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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในคร้ังน้ีการศึกษา ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET),อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมริกา) (EX),มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL),อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT),อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE),โดยใช้

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นราย

เดือน ตั้ งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา60  

เดือน  โดยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET),มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL) และอตัราส่วนราคา

ปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด(PE) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ   ดชันีราคาหุน้เอม็ เอ ไอ, ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 

 The objective of the study of  Factors Affecting the Stock Price Index  of 

the  Market for Alternative Investment  

 The Economic factors used in this study are the securities price index of the 

Stock Exchange of Thailand (SET), the U.S.Dollar-Thai Bath exchange rate (EX), 

MAI stock trading value (TVOL), interest rate for 12-month fixed deposit and 

market prices/earning ratios (PE) The monthly data of  January 1, 2008 to 

December 31, 2012; 60 months on total. Multiple Linear Regressions with Ordinary 

Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, the securities price index of the Stock Exchange of 

Thailand (SET), MAI stock trading value (TVOL) and market prices/earning ratios 

(PE) statistically are positively affect of the Market for Alternative Investment 

Stock Price Index. At the significance level of 0.05 

Key Words: MAI Index, Securities price index 

1. บทนํา 

 ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium 

Enterprises = SMEs) เกิดข้ึนซ่ึงมีมากกวา่ 90% ของจาํนวนทั้งหมดในประเทศ ซ่ึง

ประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้ และธุรกิจบริการซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ียงัมีความสําคญั

ต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นช่วยสร้างงาน, สร้างมูลค่าเพิ่ม, สร้างเงินตราต่างประเทศ, ลด

การนาํเขา้สินคา้ต่างประเทศเป็นจุดเร่ิมตน้ในการประกอบการธุรกิจ, เช่ือมโยงกบั

กิจการขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืนๆ, เป็นแหล่งพฒันาทกัษะฝีมือ, สร้างความ

เขม้แข็งให้กบัระบบเศรษฐกิจนบัไดว้่าเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้กา้วไปขา้งหน้าอย่างแข็งแกร่งซ่ึงในแต่ละยุคสมยัไม่ว่าจะ

เป็นสภาพแวดล้อมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตลอดเวลา พร้อมกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพพร้อมกบัปรับตวัให้เขา้กบัยุคโลกาภิวฒัน์ 
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ซ่ึงปัญหาของธุรกิจดงักล่าวกาํลงัประสบปัญหาอยู ่คือ ขาดการจดัการอยา่งเป็นระบบ 

และการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคในการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างรวดเร็วเท่าท่ีควร ส่ิงท่ีสําคญัคือการเขา้ถึงแหล่งทุน เพื่อนาํมาใช้ในการ

ลงทุนพฒันา และปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ซ่ึงจะทาํให้การ

บริหารการเงินของธุรกิจเหล่าน้ีมีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีสามารถ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดย้ากกวา่กิจการท่ีมีขนาดใหญ่  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความสําคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมท่ีเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจึงสนับสนุนธุรกิจ

เหล่าน้ีให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีมีความเส่ียงตํ่าได้  จึงมีการจดัตั้ ง

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ข้ึนเพื่อสนบัสนุนธุรกิจ SMEs ให้การดาํเนินธุรกิจเติบโต

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนื 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) เปิด

ดาํเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2542 ภายใตก้ารบริหารงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มท่ีไม่สามารถเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดซ่ึ้งตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 

ไอ สามารถทาํให้กิจการเหล่าน้ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายและเร็วข้ึนโดยเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอนั้นกิจการท่ีตอ้งการเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  จะมีผล

การดําเนินงาน ขนาดของกิจการระยะการดําเนินการของกิจการน้อยกว่าตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2551-พ.ศ. 2555 บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าการซ้ือขายเพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ. 2551 เท่ากบั 61,356 ลา้นบาท ปี 

พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 245,076 ล้านบาท  นอกจากน้ีย ังพบว่าปี 2555 ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอนั้นมีอตัราการเติบโตของธุรกิจ

ค่อนขา้งสูงทาํให้มีกาํไรรวม 1.36 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึน 22.7% จากปีก่อนหนา้ ซ่ึงทาํ

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

และการลงทุนเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ อีกทั้งยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือ
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ใหแ้ก่ธุรกิจ โดยจะเนน้ให้บริษทัจดทะเบียน SMEs และกิจการท่ีเก่ียวกบันวตกรรมมี

ทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนท่ีเทียบเท่ากบักิจการขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเติบโตสูง

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างรากฐานสร้างความเขม้แข็งให้แก่

ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหกิ้จการเหล่าน้ีท่ีจะเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอมีการคาํนวณดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ (mai Index) ท่ีเป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นภาวะการซ้ือขายโดยรวมของ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้ งหมดแยกต่างหากจากการคาํนวณดัชนีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น จะมีหลกัการคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการคาํนวณดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง mai Index จะใช้มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยร์วมของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2545 เป็นวนัฐานซ่ึง

การคาํนวณจะเป็นการแสดงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทาํการซ้ือขายวา่มี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนหรือลดลงทาํให้เห็นถึงสภาวะของตลาดโดยทัว่ไป จะเป็นการ

สะท้อนให้เห็นสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ถ้าดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปในทิศทางท่ีสูงข้ึนแสดงวา่ภาวะตลาดหุน้ดีข้ึนในทางตรงกนัขา้ม

ถา้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยล์ดลงแสดงให้เห็นวา่ภาวะตลาดหุ้นกาํลงัซบเซาซ่ึง

นกัลงทุนสามารถใชด้ชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ    (mai Index) น้ี ใชใ้น

การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดว้า่มีทิศทางไปในทางใด  เพื่อให้

นกัลงทุนหรือผูป้ระกอบการใชป้ระกอบการวางแผนตดัสินใจลงทุนและเพื่อทาํให้ผล

ประกอบการดีข้ึน ซ่ึงก่อนท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนย่อมตอ้งมีการประเมินและ

คาดการณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละตอ้งทาํการวิเคราะห์ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค เป็นต้น ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์เ ช่นการ

เปล่ียนแปลงของราคาจาํนวนหุ้นจดทะเบียนลกัษณะของธุรกิจอตัราส่วนราคาปิดต่อ

กาํไรสุทธิของตลาดสินทรัพยห์น้ีสินสภาพคล่องความสามารถในการทาํกาํไรเงินปัน

ผลเป็นตน้เพื่ออาศยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ เป็น
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การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของราคาในอดีต ทาํให้สามารถคาดการณ์ราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อทาํใหน้กัลงทุนสามารถหาช่วงเวลาหรือจงัหวะท่ี

เหมาะสมในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อใหไ้ดรั้บรับผลตอบแทนในอนาคตใน

รูปของเงินปันผลจากกาํไรสุทธิท่ีกิจการทาํรายไดใ้นแต่ละปีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอโดยปัจจยัท่ีนํามาศึกษา

ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 

ไอ  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาดรวมทั้งพิจารณาดา้นตวัแปรมหภาคซ่ึง

ได้แก่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปด้วย ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมริกา) (EX) มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE) ท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) (EX) มูลค่าซ้ือขาย

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (TVOL) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราส่วน

ราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยตวัแปร

ต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด  โดย

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรับนกัลงทุนไดป้ระกอบการ

วางแผนตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ 

เอ ไอ ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น  3 ส่วนดงัน้ี 

 

 

ดชันีราคาหุน้

ตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

 มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

แนวคิดเบ้ืองตน้ของการลงทุน  (Investment) 

แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index) 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

ส่วนที ่2ประวติัความเป็นมาบริษทั 

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายย่อย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 

data) อนุกรมเวลา (time series) ประเภทรายเดือน ระหวา่งเดือน มกราคม 2544 ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณ

ค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ย จะพบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกั

ลงทุนต่างประเทศและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือ

หลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมิฐานท่ีตั้งไว ้

ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางตรงกนั
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ข้าม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 99% ส่วนดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคกบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 99% 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีศึกษา จะพบว่า ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์

ราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัขั้นพื้นฐานในการผลิตของประเทศ 

  นิษณาต พลเสนา (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจัยกําหนดปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 

data) อนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2530-2547 รวมระยะเวลา 18 ปี ตามวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ผลการศึกษาถึงปัจจยักาํหนดปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530-2547 

พบว่าได้ค่า R-Squared มีค่าเท่ากบั 0.967718 แสดงว่าตวัแปรท่ีกาํหนดในสมการ

สามารถท่ีจะอธิบายเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้้อยละ 96.7718 ส่วนอีกร้อยละ 3.2282 เกิดจาก

อิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาค่า Durbin Watson Test = 1.943614 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) โดยรายไดป้ระชาชาติ ณ ราคาตลาดปี

ปัจจุบนั  (GDP) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย(์SET) อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ีย 

(MDY) อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียบาทต่อดอลลาร์ (AVG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด จึงมีความสําคญั

ในการกาํหนดปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงเศรษฐมิติ โดยใช้

ขอ้มูลรายเดือนจาํนวน 58 ตวัอย่าง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการสร้างสมการเชิงซ้อน (multiple regression) 

และใช้การวิเคราะห์วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ในการ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละตวัแปรอิสระต่าง ๆ ผล

การประมาณค่าสมการดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการ คือ 
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ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัในการกาํหนดตวัแปรตามคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามใน

ทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามได้

ร้อยละ 97.77 (R2= 0.9777) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีความเหมาะสมอยา่งมี

นยัสําคญั (F-statistic= 313.52) และค่า Durbin-Watsonเท่ากบั 1.8148 ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ี

ไม่สามารถสรุปไดว้่าเกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) ของตวัผิดพลาด

คลาดเคล่ือน(error terms) 

สุกัญญา จันทร์เจริญ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (secondary time seriesdata) โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2544 ถึงไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ ใน

รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression) และใช้การวิเคราะห์โดยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (The Ordinary Least Squares-- OLS) จากการทดสอบแสดงให้

เห็นวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้้อยละ 91.65 โดยมีค่า F-statisticเท่ากบั 43.9497 ซ่ึง

แสดงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด คือ อตัราส่วนปิดต่อกาํไรต่อหุ้น มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากถวัเฉล่ียมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และจากการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน 

(autocorrelation) ผลปรากฏว่าค่า Durbin-Watsonมีค่าเท่ากบั 2.1834 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี

ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์กนัภายในระหวา่งตวัแปร 

กรกฎ  มุทุตานนท์ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา 



205 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 

(time seriesdata) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2549 

โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อนในโปรแกรม 

EVIEWS และใช้วิ ธีประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

SquaresMethod-- OLS) ไดผ้ลการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 

2545 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2549 พบว่าไดค้่า R-squared มีค่าเท่ากบั 0.995200 แสดง

ว่าตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาของหลกัทรัพย ์SET50 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพย ์ อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 และอตัราแลกเปล่ียนบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ มูลค่าตาม

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม  SET50 ได้ถึงร้อยละ 99.52 ส่วนอีกร้อยละ 0.48 

เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ 

(Adjusted R-squared) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 99.3920 โดยมีค่า F-statistic เท่ากบั 77.5039  

ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 และจากการทดสอบค่า

สหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (autocorrelation) ผลปรากฏวา่ค่า Durbin-Watson มี

ค่าเท่ากับ 2.011195 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์กันภายใน

ระหวา่งตวัแปร 

ศิริรัตน์  ใจสมิง (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์

เอม็ เอ ไอ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2545 

ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จาํนวน 57 เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลย

ภาพระยะยาว (Cointegration) การปรับตวัเชิงดุลยภาพระยะสั้ น(Error Correlation 

Model) ผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอมีความสัมพนัธ์

ระยะยาวทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนและอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งดอลล่าร์สหรัฐกบัเงินมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอซ่ึงตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวย้กเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่เป็นตาม

สมมุติฐานโดยมีทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 
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ทิพวรรณ  แม่นสํารวจการ (2550)ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) รายเดือน ตั้ งแต่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 61 เดือน โดย

ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression) 

โดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของ

ตลาด  มูลค่าตลาดรวม มีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 ส่วนอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และอตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้ืม มีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมริกา) (EX)  มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL)  อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ  12 เดือน (INT) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE)  โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็น

จาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
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จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

  a = ค่าคงท่ี 

  b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

  x = ตวัแปรอิสระ 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

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

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดด้งัน้ี 

 

MAI = a+b1SET+b2EX+b3TVOL+b4INT+b5PE 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 
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ตวัแปรตาม  

MAI  หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ตวัแปรอิสระ 

SET หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

EX  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

TVOL  หมายถึง มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

INT หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

PE  หมายถึง อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในคร้ัง

น้ี จะนําเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยจะนําเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดทดสอบปัญหา

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation matrix หลังจากนั้ นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบcross terms จากนั้นทดสอบ

ปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.)หลงัจากนั้น

หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆเช่นค่า

นัยสําคญัทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 



209 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

MAI = -27.18840 + 0.182053SET +1.552972EX+0.110211TVOL - 0.197806INT  

(-0.421745)     (8.300149)**    (1.318042)      (6.024284)**                    

(-0.048795)    + 2.535454PE 

      (3.975396)** 

โดยมีค่า F-statistic = 666.6617 (Sig = 0.000000) 

R-square = 0.987167 

Adjusted R-squared = 0.985686 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.865892 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

**   หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาไดส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอไดร้้อยละ 98.72โดยมีตวั

แปรท่ีไม่ มีนัยสําคัญ 2 ตัวแปรคืออัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

(สหรัฐอเมริกา) (EX) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ส่วนตวัแปรท่ี

มีนยัสําคญัมีทั้งหมด 3 ตวัแปรไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

สุทธิของตลาด(PE) ซ่ึงทั้ ง 3 ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกนัโดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละ

ตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.182053สามารถอธิบายไดว้า่หากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

0.182053หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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มูลค่าซ้ือขายหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (TVOL) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

0.110211สามารถอธิบายไดว้า่หากมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอเปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย (ร้อยลา้นบาท) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 0.110211

หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด (PE)มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

2.535454สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เท่า) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

0.497730 หน่วย (จุด) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไออยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1.1. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)มีผลต่อดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัเพราะว่าเน่ืองจาก

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยท่ีเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถา้ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสูงข้ึน จะสะทอ้นความเคล่ือนไหวของ

ราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดดชันีราคาหุ้นจะสูงข้ึน แสดงให้เห็นวา่มีการภาวะการซ้ือขาย

ของนักลงทุนจาํนวนมากทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนและส่งผลให้ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอสูงข้ึนด้วยซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิษณาต พล

เสนา (2549) และอรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม (2547) 

1.2. มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ(TVOL)มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัเพราะมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์จะสะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนท่ีมี

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ซ่ึงถา้มีปริมาณการซ้ือขายมากแสดงให้เห็น

ถึงมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มากดว้ย ส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกญัญา จนัทร์เจริญ (2549) และศิริรัตน์  

ใจสมิง (2550) 
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1.3. อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE)มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัเพราะนกัลงทุนสามารถ

เปรียบเทียบบริษทัต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้ง่ายข้ึนจาก PE ซ่ึงทาํให้นัก

ลงทุนมองไปถึงสภาพคล่อง และความสามารถในการกาํไรวา่มีอตัราการเติบโตของ

กาํไรของบริษทั และสามารถตดัสินใจลงทุนไดจ้ากอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิ

ของตลาด ซ่ึงถา้อตัราส่วนปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาดสูง แสดงให้เห็นความสามารถ

ในการทาํกาํไรในอนาคตสูง ทาํให้นักลงทุนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ทิพวรรณ  แม่นสาํรวจการ (2550)และสุกญัญา  จนัทร์เจริญ (2549) 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอไดแ้ก่ 

2.1. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)(EX)ไม่มีผลต่อ

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอซ่ึงโดยปกติอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทาง

เดียวกนัเพราะถา้อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐสูงข้ึนแสดงวา่ค่าเงินบาท

ท่ีอ่อนค่าลง ทาํให้นกัลงทุนต่างประเทศมีกาํลงัซ้ือมากข้ึน นกัลงทุนต่างประเทศจะ

เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นไทยมากข้ึน ก็จะส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นสูงข้ึน แต่

จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)นั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัอนัเน่ืองมาจากนกัลงทุนต่างชาติไม่ค่อยกลา้เขา้มาลงทุนในประเทศไทยมาก

นกั เพราะนกัลงทุนต่างชาติมีความกงัวลต่อสภาวะเศรษฐกิจปัญหาหน้ีสาธารณะใน

กรีซซ่ึงส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเช่นกนั จึงทาํให้นัก

ลงทุนต่างประเทศไม่กลา้เส่ียงเขา้มาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ค่อนขา้งมีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นกิจการ SMEs ประกอบกบั   

นักลงทุนต่างประเทศท่ีมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีจาํนวนน้อย ซ่ึง

ประมาณร้อยละ 1.59 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดงันั้นไม่ว่าอตัรา

แลกเปล่ียนจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
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ทาํให้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรกฎ  มุทุตานนท ์(2550) และไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของอานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) 

2.2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT)ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํจะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะว่าถ้าภาวะ

อตัราดอกเบ้ียธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้

นกัลงทุนเคล่ือนยา้ยเงินทุนมาลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องไทยปรับตวัลดลง ในทางกลบักนัถา้ภาวะอตัราดอกเบ้ียลด

ตํ่ าลง ก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนจะมีผลทําให้ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ปรับตวัสูงข้ึนดว้ยแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ี

ไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไออยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชลอ

ตวั ทาํให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เกิดการถดถอยอย่างรุนแรง ส่วนประเทศไทยเกิด

ความวุ่นวายทางการเมืองทาํให้ขาดความเช่ือมัน่ของรัฐบาลส่งผลต่อภาพพจน์ของ

ประเทศ และปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ทาํให้นัก

ลงทุนมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ มากข้ึนเพราะช่วงท่ีทาํการศึกษาส่วน

ใหญ่นกัลงทุนนาํเงินไปลงทุนต่างประเทศทั้งการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละลงทุนใน

พนัธบัตร ดังนั้ นอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําจึงไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริรัตน์  ใจสมิง (2550) 

5.  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผล

การศึกษาจะเห็นไดว้า่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)มูลค่าซ้ือ

ขายหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(TVOL) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด 

(PE)สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ ไดถึ้งร้อยละ98.72 แสดงวา่ปัจจยัทั้ง 3 ประการ มีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ดงันั้นผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 
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ไอ จึงตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสําคญั เพื่อนาํมาประกอบการ

วางแผนในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

 การดาํเนินงานในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ถา้มีเชิญชวนผูล้งทุนเพื่อเขา้มา

ลงทุน หรือการะดมทุนจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ 

SMEs ท่ีเป็นส่วนขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
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