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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีอทิธิพลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE MARKET FOR 

ALTERNATIVE INVESTMENT INDEX 

นิตยา บัวล้อม1 กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) 

มูลค่ าก าร ซ้ือขา ยหลักท รัพ ย์ ท่ี ส่ งผ ลกระท บต่อราค าหลักท รัพ ย์ใ นตลา ด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายเดือน (Secondary Data) ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอย

เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กนัมาก 

ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ี 

_____________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI), ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

Abstract 

The objective of these study economic factors influences the Market for 

Alternative Investment Index. The objectives are as follows, To study the Economic 

Factors, Including  The Stock Exchange of Thailand: SET  INDEX, Consumer 

Price Index: CPI, Private Investment Index: PII, Crude oil: NYMAX, Trading value 

That affect the Market for Alternative Investment Index. In this study used monthly 

data (Secondary Data) from July 2007 to June 2012, And data processing program 

was 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 Market for Alternative Investment Index, and test the relationship 

between The Stock Exchange of Thailand: SET  INDEX, Consumer Price Index: 

CPI, Private Investment Index: PII, Crude oil: NYMAX, Trading value, Found that 

The Stock Exchange of Thailand: SET INDEX, Private Investment Index: PII, 

Crude oil: NYMAX, Trading value  had a relationship in the same direction as 

statistically significant. There are many variables and relationships. Thus, the 

relationship is in the same direction. With the hypothesis that significant, And 

Consumer Price Index: CPI that correlate significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : Market for Alternative Investment (MAI), SET INDEX 
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1.บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) เป็น

องคก์รท่ีมีความสําคญัมากต่อตลาดทุนภายในประเทศ ท่ีจะสนบัสนุนให้ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (Small and Medium-Sized Enterprises: SMEs) ซ่ึงถือเป็น

รากฐานสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศยิง่  ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ จดัตั้ง

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการ

ระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้จดัตั้งตลาดหลกัทรัพย์

ใหม่ โดยไดเ้ปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเร่ิม

เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2544 โดยแยกการดาํเนินงาน

ออกเป็นอิสระ ภายใตก้ารบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และวนัท่ี 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดท้าํการเปล่ียนช่ือจากตลาดหลกัทรัพยใ์หม่เปล่ียนช่ือเป็น

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือย่อภาษาองักฤษ ตลาดใหม่

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ  

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ จดัเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว

ของธุรกิจท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดค้วามสนใจ

จากนักลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึงมีความสนใจศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ทั้งจากดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย  ์เพื่อให้เป็นขอ้มูลสําหรับนักลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ และนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนต่อไปและส่งเสริม

การพฒันาหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ใหมี้ประสิทธิภาพและมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน 

1.1วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอและตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
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ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอวา่มีทิศทางใด และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้

ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

1.2สมมติฐานงานวจัิย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ทางเศรษฐกิจวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคา

นํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยมีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 

ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

1.3ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาน้ีทําการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ซ่ึงไดศึ้กษาในช่วงระหวา่ง เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา 

ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อนาํมาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 

ตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (www.mai.or.th) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th เป็นตน้ 

1.4กรอบแนวความคิด  

                       ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

ราคานํ้ามนัดิบ NYMAX 
 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

ในตลาดหลกัทรัพย ์ 

เอม็เอไอ (Mai) 
 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

http://www.bot.or.th/
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในตลาด 

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการ

ลงทุน 

2. เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยใหมี้การขยายฐานการ 

ลงทุนเพิ่มข้ึนและเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาถึงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิด

การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งได้

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ความสําคญัของตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาคธุรกิจในทุก

ระดบัของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น คงปฏิเสธมิไดว้า่ บริษทัขนาดกลาง

และขนาดเล็กไดแ้สดงบทบาทท่ีสําคญัในการเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเช่นกนั และมีแนวโนม้ท่ีบริษทัเหล่าน้ีจะมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

เล็งเห็นความสําคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีต่อการพฒันา

ประเทศ และการถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัอีกกลุ่มหน่ึงจึงไดมี้การจดัตั้ง 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) ข้ึนภายใตก้าร

บริการงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษทัในระดบั 

SMEs มีทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนท่ีเทียบเท่ากิจการขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กิจการเหล่าน้ีท่ีจะเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต (ศุภชยั ศรีสุชาติ, 2549) 
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แนวความคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการลงทุน 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548) ได้

กล่าววา่ การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน  

แนวความคิดเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2547) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยไ์วว้า่ เม่ือผูล้งทุนลงทุนไปจนส้ินสุดระยะเวลาการลงทุน การ

คาํนวณผลตอบแทนรวม(Total return) ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจริง (realized return) ในช่วง

เวลานั้น จะเท่ากบัทุกแหล่งรวมกนั 

ผลตอบแทนรวม = กาํไรจากส่วนต่างของราคา+ รายไดจ้ากเงินสดจ่ายระหวา่งกาล+  

    ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ+ ผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนสําหรับธุรกิจ และไม่สามารถท่ีจะ

หลีกเล่ียงได ้

เพชรี ขุมทรัพย ์ (2540) ไดก้ล่าวถึง ความเส่ียงจากการลงทุน ซ่ึงความเส่ียง

รวม (Total risk) แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ ดงัน้ี 

- ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้หลักทรัพย์เปล่ียนแปลง จนเป็นผลให้ราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยถู์กกระทบกระเทือน  
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- ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้

ธุรกิจนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวักบั

ธุรกิจนั้น ๆ ไม่มีผลต่อธุรกิจ 

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

จากทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยจ์ะเคล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยราคาปรับตวัสูงข้ึน หรือลดลงอยา่ง

ต่อเน่ือง เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่เขา้มาจนมีค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง ดงันั้น การ

วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์

แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด (Market Price) ท่ีซ้ือขายกนัอยูใ่นขณะนั้น ผล

ของการวเิคราะห์จะสามารถ นาํไปสู่การตดัสินใจใน 3 แนวทางดงัต่อไปน้ี  

1. ถา้พบวา่ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intensive Value) หรือสูงกวา่มูล 

  ค่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเรียกวา่ Overpriced ก็ควรขายหุ้นนั้นไป ยงัไม่ควรซ้ือเพราะคาดวา่

ในไม่ชา้ราคาตลาดตอ้งตกตํ่าลงมาสู่ระดบัมูลค่าท่ีควรจะเป็น 

2. ถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่มูลค่าท่ีควรจะเป็น แสดงวา่หุน้นั้น มีราคาตลาดตํ่ากวา่ 

มูลค่าท่ีแทจ้ริง เรียกวา่ Underpriced ก็ตดัสินใจซ้ือหุ้นดงักล่าว เพราะคาดวา่ในไม่ชา้

ราคาตลาดก็จะสูงข้ึนมาเท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะเป็น 

3. ถา้ราคาตลาดเท่ากบัมูลค่าท่ีควรจะเป็นก็ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการซ้ือขาย เพื่อรอดู 

สถานการณ์ตลาดวา่จะเป็นไปในทิศทางใดแลว้จึงตดัสินใจตามเหตุการณ์ท่ีเหมาะสม

ต่อไป 

การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นโดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเบ้ืองตน้ 

ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผลของนกัลงทุน และเป็นการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หุ้น (Intensive Value) ซ่ึงถูกกาํหนดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั (แสงเพชร   

ศรีองัคาร, 2551) 
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ทฤษฎตีลาดทุน 

จากขอ้สรุปของทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Markowitz ท่ีกล่าว

ว่าผูล้งทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีอยู่บนเส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยการพิจารณาเลือกกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดจะ

สามารถลดความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยน์ั้นได ้(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์(2551) ไดศึ้กษางานวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาด

ของหุ้นกลุ่มพลงังาน โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

มูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน ซ่ึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลรายเดือนโดยใชร้าคาปิด 

(Close Price) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2550 และใชด้ชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานทั้งกลุ่ม ซ่ึงมีหลกัทรัพยจ์าํนวน 22 หลกัทรัพย ์เป็นระยะเวลา 

72 เดือน โดยการศึกษาไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ โดยมีผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ผลการวิจยั

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ยอดเงินสะสมของนกัลงทุนต่างชาติ ราคา

นํ้ามนัดิบ NYMEX และอตัราดอกเบ้ียของ Bank of Japan มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันี

ราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมุติฐาน ดงันั้นดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพย ์ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX และยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุน

ต่างประเทศจะปรับตวัสูงข้ึนพร้อมๆกนั อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าอตัราดอกเบ้ียของ 

Bank of Japan มีความสัมพนัธ์กนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

แต่นกัลงทุนควรพิจารณาความแตกต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียของ fed fund rate และ 

Bank of Japan ตลอดไปจนถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราในสกุลดอลลาร์ เยน และบาท 

ดว้ย เพื่อพิจารณากระแสการทาํ Carry Trade ของกองทุนต่างประเทศ นอกจากน้ีนกั

ลงทุนควรทาํการศึกษาปัจจยัพื้นฐานของหุน้ท่ีตอ้งการลงทุนเพื่อทาํความเขา้ใจวา่ หุ้น

ดงักล่าวควรลงทุนหรือไม่ ขอ้มูลท่ีใช้วิเคราะห์ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา

ตลาด 
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กิตติพงศ์ ไตรตานนท์ (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้

ขอ้มูลรายเดือน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 

2549 นาํมาวิเคราะห์ถดถอยและประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองท่ีน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares -- OLS) ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ(EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย(์IR) เป็นตวั

แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ปริมาณเงินตามความหมาย

กว้าง(M2)  ราคานํ้ ามันดีเซล(OIL) เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั ได้แก่ ราคาขายทองรูปพรรณ

(GOLD) 

สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล (2552) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ และตวัแปรทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ โดยทาํการศึกษาใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิ ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงซ้อน (multiple regression analysis) ดว้ยใช้วิธีประมาณค่ากาํลงัสองน้อยท่ีสุด

(Ordinary Least Squares-OLS) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และ

เป็นไปตามสมมุติฐาน ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์และปริมาณการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 
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ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม MLR และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือน ไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 

ธนวฒัน์ คิมผล(2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง 

โดยมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี

ไดใ้ชข้อ้มูลรายวนั (Secondary Data) ตั้งแต่ 3 มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ.2554 และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมุติฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมี

ผลการวจิยัสรุป ดงัน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีแนสแด็ก ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคาํแท่ง พบว่า ดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีแนสแด็ก มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรมีระดับความสัมพนัธ์กันมาก ดังนั้ น

ความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั กบัสมมุติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั 

ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยนาํขอ้มูลมา

คาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
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อิสระและตวัแปรตาม ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ และจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

พบวา่ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาถึง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ”  คร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

( Secondary data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2550 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ประกอบดว้ย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใชก้ารหาความสัมพนัธ์โดย

วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series 

Data) โดยรวบรวมข้อมูลย ้อนหลังของราคาปิดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด
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หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ และปัจจยัทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2555 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ว่ามี

ทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอย่างไรโดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่างๆ กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ หรือตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

Mai  Index  =   C +  β1 SET + β2CPI + β3 PII + β4 NYMEX  + β5 V 

โดยท่ี C  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

 β      คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Mai  Index     คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ   

 SET Index คือ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 CPI  คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน  

PII  คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

NYMEX  คือ ราคานํ้ามนัดิบ  

V  คือ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาํขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์การ
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ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้การพยากรณ์มีความ

ถูกต้องมากข้ึน และเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ตารางที ่4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MAI INDEX 60 152.13 318.02 242.6095 45.36496 

SET INDEX 60 401.84 1228.49 831.3698 218.55044 

CPI 60 99.70 115.42 107.5248 4.28345 

PII 60 148.41 239.61 184.6020 21.70036 

NYMEX 60 41.75 140.31 86.1643 20.38233 

v 60 1105.76 22730.90 9078.2007 5217.20810 

Valid N (list wise) 60     

 

จากขอ้มูลในตารางผลการวจิยัตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายได้

ดงัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ(Mai Index) มีค่าเฉล่ียท่ี 242.61 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 45.36 โดยมีค่าตํ่าสุด 152.13 และค่าสูงสุด 318.02 จากจาํนวนท่ีใช้

ศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล  

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) มีค่าเฉล่ียท่ี 

831.37 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 218.55 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และค่าสูงสุด 1228.49 

จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา ทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน(CPI) มีค่าเฉล่ียท่ี 107.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4.28 โดยมีค่าตํ่าสุด 99.70 และค่าสูงสุด 115.42 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉล่ียท่ี 184.60 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

21.70 โดยมีค่าตํ่าสุด 148.41 และค่าสูงสุด 239.61 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 

ขอ้มูล 

ราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) มีค่าเฉล่ียท่ี 86.16 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

20.38 โดยมีค่าตํ่าสุด 41.75 และค่าสูงสุด 140.31 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 60 

ขอ้มูล 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  มีค่าเฉล่ียท่ี 9078.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5217.21 โดยมีค่าตํ่าสุด 1105.76  และค่าสูงสุด 22730.90 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

ตารางที่ 4.2: สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 385.358 42.932 8.976 .000   

SET INDEX .138 .015 9.083 .000 .144 6.932 

CPI -4.007 .520 -7.713 .000 .322 3.108 

PII .507 .141 3.603 .001 .171 5.854 

NYMEX .770 .079 9.724 .000 .611 1.637 

v .001 .000 4.143 .000 .471 2.125 

R = 0.979          R2 = 0.958          SEE = 9.696          F = 257.511         Sig. = 0.000 

a. Dependent Variable: MAI INDEX 
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จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้สามารถแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 95.8% (R2 = 0.958) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า 

Sig =0.000 และ F = 257.511 โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ อยา่งมีนยัสําคญัสําหรับดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ อยา่งมีนยัสาํคญั 

จากสมการตน้แบบ :  Mai Index = C+β1SET-β2CPI+β3PII+β4NYMEX+β5 V 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี :  

Mai Index = 385.358+0.138SET-4.007CPI+0.507PII+0.770NYMEX+0.001 V 

5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ โดยมีวตัถุประสงคค์ร้ังน้ี เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ   

รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจาก

การลงทุน โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2555 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน 

และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ดว้ยวิธี Enter เพื่ออธิบาย การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 

ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 
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Mai Index = C+β1SET-β2CPI+β3PII+β4NYMEX+β5 V 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (Mai)  พบวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมด 5 ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน ราคานํ้ ามนัดิบNYMEX และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 95.8% (R2 = 0.958) ส่วนท่ีเหลือมา

จากปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า Sig =0.000 และ F = 257.511ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) มีผลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง เน่ืองจากดชันีราคาหุ้นในหลกัทรัพยน์ั้น เป็นเคร่ืองมือ

ในการแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพย ์ถา้ราคาหุ้นสูงข้ึน แสดงว่าราคา

หุน้ส่วนใหญ่ในตลาดสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการท่ีดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

เคล่ือนไหวไปในทิศทางใด นกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอก็มีแนวโนม้จะซ้ือ

ขายให้เป็นไปตามตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณ

สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI) เม่ือปี  2552 ผลการศึกษาปรากฏว่า ดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Index) มีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Mai Index) และ 

2.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอ

ไอ และทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณกิตติพงศ ์ไตรตานนท ์ผลไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 ผลการศึกษาปรากฏว่า ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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3. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ตรง

ตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของคุณกญัญารัตน์ ศิริ

ประไพ  ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือปี 2554 ผลการศึกษาปรากฏวา่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

4. ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Mai) และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Mai)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ งานวิจยัของ  ชยัรัตน์ ทตัสุ

รวงศ ์ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลงังาน เม่ือ

ปี 2551 ผลการศึกษาปรากฏวา่ ราคานํ้ ามนัดิบ(NYMEX Crude Oil) มีความสัมพนัธ์

กนักบัดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทาง 

5.  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม

เอไอ และมีทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ตรงตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่ งานวิจยัของคุณสุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล ได้ศึกษา

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI) เม่ือปี 2552 

ผลการศึกษาปรากฏว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์ผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย  

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Mai) ในช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ดงันั้น นกัลงทุนนอกจากจะใช้ขอ้มูลดชันีราคาหุ้นเพื่อ

คาดการณ์แนวโนม้การซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ ในอนาคต
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แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาควบคู่กบัขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีตอ้งการลงทุน เพื่อจะใช้เป็น

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนในลกัษณะท่ีมีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน

ในกลุ่มหลกัทรัพย ์(Portfolio) ในระดบัท่ีเหมาะสมและผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI)  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX Crude Oil) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้นสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่

ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นนกั

ลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมินหลกัทรัพย ์ บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ รวมทั้ง

ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการ

ลงทุนต่อไปในอนาคต  

6. บรรณานุกรม 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัรังสิต,  2554. 

กิตติพงศ ์ไตรตานนท.์ “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีหลักทรัพย์

กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” ปริญญาเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “การจัดการความเส่ียงและตราสารอนุพันธ์เบือ้งต้น.”  

กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2554. 

ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ์.  “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มพลังงาน.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, 

2551. 



302 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

ธนวฒัน์ คิมผล.  “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554. 

เพชรี ขมุทรัพย.์ หลักการลงทุน. พิมพค์ร้ังท่ี 11.กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2540. 

ศุภชยั ศรีสุชาติ. ตลาดหุ้นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2549. 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  การวิเคราะห์งบ

การเงิน(Finance Statement Analysis).  พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษทั 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน), 2548. 

สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

ใหม่ (MAI).” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย, 2552. 

แสงเพช็ร ศรีอังคาร. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน กรณีศึกษา

บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด(มหาชน) และบริษัทปตท. 

จํากัด(มหาชน).”  วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

อญัญา ขนัธวิทย.์  การวิเคราะห์ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์.   กรุงเทพฯ : 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2547. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. “ข้อมูลอุตสาหกรรม” (ขอ้มูลในอดีต)[ออนไลน์]  

แหล่งท่ีมา : http://www.setsmart.set [2555, 5 สิงหาคม] 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ. “เก่ียวกับmai .“ [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา : http://www. mai. 

   or.th [2555, 2 สิงหาคม] 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. “สถิติ.” [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา : http://www.bot.or.th  

[2555, 12 สิงหาคม] 

 

 

http://www.setsmart.set/
http://www.mai.or.th/th/about/milestone.html
http://www.mai.or.th/

	The objective of these study economic factors influences the Market for Alternative Investment Index. The objectives are as follows, To study the Economic Factors, Including  The Stock Exchange of Thailand: SET  INDEX, Consumer Price Index: CPI, Priva...

