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ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อราคา SET50 Index Futures 

(THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS IN THE SET50 INDEX 

FUTURES PRICE) 

ปรียานุช ศรียกุตนิ์รันดร์ 1  ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล 2 

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

     บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี (1) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index Futures (2) เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของการ

เปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ขอ้มูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 

2555 รวม 5 ปี ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงวิธีการ

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน 

โดยใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูป เพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปัจจัยท่ีนํามาศึกษาได้แก่  

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-

ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อัตราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ราคานํ้ ามนั และอตัรา

ดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา SET50 Index Futures ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ใน 

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา SET50 Index Futures โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ตวัน้ี 

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สถิติ ไดถึ้งร้อยละ 85.9 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.1 เกิดจากตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ส่วนตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซ้ือ-ขายหลักทรัพย์โดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ใน

เดือนก่อนหนา้ 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index, ตลาดอนุพนัธ์ 

Abstract 

This thesis investigates (1) the impact of economic factors in the SET50 

index futures price, the researcher considers (2) the movement of changes 

the SET50 index futures price. The data used in this study was secondary monthly 

time series data from the period between January 1, 2008 and December 31, 2012, a 

total of 5 years, except GDP using quarterly data. The data processing using 

software to test the hypothesis and multiple linear regression model analysis of data 

to test the relationship between independent and dependent variables. The factors 

under study were the gross domestic product, Dow Jones Industrial Average, the 

price of oil, the value of selling and buying securities, SET50 index return, the 

prices on the SET50 index futures in the previous month, the Thai baht-U.S. dollar 

exchange rate, the inflation rate and the interest rate. 

 The findings are as follow: The gross domestic product, the price of oil and 

the interest rate were determined to be directly correlated with the SET50 index 

futures price. The Thai baht-U.S. dollar exchange rate and the inflation rate were 

inversely correlated with the SET50 index futures price. The result shows that the 

five economic factors can explain 85.9% of the change in the SET50 index futures 

price. The remaining 14.1% of the other independent variables. The remaining 

variables could not unambiguously reflect changes in the the SET50 index futures 

price at a statistically significant level were the Dow Jones Industrial Average, the 
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value of selling and buying securities, SET50 index return and the prices on the 

SET50 index futures in the previous month.  

KEYWORDS : ECONOMIC, SET50 INDEX FUTURES, THAILAND FUTURES 

EXCHANGE 

1. บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินถือเป็นกลไกสําคญัอย่างยิ่งในการจดัสรร

ทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจจากผู ้ท่ีมีเงินออมไปยงัผู ้ท่ีต้องการเงินทุน ซ่ึง

ก่อให้เกิดการลงทุน การผลิต และการจา้งงานอนัเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัท่ีทาํให้

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ โดยดูไดจ้ากค่าผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อปี ใน พ.ศ. 2551 เท่ากบัร้อยละ 2.5 พ.ศ. 2552 

เท่ากบัร้อยละ 2.3 พ.ศ. 2553 เท่ากบัร้อยละ 7.8 พ.ศ. 2554 เท่ากบัร้อยละ 0.1 และใน 

พ.ศ. 2555 เท่ากบัร้อยละ 6.4 รวมทั้ง ระบบสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงและมี

ประสิทธิภาพ เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของระบบการเงินให้สามารถ

ดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ4ยงัช่วยเก้ือหนุนให้ระบบเศรษฐกิจ

ขยายตวัได้อย่างย ัง่ยืนและมีเสถียรภาพมากข้ึนด้วย ทั้งน้ีระบบการเงินของไทย

ประกอบไปด้วยตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึง4ทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเอ้ืออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูต้อ้งการเงินทุน (กิจการ) และผูมี้เงินออม (ผูล้งทุน) มาพบกนัเพื่อ

เป็นการจดัหาเงินทุน โดยใช้สินทรัพยท์างการเงินต่างๆ เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มช่อง

ทางการจดัหาเงินทุนของกิจการให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนและเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสําหรับนกัลงทุน เช่น หุ้นสามญั ตัว๋เงินคลงั ตราสารหน้ี 

เป็นตน้   

ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยได้เปล่ียนแปลงไปเป็นระบบการค้า เสรี (ยุค

โลกาภิวฒัน์) ทาํให้ตลาดการเงินของไทยตอ้งมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วและดว้ย

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ส่งผลทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกใน

ปัจจุบนัมีความผนัผวนกวา่ในอดีตมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนท่ีตอ้งเผชิญกบั

ความเส่ียงท่ีมากข้ึนในการลงทุน  ดงันั้นเป็นเหตุให้ตลาดการเงินของไทยตอ้งมีการ
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พฒันาตราสารทางการเงินชนิดใหม่ๆ เช่น การลงทุนในพนัธบตัร กองทุนรวมและ

ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุนให้มาก

ข้ึน โดยท่ีนักลงทุนนั้ นมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการลงทุนคือ ต้องการ

ผลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการความเส่ียงในการลงทุน

นั้นๆ ให้มีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดเช่นกนั การบริหารจดัการความเส่ียงจึงนับเป็นหัวใจ

สําคญัของการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนให้มากท่ีสุด ดงันั้นการลงทุนในตรา

สารอนุพนัธ์ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุนท่ีช่วยในการบริหารจดัการความ

เส่ียงท่ีทาํให้นกัลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงนั้นไดแ้ละเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทน

มากท่ีสุดเช่นกนั 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกว่า “ตราสารอนุพนัธ์ 

(Derivatives)” ไดท้วีความสําคญัต่อตลาดการเงินของไทยและตลาดการเงินโลกมาก

ข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะตราสารอนุพนัธ์เปรียบเสมือนนวตักรรมทางการเงินรูปแบบ

ใหม่ ท่ีไดมี้การปรับเปล่ียนวธีิการบริหารความเส่ียงและการเก็งกาํไรในการลงทุนจาก

รูปแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัสูงข้ึน ทาํให้ในปัจจุบนันั้น นัก

ลงทุนส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพนัธ์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงต่างๆ จากการลงทุนและเป็นเคร่ืองมือการเก็ง

กาํไรในตลาดอนุพนัธ์ไดท้ั้งทิศทางเพิ่มข้ึนและทิศทางลดลง เป็นเหตุให้ SET50 Index 

Futures จึงเป็นท่ีนิยมและเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้นกัลงทุนมีความตอ้งการลงทุนใน SET50 

Index Futures เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยดูไดจ้ากสถิติขอ้มูลปริมาณการซ้ือขาย

ใน พ.ศ. 2551 เท่ากบั 839.185 พนัลา้นบาท พ.ศ. 2552 เท่ากบั 890.123 พนัลา้นบาท 

พ.ศ. 2553 เท่ากบั 1,092.637 พนัลา้นบาท พ.ศ. 2554 เท่ากบั 972.685 พนัลา้นบาท 

และใน พ.ศ. 2555 เท่ากบั 1,295.612 พนัลา้นบาท จากขอ้มูลในอดีตจนถึงปัจจุบนัของ 

SET50 Index Futures ในตลาดอนุพนัธ์ แสดงให้เห็นวา่ SET50 Index Futures มี

ความสาํคญัมากข้ึนต่อนกัลงทุน ดงันั้น นกัลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหรือขาย SET50 Index 

Futures ก็ตอ้งสามารถคาดการณ์ราคาข้ึนลงของ SET50 Index ได ้เพื่อเป็นประโยชน์

ในการวางแผนและวางกลยุทธ์ในการลงทุนใน SET50 Index Futures ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงราคาของ SET50 Index นั้น มีผลกระทบมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ ท่ีเป็นตวักระตุ้นท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคา 

SET50 Index Futures อยา่งมาก   

การวเิคราะห์ถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures จึง

มีความสําคญัมากต่อการลงทุน ถา้นกัลงทุนสามารถคาดการณ์ราคาไดอ้ย่างแม่นยาํ

และถูกตอ้ง ย่อมทาํให้ไดเ้ปรียบผูอ่ื้นและทาํให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีตอ้งการอีกดว้ย 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 

Index Futures และมีการคาดหวงัวา่ ผลการศึกษาเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อ

การลงทุนใน SET50 Index Futures เพื่อให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทาง

แนวโนม้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures ได้

และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures  

2. เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures  

สมมติฐานงานวจัิย 

ปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-

ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ SET50 Index ในวนัก่อนหนา้ 

ปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบั SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดว้ิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศใช้ข้อมูลรายไตรมาส ระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี ซ่ึงปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
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มวลรวมในประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขาย

หลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย  

กรอบแนวความคิด 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักลงทุนสามารถค้นพบเก่ียวกับทิศทางความเคล่ือนไหวและการ

เปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Future ท่ีผ่านมา และสามารถนาํรูปแบบการ

เคล่ือนไหวของราคา SET50 Index Futures มาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพยากรณ์

เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนใน SET50 Index Futures 

ราคา 

SET50 Index Futures 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

2. มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

3. ผลตอบแทนของ SET50 Index 

4. ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index 

ในเดือนก่อนหนา้ 

5. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

6. อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) 

 

 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศ 

1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

2. ราคานํ้ ามนั (NYMEX) 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(Exchange Rate) 
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2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและต้องการลงทุนสามารถนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีได้จาก

การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ และประกอบการตดัสินใจในการลงทุน

ใน SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. นกัวชิาการและนกัศึกษาสามารถนาํขอ้คน้พบและขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี

ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures ในตลาดอนุพนัธ์ (TFEX) ผูว้จิยันาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั SET50 Index Futures 

 SET50 Index Futures เป็นส่วนผสมของสัญญาฟิวเจอร์ส และดชันี SET50 

ซ่ึงก็คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50 เป็นสินทรัพยอ์า้งอิง โดยเป็นสินคา้ตวั

แรกท่ี ตลาดอนุพนัธ์ (TFEX) เปิดดาํเนินการซ้ือขายในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 โดย

ประโยชน์ของ SET50 Index Futures คือ บริหารความเส่ียงให้กบัพอร์ตหุ้นและสร้าง

โอกาสทาํกาํไร เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนนอ้ย สามารถทาํกาํไรไดท้ั้งในตลาดขาข้ึนและ

ในตลาดขาลง  

 2. ทฤษฎีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546, หนา้ 9-17) อธิบายวา่ แนวคิดของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น

ตัวกําหนดราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลการดาํเนินงาน รวมทั้งฐานะ

ทางการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

 3. ทฤษฎีกาํหนดราคาฟิวเจอร์ส 

 (กฤษฎา เสกตระกูล, 2548, หนา้ 7) ไดอ้ธิบายวา่ “แบบจาํลองในการกาํหนด

ราคาท่ีเรียกวา่ Cost-of-Carry Model ในแบบจาํลอง Cost-of-Carry Model ราคา 

Futures ข้ึนอยู่กบัราคาเงินสด (cash price) และตน้ทุนในการเก็บรักษา (cost of 
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storing) ของสินทรัพยอ์า้งอิง จากวนัปัจจุบนัถึงวนัครบกาํหนดส่งมอบตามสัญญา 

Futures ส่วนแบบจาํลอง Expectations Model ราคา Futures ในวนัปัจจุบนัเท่ากบั

ราคาเงินสดท่ีคาดว่าเป็นของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัครบกาํหนดส่งมอบตามสัญญา 

Futures 

4. ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทาน    

(บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน, 2549, หน้า 90) ได้

อธิบายว่า ทฤษฎีการกาํหนดราคาของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ใช้หลกัเง่ือนไข

ดุลยภาพ (Equilibrium) และเง่ือนไขอาบิทราจ (Arbitrage) มีลกัษณะคลา้ยกบักรอบ

แนวคิดเร่ืองการกาํหนดราคาสินค้าตามเส้นอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยท่ี

หลกัการพยากรณ์แนวโน้มของราคา ดูจากปัจจยัท่ีกระทบต่อการผนัแปรของราคา

สินคา้ในตลาดอนุพนัธ์ 

5. ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Theory) 

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 260-261) ไดอ้ธิบายวา่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Efficient Market) หมายถึง ตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้นข่าวสาร

ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยอ์ย่างรวดเร็วและทัว่ถึง แนวคิดน้ีมีรากฐานความเช่ือว่า ผู ้

ลงทุนซึมซับข่าวสารขอ้มูลท่ีมีอยู่ทั้งหมดอยูใ่นรูปของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทาํให้มีการ

ตดัสินใจซ้ือหรือขาย  

6. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ราคาทองคาํ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์าว

โจนส์และมูลค่าซ้ือ-ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมีการเปล่ียนแปลงในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 กรรณิการ์ จะกอ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษา

ปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วน

ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนตวั

แปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์เป็นตัวแปรท่ีไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารได ้

ปุณยา รัชดามรินทร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เคล่ือนไหวของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Futures มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัเซต 50 

(SET50 Index Futures) โดยผลการศึกษาพบว่า ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคา

นํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการซ้ือขายรวมในตลาดตราสาร

อนุพนัธ์ และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับเซต 50 ในวนัก่อน สามารถ

อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (SET50 Index Futures) ได้ถึงร้อยละ 

97.23 ส่วนอีกร้อยละ 2.77 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่สามารถนาํมาพิจารณา

และไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) แสดงวา่ ตวัแปรอิสระสามารถ

อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั

เซต 50 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures” ไดท้าํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ยกเวน้

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 
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31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี มาเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ยกเว้น

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 

31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ราคานํ้ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index 

ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ีย และตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ ราคา SET50 Index Futures 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช้วิธีการ

ประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน 

วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ 

(www.tfex.or.th) ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และขอ้มูลจาก

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.indexpr.moc.go.th) เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression Model) โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่างๆ กบัตวัแปร

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
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แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาคร้ังน้ี โดยทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการ

วิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ ด้วยการใช้แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Model) ซ่ึงมีแบบจาํลอง ดงัน้ี  

S50  =  a0 + b1GDP + b2DJIA + b3NYMEX + b4 VALUE + b5R + b6EX + b7IR  

            + b8I + b9SET50 

โดยท่ี 

a0        หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

b1, b2, .., b9   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ  

S50       หมายถึง ดชันีราคา SET50 Index Futures (หน่วย: จุด) 

GDP        หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ร้อยละ)  

DJIA        หมายถึง ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (หน่วย: จุด) 

NYMEX    หมายถึง ราคานํ้ามนั (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ, ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรล) 

VALUE     หมายถึง มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ (พนัลา้นบาท/หน่วย) 

R       หมายถึง ผลตอบแทนของ SET50 Index (หน่วย: จุด) 

EX        หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)  

IR        หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

I       หมายถึง อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

SET50         หมายถึง ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ 

                      (หน่วย: จุด) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูป (SPSS) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์ใชว้ิธีการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม ดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยจะช่วยให้การ
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พยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

เพื่อวเิคราะห์วา่ตวัแปรอิสระท่ีทาํการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  

ตารางท่ี 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

S50 60 277.40 949.80 606.9133 179.34370 

GDP 60 0.30 18.90 5.8150 4.01661 

DJIA 60 7,062.93 13,437.13 11,160.8670 1,652.38798 

NYMEX 60           39.26 134.02 86.0602 20.31678 

VALUE 60 137.43 916.73 497.5385 182.46447 

R 60 1,966.13 7,226.40 4,393.8238 1,460.36730 

EX 60 29.88 35.78 32.2008 1.68947 

IR 60 -4.40 9.20 2.9550 2.57599 

I 60 1.30 4.00 2.5133 0.89319 

SET50 60 277.40 903.90 601.4267 173.62025 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive 

Analysis) พบวา่ จากตวัแปรทั้งหมด 9 ตวั สามารถบรรยายได ้ดงัน้ี 

S50 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 606.9133 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 179.34370

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 949.80 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 277.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

GDP มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.8150 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 4.01661โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 18.90 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 0.30 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 
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DJIA มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11,160.8670 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

1,652.38798 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 13,437.13 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 7,062.93 จาํนวน

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

NYMEX มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 86.0602 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 20.31678 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 134.02 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 39.26 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

VALUE มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 497.5385 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

182.46447 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 916.73 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 137.43 จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

R มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4,393.8238 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1,460.36730 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 7,226.40 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1,966.13 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

EX มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32.2008 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.68947 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 35.78 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 29.88 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

IR มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.9550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.57599 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

I มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.5133 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.89319 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 4.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.30 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

SET50 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 601.4267 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 173.62025 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 903.90 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 277.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) 

ตวัแปร 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ไม่ปรับฐาน 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ปรับฐาน 

t Sig. 

ค่าสหสมัพนัธ์ 

ของตวัแปร 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 3,072.970 249.544  12.314 0.000   

 GDP 8.481 2.488 0.190 3.408 0.001 0.842 1.187 

 NYMEX 3.084 0.856 0.349 3.601 0.001 0.278 3.598 

 EX -86.482 6.539 -0.815 -13.226 0.000 0.690 1.450 

 IR -27.011 6.445 -0.388 -4.191 0.000 0.305 3.275 

 I 33.350 12.933 0.166 2.579 0.013 0.631 1.586 

        R   =   0.927            R2    =  0.859          Std. Error of the Estimate    =  70.46648 

  F   =   65.634          Sig.  =  0.000          Adjusted R Square              =  0.846 

 

จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ราคานํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ราคา SET50 Index Futures เท่ากบั 85.9% ส่วนท่ีเหลือ 14.1% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ  

โดยสามารถแสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี :  

S50  =  3,072.970 + 8.481GDP + 3.084NYMEX - 86.482EX - 27.011IR + 33.350I 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 

Index Futures” ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือน

ก่อนหนา้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 
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โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตร

มาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 และค่า R2 = 0.859 แสดงวา่ ตวั

แปรอิสระ 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures คิด

เป็นร้อยละ 85.9 โดยสมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.1 เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตาราง 5.1 Correlation Analysis 

ตวัแปรอิสระ GDP NYMEX EX IR I 

ตวัแปรตาม (S50) + + - - + 

 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index 

Futures ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ใน

เดือนก่อนหนา้ อาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ี

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประสบปัญหาทางด้านการเมือง ภัยธรรมชาติและได้รับ

ผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

1. นกัลงทุนสามารถใชผ้ลการวิจยัน้ี เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์และ

แนวทางการตดัสินใจลงทุนใน SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและตอ้งการลงทุนใน SET50 Index Futures ควรศึกษา

ขอ้มูลของปัจจยัต่างๆ และติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของราคา SET50 

Index Futures ไดแ้ม่นยาํและถูกตอ้ง  

3. รัฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้ในการ
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ควบคุมดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมกบัประเทศไทย ซ่ึงเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนและกระตุน้การลงทุนในประเทศใหม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรอิสระเฉพาะ 9 ตวั ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปร
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2. สําหรับผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติท่ี

เขา้มาลงทุนในประเทศไทยและการไหลเขา้มาของเงินจากนกัลงทุนต่างชาติ เพื่อนาํ

ขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Futures ได้

อยา่งเหมาะสม 
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