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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกจิของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF THE HOME & 

OFFICE PRODUCTS. (HOME) 

อรพิน  เพชรศิริ1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

                                

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน (HOME)  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 

เดือน (INT) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) และมูลค่า

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม  2551 ถึง ธนัวาคม 2555 

เป็นจาํนวน  60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) ได้แก่ ดชันี

ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์(TVAL) มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ อตัราเงินเฟ้อ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study economic factors influences the stock price 

index of the Home & Office Products. (HOME) 

The economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET), Fixed deposit rates (INT), inflation Rate (INF), trading Volume and trading 

Value.  The monthly data of January 2008 to December 2012 ; 60 month in total.  

Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze 

the data. 

 The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) and trading 

Value statistically are positively affect the stock price index of the Home & Office 

Products sector (HOME) at the significance level of 0.05 

Key Words : stock price index, inflation Rate 

1.บทนํา 

ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ต่อมา แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดเ้สนอให้มีการจดัตั้ง ตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยเนน้ให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  

พฒันาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก 

"ตลาดหุน้กรุงเทพ"  (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน และต่อมาเป็น 

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ช่ือภาษาองักฤษว่า "The Securities 

Exchange of Thailand"    

ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดมี้โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษทัท่ีจด

ทะเบียน เพื่อให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัไดอ้ยู่ในหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อ

ความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกนัและเป็นขอ้มูลดา้นการลงทุนไดอ้ย่าง
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เหมาะสม โดยแนวทางการจดักลุ่มมีหลกัการโดยรวมคือ ให้สามารถสะทอ้นถึง

ประเภทธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนได้ชดัเจนและสะทอ้นให้เห็นถึงอุตสาหกรรม

ของประเทศได้มากข้ึน นิยามและความหมายของแต่ละกลุ่ม / หมวดสามารถ

ครอบคลุมและรองรับประเภทธุรกิจของบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจประเภทใหม่ ๆ ท่ีคาดวา่

จะเขา้มาจดทะเบียนในอนาคตได ้

ในการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจใหก้บันกัลงทุน  จึงเป็นเหตุผลในการศึกษาคร้ังน้ี 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ (TVOL) และมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย  ์ (TVAL) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สํานกังาน  โดยตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษา  ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF)  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVOL)  และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

(TVAL) ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือน

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ต่างๆท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบั

สินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

(HOME) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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กรอบแนวความคิด 

 ตวัแปรอิสระ                                                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน  สาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุน และ 

ผูส้นใจทัว่ไปหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน   

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของ

ใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ผูว้จิยัไดศึ้กษารวบรวม แนวคิดทฤษฎี  และวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทฤษฎีความเส่ียง 

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)              

ส่วนท่ี 2  ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVOL) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) 

ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกจิ

ของใช้ในครัวเรือนและ

สํานักงาน (HOME) 
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ภาวะตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  

ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กสานต์ิ ชนะชยั (2552) ศึกษาการทดสอบระหวา่งตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ี

มีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคดงักล่าว 

ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราแลกเปล่ียนระหว่างไทยกบั

สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ ามนัดิบดูไบล่วงหนา้ 1 เดือน ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

และ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิ โดยใชข้อ้มูลรายวนัระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายม 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดยการใชแ้บบจาํลองทาง

เศรษฐมิติดว้ยเทคนิควิธี Cointegration และ Error Correction Model (ECM) ตาม

กระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และพิจารณาผลกระทบท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) 

จากการศึกษาพบวา่ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย, ราคานํ้ ามนัดิบตลาดดูไบล่วงหนา้ 1 เดือน, มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ส่วนตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มได้แก่ อตัราดอกเบ้ียฝาก

ประจาํ 12 เดือน และ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนผลการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ในระยะยาว ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และ ปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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อานนท ์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ เพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และใชก้ารวิเคราะห์โดยวิธีกาํลงัสอง

น้อยท่ีสุด มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่าง ๆ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง กนัยายน 2549 โดยมีจาํนวน 58 

ตวัอยา่ง  

ผลท่ีได้จากการทดสอบคือ ปัจจยัท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ปริมาณเงินใน

ประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

กาญจนวดี  วิบูลยพ์าณิช (2547)  ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยเป็นการวิเคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ ดว้ย

วธีิการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares-OLS) โดยอาศยัแบบจาํลองของ Bae and Duvall (1996) ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็น

ขอ้มูลทุติยภูมิ ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2540 ถึง เดือน ธนัวาคม 2546 

ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระทุกตวั สามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในประเทศไทยได ้81.55% โดยตวัแปรท่ีเป็นปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบั

ทองคาํ ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีนยัสําคญัทางสถิติ 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ส่วนตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศ

ไทย คือ ตวัแปรปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบัราคา ระดบัรายได ้อตัราเงิน

เฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นไปตามสมมติฐาน แต่ตัวแปรอัตราดอกเบ้ีย

ต่างประเทศไม่ตรงตามสมมติฐาน 
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เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยพบวา่ ปริมาณเงิน ระดบัราคาทองคาํ ระดบั

รายได้ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน ส่วนระดับราคา

เช้ือเพลิง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม 

และระดบัราคาเช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากท่ีสุด 

ส่วนตวัแปรอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

นิภา  ไชยวงศ ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลรายวนั ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2554 รวมทั้งส้ิน 

104 วนั โดยใชแ้บบจาํลองของสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป EViews 

ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ราคาหุน้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ดชันีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สลิลทิพย ์ศิริไพบูลย ์(2546) ได้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2538 ถึงเดือน ธันวาคม 2544 โดยปัจจัยท่ีนํามาศึกษาได้แก่ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ ค่าเงินบาท และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

อดีต 

ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มีลักษณะน่ิง ในขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาทมีลักษณะไม่น่ิง จึงได้ใช้วิธี
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วิเคราะห์แบบสมการถดถอยโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด โดยพบว่ามูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญั ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์

มวลรวมประชาชาติและ ค่าเงินบาทไม่มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 เดือน 

(INT) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์(TVAL) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั 
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แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi  เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ไดด้งัน้ี 

HOME = a+b1SET+b2INT+b3INF+b4TVOL+b5TVAL 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

HOME หมายถึง   ดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ 

   สาํนกังาน 

ตวัแปรอิสระ 

SET  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

   ไทย 

INT หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

TVOL หมายถึง  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
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TVAL   หมายถึง  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

ตัวแปรในการศึกษา 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ถา้ดชันีราคา

หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีแนวโน้มสูงข้ึนแสดงให้เห็นว่า นัก

ลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเคร่ืองช้ีวดั

ความสนใจในการซ้ือขายหุน้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสํานักงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยูใ่น

ระดบัตํ่าหรือปรับลดลง ทาํให้ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่าย หรือนาํไปลงทุนอยา่ง

อ่ืนมีมากข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก กล่าวคือ ถา้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากลดลง จึงมีผลทาํให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึน 

ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราเงินเฟ้อท่ีสูง ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน

เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํใหเ้งินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคา

หลกัทรัพยล์ดลง ทาํให้อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ส่งผลใหด้ชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 

เปล่ียนแปลงตาม ดงันั้นหากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันี

ราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งควรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจ

ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ควรส่งผลในทิศทาง
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เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน อาจกล่าวได้

วา่ หากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสาํนกังาน เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิจึง

ควรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือน

และสาํนกังาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสาํนกังาน อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์  โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั  แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหุ้น  หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน และมีขั้นตอนการ

พิจารณาการทาํ Multiple Regressions 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสาํนกังานในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นจึงทาํการ Run 

Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย

เชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า F-statistic, ค่า R-squared (R2), ค่า Adjusted R-
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squared (Adj.R2), ค่า Durbin-Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการสมการถดถอยเชิงซอ้น 

HOME = 0.522038+0.018738SET+0.667981INT+0.037400INF 

   -0.000439TVOL+0.000475TVAL               

 (0.190628) (7.140194)** (1.888871) (0.533730) (-0.874628) (2.153410)** 

 

โดยมีค่า : F-statistic   = 379.0986 (Sig = 0.000000) 

  R-squared   = 0.981507 

  Adjusted R-squared  = 0.978918 

  Durbin-Watson    = 2.040474 

  N    = 58 

 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

สรุปผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงท่ี

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) อยา่งนยัสําคญั 

ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ไดถึ้งร้อยละ 

98.1507 อีกร้อยละ 1.8493 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson = 2.040474 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิ

ของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 
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ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.018738 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) เปล่ียนแปลงไป 0.018738 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVAL)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.000475 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) 

เปล่ียนแปลงไป 0.000475 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือน

และสํานกังาน (HOME) สามารถอธิบายปัจจยัต่าง ๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน 

(HOME) และปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

(HOME) อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสําคญั เพราะว่าดชันีราคาหุ้นในหลกัทรัพยน์ั้น เป็นเคร่ืองมือในการแสดงทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพย ์ถา้ราคาหุ้นสูงข้ึน แสดงว่า ราคาหุ้นส่วนใหญ่ใน

ตลาดหลักทรัพย์สูงข้ึนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการท่ีดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เคล่ือนไหวไปในทิศทางใด นักลงทุนก็มีแนวโน้มจะซ้ือขายให้เป็นไปตามตลาด

หลกัทรัพยเ์ช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณนิภา  ไชยวงศ์  ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เม่ือ
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ปี 2554 ผลการศึกษาปรากฏว่า มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของ

ใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั  เพราะวา่

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ

สํานกังาน ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือน

และสาํนกังาน กล่าวไดว้า่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันีราคาหุ้น

หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิจึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสาํนกังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคุณอานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล 

ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เม่ือปี 2549 ผลการศึกษาปรากฏวา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ และ คุณลลิลทิพย ์ ศิริไพบูลย ์ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2546 ผลการศึกษาปรากฏว่า มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยู่ในระดบัตํ่าหรือปรับ

ลดลง ทาํใหค้วามตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่าย หรือนาํไปลงทุนอยา่งอ่ืนมีมากข้ึน เพื่อให้

ได้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก กล่าวคือ ถ้าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ลดลง จึงมีผลทาํให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มมากข้ึน ทาํให้อัตรา

ดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของคุณกสานต์ิ  ชนะชยั ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 
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ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 เดือนมีผลต่อดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในในทิศทางตรงกนัขา้ม การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย

ฝากประจาํ 12 เดือน จะทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลง  และไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 เดือนไม่มี

ความสัมพนัธ์กนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระยะยาว 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือน

และสํานกังาน (HOME)   ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อท่ี

สูง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง แต่จากการศึกษาใน

คร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ดชันี

ราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) อนัเน่ืองมาจาก การ

เปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้ออนัเป็นผลจากการท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวั

สูงข้ึนทาํให้บริษทักลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจในด้านพลงังานจะได้รับกาํไรเพิ่มข้ึน ทาํให้

ผลตอบแทนต่อหุ้นสูงข้ึน และส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาคุณอานนท์  ธชัศฤงคารสกุล ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี 2549 ผลการศึกษาปรากฏ

วา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจ

ของใช้ในครัวเรือนและสํานกังาน ( HOME)   ซ่ึงโดยปกติปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

ทิศทางเดียวกนั เพราะวา่  การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ส่งผล

ให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงตาม ดงันั้นหาก

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่จากการศึกษาใน

คร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นจะไม่มีผล
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ต่อ ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาคุณกสานต์ิ  ชนะชยั ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 

ผลการศึกษาปรากฏวา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVOL)  

และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVAL) ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยั

ขอเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัในดา้น

การเมือง ปัจจยั เก่ียวกบัการลงทุนภาคเอกชนและปัจจยัของบริษทัในหมวดธุรกิจของ

ใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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