฟ้อ,อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยต์ลาดแห่งประเทศไทย กบัตวัแปรตาม คือ ราคาหลกัทรัพยห์มวด

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยการนําข้อมูลท่ี

รวบรวมได้มาทาํการหาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  จากนั้นจึงนาํตวั

แปรอิสระท่ีผา่นการทดสอบมาหาค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  (ราคาหลกัทรัพย์

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  โดยการทาํสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชเ้ทคนิคแบบ Enter 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน  

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

Foodi,t = C+b1PII+b2INRt+b3INFt+b4EXRt+b5SETIND+b6EPt+b7CPI 

โดยท่ี C   = ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 
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b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Foodt   = ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดอาหาร       

     และเคร่ืองด่ืม  

 PII   = ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   

INRt   = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12เดือน  

INFt   = อตัราเงินเฟ้อ 

EXRt   = อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

SETIND   = ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

EPt   = ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม

CPI   = ดชันีผูบ้ริโภค 

             4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.  2550 - เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555  เป็นเวลา 60 เดือน  และนาํตวัแปรอิสระท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ  

 

ตารางท่ี4.1  ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

จากข้อมูลในตารางท่ี 4.1   ผลการวิจัยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

Statistic)  สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ตวัแปร จาํนวน ค่าสูงสุด ค่าต ํ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   60 1760.45 148.41 212.2628 204.52306 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 60 3.30 .75 2.0520 .85249 

อตัราเงินเฟ้อ 60 11.40 -4.30 2.9083 3.19142 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 60 35.73 29.87 32.3825 1.66390 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 60 1228.49 401.84 837.0288 223.63479 

ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
60 69.20 23.90 48.8717 8.96415 

ดชันีผูบ้ริโภค 60 115.82 99.70 107.78 4.3083 
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ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  (PII)  มีค่าเฉล่ีย  212.2628  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 204.52306   โดยมีค่าสูงสุด  1760.45 และมีค่าตํ่าสุด 148.41 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INRt)  มีค่าเฉล่ีย 2.0520  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .85249  โดยมีค่าสูงสุด 3.30 และมีค่าตํ่าสุด  .75 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ีย 2.9083 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.19142 โดยมี

ค่าสูงสุด 11.40 และมีค่าตํ่าสุด  -4.30 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (EXR) มีค่าเฉล่ีย  32.3825 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.66390 โดยมีค่าสูงสุด  35.73 และมีค่าตํ่าสุด  29.87 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ีย 837.0288  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน223.63479 โดยมีค่าสูงสุด 1228.49 และมีค่าตํ่าสุด  401.84 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) มีค่าเฉล่ีย  48.8717ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 8.96415 โดยมีค่าสูงสุด 69.20และมีค่าตํ่าสุด 23.90 

ดชันีผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าเฉล่ีย 107.78 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.3083 โดยมี

ค่าสูงสุด 115.82  และมีค่าตํ่าสุด 99.70 

ตารางท่ี 4.2 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -32979.542 3346.196 -9.856 0.000   

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน   12.975 5.249 2.472 0.017 0.137 3.812 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน 

-200.950 80.935 -2.483 0.016 0.411 2.433 

อตัราเงินเฟ้อ -114.866 16.984 -6.763 0.000 0.666 1.502 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 166.378 63.985 2.600 0.012 0.173 5.793 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

8.368 0.604 13.859 0.000 0.107 9.317 

ปริมาณการส่งออกอาหาร

และเคร่ืองด่ืม 

-14.810 6.710 -2.207 0.032 0.541 1.849 

ดชันีผูบ้ริโภค 241.848 20.045 12.065 0.000 0.262 3.812 

R= 0.992        R2=0.984         F=464.286         Sig.=0.000 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2 สามารถแสดงให้เห็นว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคา

หลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย99.2%      

(R Square = 0.992) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน  ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.000 และ F = 

464.286  โดยดชันีการลงทุนภาคเอกชน,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ,ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน ,อตัราเงินเฟ้อ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัสมการ 

Foodi,t = C+b1PII+b2INRt+b3INFt+b4EXRt+b5SETIND+b6EPt+b7CPI 

Foodi,t = -32979.52+1760.45 PII-200.950 INR-114.866INF+ 

166.378EXR+8.368SET-14.810EP+241.848 CPI 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Aeries) รายเดือนตั้งแต่ เดือน

สิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม  2555  รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  สรุปผลการวิเคราะห์

ได้ดังน้ี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์

สหรัฐฯ ,ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อและปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สามารถ

อธิบายดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได ้99.2% ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.000 และ F = 464.286 โดยมีสมการดงัน้ี 
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Foodi,t = -32979.52+1760.45 PII-200.950 INR-114.866INF+ 

166.378EXR+8.368SET-14.810EP+241.848 CPI 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงัน้ี ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน ,อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ ,ดัชนีราคา

หลักทรัพย์,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

กญัญารัตน์   ศิริประไพท่ีกล่าววา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ซ่ึงตรงขา้มกบัปราโมทย ์ ผลโสดา ท่ีกล่าววา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตรงข้ามกับปราโมทย ์ ผลโสดา  ท่ีกล่าวว่าอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ และปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

  จากผลการวจิยั  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. นักลงทุนสามารถนําความสัมพันธ์ท่ีได้ ไปใช้ในการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรอิสระเพียง 7 ตวัแปร คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ,   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR),อตัรา
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เงินเฟ้อ(INF), อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) , ดชันี

ราคาหลกัทรัพย(์SET),ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค  (CPI)  ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป  ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุน  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วน

สาํคญัช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุน 
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(อุตสาหกรรมอาหาร),ข้อมูลออนไลน์,เข้า ถึงได้จากhttp://www.ryt9 . 

com/s/oie/1325230, 2555. 
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