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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(FACTORS AFFECTING THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX) 

ปรียานุช เหมือนขาว1   ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล2 

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

        บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) ศึกษาแนวโน้มของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555   ประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลกัทรัพย ์(S.TRI)  อตัราดอกเบ้ีย (R) อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EX)  

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และ

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI)  

อตัราดอกเบ้ีย (R) อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย ์(DVD) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EX)  พบว่า ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI)  และอตัราดอกเบ้ีย (R) มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรมีระดับ

ความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั และอตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD) มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ตวัน้ี สามารถส่งผลต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติไดถึ้งร้อยละ 99.10 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.90 เกิดจาก

ปัจจัยอ่ืนๆ ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

Abstract 

This thesis aims to (1) study the factors that affecting the Stock Exchange of 

Thailand Index, (2) study the trend of the Stock Exchange of Thailand Index. The data 

used in this study was secondary monthly time series data from January 2008 to 

December 2012, and data processing using statistical 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 total return stock index, the interest rate, dividend stock exchange, the 

inflation rate, Dow Jones industrial index and the Thai baht- U.S. dollar exchange rate. 

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 

stock market index and the section of the test, the relationship between the total return 

stock index, the interest rate, dividend stock exchange, the inflation rate, Dow Jones 

industrial index and the Thai baht-U.S. dollar exchange rate. Found that the total return 

stock index and the interest rate had a relationship in the same direction as statistically 

significant. Variables associated with it. So the relationship is close to the direction of 

the assumptions set out significantly. The dividend stock exchange that correlate 

significantly in the opposite direction, and is based on the assumptions set forth.  The 
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results that the three economic factors can affect the stock market index are statistically 

significant at the 99.10%, the remaining 0.90 % of the other factors. The inflation rate, 

Dow Jones industrial index and the Thai baht-U.S. dollar exchange rate could not 

correlate significantly statistically affect the stock market index. 

KEYWORDS : ECONOMIC, STOCK EXCHANGE OF THAILAND,  

SET INDEX 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( Stock Exchange of Thailand ) ถือเป็นแหล่ง

รวบรวมของเงินทุนท่ีมาจากนกัลงทุน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สําคญั คือเป็นศูนยก์ลางการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการดาํเนินงาน  และดา้นการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร ท่ีมีความยุติธรรมเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นกลไกสําคญัในการระดม

เงินทุน จดัสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจ ซ่ึงช่วยสนับสนุนตลาดทุนและระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ การลงทุน

นับว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการดาํเนินงานตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดการ

เคล่ือนไหวของระบบเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นช่องทางการลงทุน

ท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการสร้างกาํไรจากความเคล่ือนไหวของ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มสูงข้ึนและได้รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในรูปของเงินปันผล 

รวมทั้งยงัเป็นการบริหารสภาพคล่องและการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโตมาก

ยิง่ข้ึน ทาํใหเ้กิดการไหลเขา้ของเงินลงทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในขณะนั้นจึงมีความสําคญัและสัมพนัธ์กับทิศทาง แนวโน้มของการพฒันาการทาง

เศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นกลไกตลาดทุนท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการเพื่อการลงทุนของภาค

การผลิตและความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ตลาดหลกัทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบนั 

ภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาจากการลงทุนทั้งภายใน

และภายนอกประเทศท่ีทาํให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เกิดความเคล่ือนไหว มีแนวโน้ม
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เพิ่มข้ึนและลดลง ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากทิศทางการข้ึนลงของราคาหุ้นท่ีบ่งบอกถึงการไหล

เขา้ของเงินท่ีมาจากการลงทุนของกลุ่มนกัลงทุนท่ีมีดว้ยกนั 4 ประเภท คือ สถาบนัใน

ประเทศ , บญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์, นกัลงทุนต่างประเทศ และ นกัลงทุนทัว่ไปในประเทศ 

ซ่ึงทั้ง 4 ประเภทน้ี ทาํให้มูลค่าการซ้ือขายรวม และดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์กิดการปรับตวั 

ดงัจะเห็นไดจ้าก พ.ศ. 2551 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 449.96 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวม

เป็น 39 ลา้นลา้นบาท และต่อมาใน พ.ศ. 2552 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ท่ี 734.54 จุด 

มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 43 ลา้นลา้นบาท ส่วนใน พ.ศ. 2553 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 

1032.76 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 69 ลา้นลา้นบาท ต่อมาใน พ.ศ. 2554 ดชันีตลาด

หลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัลดลงอยูท่ี่ 1025.32 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 70 ลา้นลา้นบาท 

และ พ.ศ. 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัข้ึนสูงกว่าทุกปีโดยอยู่ท่ี 1391.93 จุด 

มูลค่าการซ้ือขายรวมก็ปรับตวัข้ึนสูงตามไปดว้ยเป็น 76 ลา้นลา้นบาท ถึงแมด้ชันีตลาด

หลกัทรัพยอ์าจมีแนวโนม้ลดลงใน พ.ศ.  2554 แต่ใน พ.ศ. 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพยก์็

กลบัมาเพิ่มสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นๆมา  ดงันั้นการลงทุนของนกัลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถดูไดจ้ากดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีช้ีนาํ

ภาพรวมเศรษฐกิจจริงในอนาคตอนัใกล ้เม่ือตลาดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะนาํเงิน

เข้ามาลงทุน ทาํให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นช่วง

แนวโนม้ขาข้ึน ก็คาดไดว้า่ในอีก 3 เดือน – 6 เดือนขา้งหนา้เศรษฐกิจก็อาจดีข้ึน ในทาง

ตรงกนัขา้ม เม่ือตลาดมีแนวโนม้ลดลง นกัลงทุนสามารถชะลอการลงทุนหรือมีการขาย

มากกวา่การซ้ือเพื่อดูความเคล่ือนไหวของภาวะตลาด ทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวั

ลดลง หรืออยูใ่นทิศทางลดลง อาจทาํให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัลง มูลค่าการซ้ือขาย

เบาบาง สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือถดถอยได้ นักลงทุนจึงเป็นตัว

ผลกัดนัให้ตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนไปตามการปรับตวัของราคาหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนและ

ลดลงดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตวัช้ีวดัท่ีมีบทบาทอยา่งมากใน

การตดัสินใจลงทุน การศึกษาเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนกัลงทุนโดยใช้เป็น
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แนวทางในการบริหารและพฒันาตลาดหลกัทรัพยไ์ปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นท่ี

ยอมรับของนกัลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาแนวโนม้ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานงานวจัิย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย,์ อตัราดอกเบ้ีย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีตลาด

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย,์ อตัราเงินเฟ้อ, ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์, อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์ และใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลักทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ีย  อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย์  อัตราเงินเฟ้อ  ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  
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กรอบแนวความคิด 

                                     ตวัแปรอิสระ                                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการกาํหนดแผนและนโยบายการ

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อพฒันาตลาดทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. รัฐบาลสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพิจารณาเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. รัฐบาลและนกัลงทุนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการตดัสินใจ

เก่ียวกับการลงทุน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการกํากับดูแลตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการตดัสินใจ

เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบั

หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

  

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราเงินเฟ้อ 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
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1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการจดัตั้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบ

กิจการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยจดัใหมี้การให้บริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ตลอดถึงการจดัระบบและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตลาดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยเป็น

สํานักหักบญัชี  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ ศูนยใ์ห้บริการด้าน

ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือธุรกิจทาํนองเดียวกนั 

2. แนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการลงทุน 

กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด หมายถึง กลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีประกอบดว้ย  หลกัทรัพย์

ทุกชนิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดจะมีสัดส่วนของเงินลงทุน  เท่ากบัสัดส่วนของ

มูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิดนั้น ๆ โดยสัดส่วนของมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิด

หน่ึง  เท่ากบัมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิดนั้น  หารดว้ยมูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพยทุ์ก

ชนิด 

การทาํ arbitrage หมายถึง การทาํกําไรโดยปราศจากความเส่ียงโดยการซ้ือ

หลกัทรัพย์หน่ึงพร้อมกบัขายหลกัทรัพยน์ั้นในราคาท่ีต่างกนัในตลาดสองตลาด ด้วย

มูลค่าเงินลงทุนเท่ากบัศูนย ์โอกาสในการทาํ arbitrage อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ซ่ึงกลุ่ม

หลกัทรัพยห์น่ึงให้ผลลัพธ์ (payoff) จากการลงทุนเท่ากับอีกหลักทรัพย์หน่ึง โดยการ

ลงทุนทั้งสองมีราคาท่ีแตกต่างกนั 

Factor model เป็นตวัแบบท่ีบ่งพฤติกรรมของราคาหลกัทรัพย ์โดยระบุปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆในเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยจ์าํนวนมาก ปัจจยัความเส่ียง

เหล่าน้ีเป็นตวัแทนของภาพรวมเศรษฐกิจและมิใช่เป็นลกัษณะเฉพาะของบริษทั 

3. ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีการลงทุน (Frank K. Reilly อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หนา้ 7-9) 

ไดอ้ธิบายว่า การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี 

ควรคุ้มกับอตัราเงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับใน

อนาคต 
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ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz  

( จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หนา้ 204-205 ) ไดอ้ธิบายวา่ ผูล้งทุนพยายามท่ีจะลด

ความเส่ียงโดยการกระจายการลงทุน แต่ Markowitz พบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์

หลายๆประเภทอาจมิไดช่้วยลดความเส่ียงหรือความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทน

ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ลย หากผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดนั้นเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกนัอยูต่ลอดเวลา  

ทฤษฎีดาว (Dow’s Theory)  

( สนธิ องัสนากุล, 2547, หน้า 31-32 ) ไดอ้ธิบายว่า การข้ึนลงของหุ้นเปรียบ 

เสมือนการข้ึนลงของนํ้าในทะเล กล่าวคือ ช่วงท่ีนํ้ ากาํลงัข้ึนนั้น คล่ืนท่ีซดัเขา้หาฝ่ังแต่ละ

ลูกจะขยบัสูงข้ึนกว่าคร้ังก่อนๆ ในทางกลบักนั ช่วงท่ีนํ้ าทะเลเร่ิมลดลง ลูกคล่ืนท่ีเขา้หา

ฝ่ังแต่ละลูกจะค่อยๆมีระดบัท่ีลดลง การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นก็มีลกัษณะเดียวกบัการ

เคล่ือนไหวของกระแสนํ้ าในทะเล ตอนขาข้ึนระยะทางท่ีหุ้นวิ่งข้ึนจะสูงกวา่ระยะทางท่ี

หุน้ตกลง แต่ตอนขาลงระยะทางท่ีหุน้ตกลงจะยาวกวา่ระยะทางท่ีหุน้วิง่ข้ึน 

4.ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประทสัน์ ตนัเจริญ (2536) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีราคาหุ้นของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงท่ีเกิดวิกฤติกับช่วงหลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ โดยพบว่า ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีนัก

ลงทุนจะตอ้งทาํการพิจารณา คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) ส่วนในช่วงหลงัจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจนัก

ลงทุนจะตอ้งทาํการพิจารณาเพิ่มอีก คือ ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M) และอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย (R) ก่อนท่ีนกัลงทุนจะทาํการตดัสินใจลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณรงค ์ชวนใช ้(2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการไหลของ

เงินทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของนกัลงทุน
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ต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยร์วม ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อตัราส่วนราคาปิดต่อ

ผลตอบแทนตลาดฯ อตัราเงินปันผลของตลาดฯ ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์ ส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ีย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และวกิฤตการณ์ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ 

ยุทธนา กระบวนแสง (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี

กาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพบว่า อตัราดอกเบ้ีย

และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99 % ส่วนปริมาณการซ้ือของนกัลงทุน

ต่างประเทศและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 % ผลของตวัแปรท่ีไดเ้ป็นไปตามขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ปริมาณ

การซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้สมมุติฐานท่ีกาํหนดไวว้่า

มูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยจ์ะผนัแปรทิศทางเดียวกนักบัการซ้ือสุทธิของนกั

ลงทุนจากต่างประเทศ 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย” ไดท้าํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวม 60 เดือน มาเป็นเคร่ืองมือในการ

วเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ

อนุกรมเวลา โดยเป็นขอ้มูลรายเดือนท่ีเกิดข้ึนในอดีตยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จาํนวน 60 เดือนประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลักทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย  ์ อตัราเงินเฟ้อ ดัชนี
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อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และตวั

แปรตาม (Dependent Variable) คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์จะใช้วิธีการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(www.bot.or.th) และข้อมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (www.indexpr.moc.go.th) 

เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ ดว้ยแบบจาํลองสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่างๆ กบัตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ ด้วยการใช้แบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple 

Regression Analysis) ซ่ึงมีแบบจาํลอง ดงัน้ี  

S.INDEX =A+B1 S.TRI+B2 R +B3 DVD +B4 INF +B5 DJIA +B6 EX 

โดยท่ี 

S.INDEX   หมายถึง   ตวัแปรตามซ่ึงในการศึกษาน้ีหมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ 

                       (หน่วย : จุด) 

A               หมายถึง    ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

B 1-7            หมายถึง   ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
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S. TRI        หมายถึง   ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(หน่วย : จุด) 

R                หมายถึง   อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

DVD          หมายถึง   อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(ร้อยละ) 

INF            หมายถึง   อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)  

DJIA          หมายถึง   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (หน่วย : จุด) 

EX             หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

                                   (หน่วย: บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม ดว้ย

ตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยจะช่วยให้การพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระท่ี

ทาํการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  

ตารางท่ี 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

S.TRI 60 1,835.38 7,056.68 4,129.0873 1,431.4171 

R 60 1.27 3.95 2.5015 .8969 

DVD 60 2.92 7.25 4.0253 1.0056 

INF 60 -4.40 9.20 2.9550 2.5760 

DJIA 60 7,062.93 13,437.13 11,160.8670 1,652.3880 

EX 60 29.88 35.78 32.2008 1.6895 

S.INDEX 60 401.84 1391.93 874.8723 259.8159 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

พบวา่ จากตวัแปรทั้งหมด 6 ตวัสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 
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ดชันีตลาดหลกัทรัพย  ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 874.8723 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

259.8159 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 1391.93 และจุดตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 401.84 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้

ในการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4,129.0873  มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,431.4171  โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 7,056.68  และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 

1,835.38.38 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.5015 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8969 โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 3.95 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 1.27 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0253 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.0056 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 7.25 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 2.92 จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราเงินเฟ้อ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.9550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.5760 โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 9.20 และจุดตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ -4.40  จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11,160.8670  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1,652.3880 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 13,437.13  และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 

7,062.93  จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 32.2008 มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.6895 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 35.78 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 29.88 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ตวัแปร 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ไม่ปรับฐาน 

สมัประสิทธ์ิ

ถดถอย 

ปรับฐาน 

T Sig. 

ค่าสหสมัพนัธ์ 

ของตวัแปร 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 391.351 31.133  12.570 .000   

 S.TRI .154 .004 .846 40.113 .000 .355 2.821 

 R 14.036 4.236 .048 3.314 .002 .738 1.356 

 DVD -46.131 5.224 -.179 -8.830 .000 .386 2.592 

       R   =   0.996         R2    =  0.991   Std. Error of the Estimate    =  25.0626 

  F   =   2094.876          Sig.  =  0.000          Adjusted R Square  =  0.991 

  

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 3 ตวั ไดแ้ก่ ดชันี

ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี

ส่งผลกระทบดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เท่ากบั 99.10% ส่วนท่ีเหลือ 0.90% เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ  

โดยสามารถแสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี :  

S.INDEX  =  391.351 + 0.154 S.TRI + 14.036R - 46.131DVD  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย” ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์ อตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวม 60 เดือน 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 และค่า R2 = 0.991 แสดงวา่ ตวัแปร

อิสระ 3 ตวัน้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
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คิดเป็นร้อยละ 99.1 โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.9 เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตาราง 5.1 Correlation Analysis 

 S.TRI R DVD 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ + + - 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

อาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ประเทศไทยอยู่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติและการเมือง ทาํให้ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนและเป็น

แนวทางในการตดัสินใจการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่ม

กาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน   

2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ี

ไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม คือ 

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์ใหมี้ความเหมาะสม ไม่อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้ดชันีตลาด

หลกัทรัพยมี์เสถียรภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะของการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 6 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI ) อตัราดอกเบ้ีย (R) 

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD ) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษา

ในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดัชนี
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อุตสาหกรรมนิเคอิ เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการ

ลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้  

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนการลงทุนทั้ง 4 กลุ่มการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ

ลงทุนของนกัลงทุนในคร้ังต่อไป  

 3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน
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