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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(THE FACTORS INFLUENCE THE STOCK PRICE OF CHAROEN 

POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED ON THE STOCK 

EXCHANGE OF THAILAND) 

ธิติ เกียรติพนงั1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” จดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยั ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) ท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรายเดือนซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตาม  

 

 

--------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาธรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



221 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรตามคือราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเพียงหา้ตวัแปรคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 

ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) ดชันีราคาหลกัทรัพย์(SET) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) และจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์พบวา่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และ

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัรา

เงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และตวัแปรอิสระคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อ(INF) ดัชนีราคาหลักทรัพย์(SET) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และ

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

มากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้

ใกล ้1 มากแสดงว่าสมการท่ีประมาณไดเ้ป็นตวัแทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด 

และมีค่า Significant เท่ากบั 0.000 และค่า F เท่ากบั 529.896 และสมการคือ CPFi,t = -

30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E + 5.625P/BV 

คําสําคัญ :   ราคาหลกัทรัพย,์ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

Abstract 

 The study objective is the factors influence the stock price of Charoen 

Pokphand Foods Public Company Limited on the Stock exchange of Thailand. 

Factor is Private Investment Index: PII, Interest Rate: INR, Inflation rate: INF, 

Exchange Rate between Thai Baht and USD: EXR, The Stock Exchange of 

Thailand Index: SET, Consumer Price Index: CPI, Price earnings ratio: P/E, Price to 
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book value ratio: P/BV, and Dividend Yield: DY. In this study used monthly data 

(Secondary Data) from January 2008 to December 2012, and data processing 

program was to test hypothesis, and use multiple linear regression analysis to test 

the relationship between the independent and dependent variables. 

The results showed the relationship between independent and dependent 

variables at 0.05 significant level, and five independent variables that is Private 

Investment Index: PII, Interest rate: INR, the Stock exchange of Thailand Index: 

SET, Price earnings ratio: P/E  and Price to book value ratio: P/BV can influence 

the stock price of Charoen Pokphand Foods Public company limited on the Stock 

exchange of Thailand. The test showed is Private Investment Index: PII, the Stock 

exchange of Thailand Index: SET, and Price to book value ratio: P/BV had same 

direction while Interest rate: INR and Price earnings ratio: P/E had opposite 

direction of relation as statistically significant. And independent variables have very 

high relationship that is 98.0% influence dependent variables and 2.0% influence 

came from other factors. The R Square is 0.980 that approach 1 mean the equation 

is the good representative of the population. Significant is 0.000 and F is 529.896, 

The Equation is CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E + 

5.625P/BV 

KEYWORDS : STOCK PRICE, CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

1. บทนํา 

ประเทศไทย  เป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีอุดมไปด้วยผลิตภณัฑ์จากอาชีพ

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกสูง  

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตสินคา้อาหาร รายใหญ่ในการผลิตเพื่อ
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จาํหน่ายภายในประเทศและการการส่งออกต่างประเทศ  ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลัก ท รัพ ย์แ ห่ง ป ระ เท ศ ไ ท ย  (บ ริ ษัท  บ ริษัท  เจ ริญโภค ภัณฑ์  จ ํา กัด 

(มหาชน), http://www.cpfworldwide.com, มีนาคม3 2556) และในปัจจุบนัมีนกัลงทุน

หนัมาให้ความสนใจอยา่งต่อเน่ือง  ส่ิงท่ีนกัลงทุนโดยทัว่ไปคาดหวงัจากการลงทุนก็

คือ  การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน  ซ่ึงประกอบดว้ย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล  ในความเป็นจริง

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการอาจไม่ไดรั้บดงัท่ีควาหวงัไว ้ดงันั้นการวิเคราะห์การ

ลงทุนโดยใชปั้จจยัพื้นฐานจึงมีความจาํเป็น การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจึงศึกษาเพื่อท่ีจะ

สามารถนาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาในการลงทุนท่ีเหมาะสมได ้

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับ

ดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) และอตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) ท่ีมีอิทิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานในการศึกษา 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสะจาํนวนเกา้ปัจจยัมีอย่างน้อยหน่ึงปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตในการศึกษา 

 รวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลรายเดือนซ่ึงเป็น

ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Time Series Data) มีช่วงระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เดือน

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวความคิด   
 

  ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้

ลงทุนในการตัดสินใจซ้ือ-ขายหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 

(มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2.เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยันาํเสนอหลกัการ

และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อน้ี แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน แนวความคิด

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 

  

 

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จาํกดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR) (GDP) 

 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 

 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) 

 
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้(P/BV) 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

  

 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ(EXR) 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) 
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เก่ียวกับอัตราผลตอบแทน ทฤษฎีความเส่ียง ความรู้ทั่วไปเกียวกับการวิเคราะห์

ปัจจยัพื้นฐาน การประเมินมูลค่าหุ้นและกลยุทธ์ิการลงทุน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมอาหาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหส้ามารถสร้างกรอบแนวความคิดของตวัประอิสระ 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาค้นควา้จากหนังสือ 

บทความทางวชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) และราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างคือ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระหว่างเดือนเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิ เคระห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิจัยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive Statistic) และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
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ผลการวจัิยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตารางที ่4.1   ผลการวจัิยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

 

ผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) เฉพาะตวัแปร

อิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติและตวัแปรตามสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

1.1 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  (PII)  มีค่าเฉล่ีย 189.0950 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 26.50940 โดยมีค่าตํ่าสุด 147.00 และมีค่าสูงสุด 241.40 

1.2 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ีย 2.9500 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.47890 โดย

มีตํ่าสุด -2.80 และมีค่าสูงสุด 7.50 

1.3 ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ีย 874.8718 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 259.81656 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และมีค่าสูงสุด 1391.93 

1.4 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีค่าเฉล่ีย 12.6692 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 4.63321 โดยมีค่าตํ่าสุด 6.77 และมีค่าสูงสุด 28.07 

1.5 อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (P/BV) มีค่าเฉล่ีย 2.1490 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.28733 โดยมีค่าตํ่าสุด 0.45 และมีค่าสูงสุด 4.87 

1.6 ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 

18.5772 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.80850 โดยมีค่าตํ่าสุด 2.93 และมีค่าสูงสุด 39.27 

ตวัแปร จาํนวน 
ค่า

ต ํ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 60 147.00 241.40 189.0950 26.50940 

อตัราเงินเฟ้อ(INF) 60 -2.80 7.50 2.9500 2.47890 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) 60 401.84 1391.93 874.8718 259.81656 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) 60 6.77 28.07 12.6692 4.63321 

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) 
60 0.45 4.87 2.1490 1.28733 

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) 
60 2.93 39.27 18.5772 12.80850 

Valid N (listwise) 60  
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ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที ่4.2   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -30.968 2.614 -11.846 0.000   

ดชันีการลงทุน 

ภาคเอกชน(PII) 

0.175 0.021 8.328 0.000 0.197 5.087 

อตัราเงินเฟ้อ(INF) -0.482 0.116 -4.141 0.000 0.729 1.372 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) 

0.010 0.003 3.726 0.000 0.126 7.938 

อตัราส่วนราคาตลาด 

ต่อกาํไร(P/E) 

-0.224 0.066 -3.369 0.001 0.642 1.559 

อตัราส่วนมูลค่าตลาด

ต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) 

5.625 0.322 17.481 0.000 0.354 2.828 

R= 0.990        R2=0.980         F=529.896         Sig.=0.000 

 

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2 พบว่าตวัแปรอิสระมีนยัสําคญัทางสถิติ

กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และมีค่า VIF ไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ไม่

เกิน 1 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมากโดยส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% มาจากปัจจยัอ่ืน

ซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้ใกล ้1 มากแสดงวา่สมการท่ีประมาณไดเ้ป็นตวั

แทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด และมีค่า Significant เท่ากบั 0.000 และค่า F 

เท่ากบั 529.896  

 จากสมการความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามพบว่า การ

ลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่า
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ทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ดงัสมการ 

CPFi,t = C+ β  1PIIt+ β  2INFt+ β  3SETt+ β  4P/Et+ β  5P/BVt 

CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E  

+ 5.625P/BV 

5.สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Aeries) รายเดือนตั้งแต่ ตั้งแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  

สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี การลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) 

และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วน

อตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่ม

อาหารและเค ร่ือง ด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดีมาก โดยมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก และ

ตวัแปรอิสระคือ การลงทุนภาคเอกชน(PII) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) ดชันีราคา

หลกัทรัพย(์SET) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อ

มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% 

มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้ใกล ้1 มากแสดงวา่สมการท่ี

ประมาณไดเ้ป็นตวัแทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด และมีค่า Significant เท่ากบั 
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0.000 และค่า F เท่ากบั 529.896  CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 

0.010SET – 0.224P/E + 5.625P/BV 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี การลงทุน

ภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัญา

รัตน์    ศิริประไพท่ีกล่าวว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละดชันีการลงทุนภาคเอกชน มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบั ดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ

สอดคล้องกับงานวิจยักับปราโมทย์  ผลโสดา ท่ีกล่าวว่าดัชนีราคาผูบ้ริโภคไม่มี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตรงขา้มกบัปราโมทย ์ ผลโสดา  ท่ี

กล่าวว่าอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

สอดคลอ้งกบัชมพูนุท จิตนาวสาร และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2555) ท่ีกล่าวว่า 

การลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม และอัตราเงินเฟ้อท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และดชันีราคาผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวว่า มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม และจากกาศึกษาความสัมพนัธ์พบว่า

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Dividend Yield) ไม่มีความสัมพนัธ์กับราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ปัจจยัท่ีเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมี

ค่ารวมผลการเปล่ียนแปลงในทุกอุตสาหกรรมเช่นดชันีราคาผูบ้ริโภคซ่ึงรวมดชันี

ราคาสินคา้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไว ้ไม่สามารถนาํมาอธิบายตวัแปรตามท่ีเป็นราคา

หลักทรัพย์เฉพาะบริษทั คือราคาหลักทรัพย์บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบท่ีไม่เหมือนกบัตวัแปรอิสระระดบัมหภาค

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหผ้ลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัแปร คือ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราเงินเฟ้อ(INF) ดัชนีราคาหลักทรัพย์(SET) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป  ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆท่ีใช้ใน

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเช่นการวเิคราะพง์บการเงินอยา่งละเอียด และการวิเคราะห์

อุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

2 . ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุน  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วน 

สาํคญัช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุน 

บรรณานุกรม 

กฤษกร  คิณวฒันาภรณ์. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลัก 

ทรัพย์หมวด อาหารและเคร่ืองด่ืม. รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัหอหารคา้ไทย, 2552. 

กรรณิการ์ จะกอ. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร. 

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2552. 



231 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

กญัญารัตน์  ศิริประไพ. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
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: http://www.price.moc.go.th/price/cpi/index_new_all.asp, มีนาคม3 2556. 

 

http://www.price.moc.go.th/price/cpi/index_new_all.asp,%20มีนาคม
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อุตสาหกรรม.pdf, มีนาคม3 2556. 
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