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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

Factors affecting the stock price of Shin Corporation Public Company Limited 

(INTUCH) 

พทัธมน ทองโชติ1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน 

คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน โดยวิธีการการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นบริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)(INTUCH) จะพบว่ามี 2 ตวัแปร

ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ซ่ึงมีทิศทาง

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLR) ซ่ึงมีทิศทางความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: ปัจจยั, ราคาหุน้, บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective of the study of Factors affecting the stock price of Shin 

Corporation Public Company Limited (INTUCH) is to study  factors that determine 

stock price of  Shin Corporation Public Company Limited (INTUCH) 

 The factors used in this study are  communication stock prices (ICT), Dow 

Jones Industry Index (DJIA), Currency Exchange rate (THB), Minimum Loan rate 

(MLR) and Inflation rate (INF)  The monthly data of January 2008 to December 

2012 ; 60 months in total Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) is used to analysis the data . 

 The results shows that, communication stock prices (ICT) statistically 

positively affects the stock price of Shin Corporation Public Company Limited 

(INTUCH) at the significant level of 0.05 and Minimum Loan rate (MLR) 

statistically  negatively affect the stock price of Shin Corporation Public Company 

Limited (INTUCH) at the significant level of 0.05 

Key Words : The factors, stock price, Shin Corporation Public Company Limited 

1.บทนํา 

จากวิกฤติ Lehman Brother ทาํให้ดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองติดต่อกันหลายปี  ซ่ึงพบว่าตลาดหุ้นไทยปี 2555 ให้ผลตอบแทนโดดเด่น

ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2540 ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกไดป้ระสบกบัภาวะการชะลอตวั ซ่ึง

ปัจจยัท่ีส่งผลใหต้ลาดหุน้ไทยมีการปรับตวัข้ึน ไดแ้ก่ 

1. นโยบายอตัราดอกเบ้ียตํ่าของธนาคารกลางทัว่โลก ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนท่ี

สาํคญัต่อการลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียง 

2. พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีแข็งแกร่ง เม่ือ

เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน เป็นตัวสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนให้ไหลเข้าสู่

ภูมิภาค 
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3. การใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เช่น 

นโยบายรถคนัแรก การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า  

4. การฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจภายหลงัเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ในปี 

2554 

5. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ีค่อนขา้งน่ิง ไม่มีเหตุการณ์ความ

รุนแรง ซ่ึงมีส่วนเอ้ือต่อภาวะการลงทุน และสะทอ้นว่าเศรษฐกิจของไทย

แขง็แกร่งข้ึนไดช้ดัเจน 

และเน่ืองจากมีแนวโนม้ในการขยายตวัของตลาดจากการเปิดการคา้เสรี การ

เคล่ือนยา้ยทุนทรัพยากร และแรงงานท่ีเปิดกวา้งข้ึน และเน่ืองด้วยรัฐบาลหลาย

ประเทศท่ีตอ้งการเพิ่มสัดส่วนของการบริโภคภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการ

ส่งออก และอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสาร โซเชียลเน็ตเวิร์คซ่ึงปัจจุบนักาํลงัเป็น

จุดสนใจของนกัลงทุนทัว่โลก โดยหุ้นในกลุ่มสารสนเทศและส่ือสาร ถือเป็นกลุ่มท่ี

ไดรั้บผลบวกจากกาํลงัซ้ือในประเทศและกระแสของผูบ้ริโภคยงัมีความตอ้งการอีก  

     อุตสาหกรรมกลุ่มสารสนเทศและการส่ือสาร ในภาพรวมสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางการเติบโตท่ีดีถึงแมว้า่ปี 2551 ท่ีผา่นมานั้นสถานการณ์

ในประเทศจะมีความผนัผวนค่อนขา้งมากไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ทางการเมืองหรือ

ในปี 2554 ท่ีประเทศไทยประสบภาวะอุทกภยัคร้ังใหญ่ แต่ตลาดกลุ่มสารสนเทศและ

การส่ือสารยงัคงสามารถเติบโตเพิ่มข้ึน จากการประมูลคล่ืนในระบบ 3G จากบริษทัผู ้

ให้บริการมือถือรายใหญ่สําหรับหุ้นท่ีเด่นในกลุ่มน้ี  คือหุ้นของบริษทั ชิน คอร์

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)(INTUCH)โดยจุดเด่นของ INTUCH คือ ฐานะการเงิน

แขง็แกร่ง โดยเป็นเงินสดสุทธิ จ่ายปันผลสูง และมีมูลค่าเพิ่มจากการเติบโตของกาํไร

ของบริษทัยอ่ย  

ดังนั้ นภาวะความผนัผวนด้านเศรษฐกิจจึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทาํให้เกิด

การศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 
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วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ยดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราเงินเฟ้อ ท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 

นิยามศัพท์ 

ราคาหุน้บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)(INTUCH)หมายถึงราคาปิด

ของหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละ

เดือน 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) หมายถึงราคา

ปิดของดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ณวนัทาํการวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) หมายถึง ราคาปิดของดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ณวนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อตัราแลกเปล่ียน (THB)หมายถึงค่าแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศกบั

เงินไทย ราคาปิดของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณวนัทาํการวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ (MLR) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องลูกคา้รายใหญ่

ชั้นดี ณวนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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อตัราเงินเฟ้อ (INF) หมายถึงอตัราเงินเฟ้อแบบเปรียบเทียบเดือนก่อนหนา้ 

(MoM) ราคาปิดของอตัราเงินเฟ้อ ณวนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนและสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที1่ แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง ได้แก่ 

ทฤษฎีความเส่ียง 

ทฤษฎีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ราคาหุน้บริษทั ชิน 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
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ทฤษฎีกลุ่มอุตสาหกรรมICT 

ทฤษฎีดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ีย    

ทฤษฎีอตัราเงินเฟ้อ 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอย (Regression analysis) 

ส่วนที2่ ภาวะอุตสาหกรรม ของหลกัทรัพย์บริษัท ชิน คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มสารสนเทศและการการส่ือสาร(ICT) 

ประวติัความเป็นมาบริษทั  

ส่วนที3่ งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ขวญัหลา้ จนัทะพนัธ์ (2546) ศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ advance info Service, Shin Sattelite, Telecom Asia และUnited 

Communication โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดรายสัปดาห์ เร่ิมศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 

2541 ถึงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2545 แยกศึกษารายปีและภาพรวม 5 ปีโดยใช้ขอ้มูลจาก

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนจากตลาด

และใชค้่าเฉล่ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ใน

ประเทศ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 

(มหาชน) เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ใช้

วิธีการจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) และการ

จาํลอง FamaและFrench ผลการศึกษาพบว่าแบบจาํลองทั้ ง 2 แบบ หลักทรัพย ์

advance infoService และ Shin Satteliteมีค่า β< 1 และมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และ

พบว่าทุกหลักทรัพย์ท่ีทําการศึกษา อยู่ เหนือเส้นตลาดหลักทรัพย์ แสดงว่าทุก

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารให้ผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนของตลาด ณ ระดบั

ความเส่ียงท่ีเท่ากบัความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 พชัรี เหลืองรุ่งโรจน์ (2546) ศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียงของหุ้นในตลาดขา

ข้ึนและขาลงของกลุ่มส่ือสารรวม 4 ตวั ได้แก่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) (ADVNCE), บริษทั เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(TA), บริษทั ชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน) (SATTEL) และบริษทั ยไูนเต็ดคอมมู

นิเกชัน่ อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) (UCOM)โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์าย

สัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2541 ถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2545 ใชว้ิธีการแบบจาํลอง

การถดถอยแบบสลบัเปล่ียน (Switch Regression) ผลการศึกษาค่าความเส่ียงในช่วงขา

ข้ึน (βR1)และความเส่ียงในช่วงตลาดขาลง( βR0)ของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์พบว่าในตลาด

ขาข้ึนของทั้ง 4 หลกัทรัพยมี์ค่า βR1> 1 แสดงว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสารทั้ง 4 

หลักทรัพย์มีการปรับตวัข้ึนเร็วกว่าตลาด ส่วนในตลาดขาลงนั้นหลักทรัพย์กลุ่ม

ส่ือสารมีค่า βR0< 1 แสดงวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารทั้ง 4 มีการปรับตวัลงชา้กวา่ตลาด 

 สมศกัด์ิ เอ้งฉ้วน (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

ส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2543 

ถึงเดือนมิถุนายน 2546 ทาํการประเมินค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (The Ordinary 

Least Squares) ผลการศึกษาพบว่าแต่ละบริษทัมีปัจจยัท่ีกาํหนดราคาหลกัทรัพย์

แตกต่างกนัออกไป 1.บริษทั อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) พบว่า

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทัประกอบดว้ย ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ 

วนัส้ินเดือน (SET) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และราคาปิดของหุ้นบริษทั 2.บริษทั จสัมิน อินเตอร์

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษัท

ประกอบด้วย สัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(FC) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) และ

ราคาปิดของหุน้บริษทั 3.บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทัประกอบด้วย ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัส้ิน

เดือน (SET) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)และราคาปิดของหุ้นบริษทั 4.บริษทั 

สามารถเทเลคอม จาํกัด (มหาชน) พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั
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ประกอบด้วย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และราคาปิดของหุ้นบริษทั 5.

บริษทั ชินแซทเทลไลท์ จาํกัด (มหาชน) พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

บริษทัประกอบดว้ย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกิน

บญัชี (MOR) และราคาปิดของหุ้นบริษทั 6.บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปปอเรชั่น 

จาํกัด (มหาชน) พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทัประกอบด้วย ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และราคาปิดของหุ้นบริษทั 7.บริษัท ทีทีแอนด์ที 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ของบริษทัประกอบดว้ย ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน (SET) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และราคาปิด

ของหุ้นบริษทั 8.บริษทั ยไูนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทัประกอบดว้ย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

อตัราดอกเบ้ียเบิกเกินบญัชี (MOR) และราคาปิดของหุน้บริษทั 

 สุวิมล  สั ง ขทับ ทิมสัง ข  (255 4)  ศึกษา เ ร่ืองปัจจัยทา ง เศ รษฐกิจ ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํทางศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 

ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2553 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อ

กาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ โดย

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลักทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
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ขอ้มูลอนุกรมเวลา วิธีกาํลงัสอบนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ผา่นแบบจาํลอง

สมการถดถอยโดยการทดสอบMulticollinearityจากการทดสอบพบว่าปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัคือ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียเงินฝากและ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับดุลการคา้เป็นปัจจยั

ท่ีไม่มีนัยสําคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ อัตราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหว่างอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น ส่วนดชันี

ราคาหุน้ของตลาดหลกัทรัพยมี์ทิศทางเดียวกนักบัราคาหุน้ของธนาคารพาณิชย ์

 อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการเก็บขอ้มูลทาง

สถิติช่วงไตรมาสท่ีส่ีปี 2548 ถึงช่วงไตรมาสท่ีสองปี 2552 ดว้ยวธีิสร้างสมการถดถอย

พหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชมี้ทั้งหมด 4 ตวั

แปรได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง เงินปันผลเฉล่ีย และ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง พบวา่มีเพียงอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึง เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร(ICT)ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา(THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) อตัรา

เงินเฟ้อ(INF) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31ธนัวาคม 

2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

 



225 

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

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ชิน คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมหารเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a+bx =e i 

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

ของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Y iเม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Yi = 

ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Y i) 2จะตอ้งมีค่า

นอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีผูท้าํการวิจยัจึงได้สร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัชินคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

INTUCH = a + b1ICT+ b2DJIA + b3THB + b4MLR + b5INF 

ตัวแปรตาม 

INTUCH หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัชินคอร์ปอเรชัน่จาํกดั 

(มหาชน) 

ตัวแปรอสิระ 

ICT  หมายถึง  ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

DJIA  หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

THB  หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

MLR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 
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ตัวแปรในการศึกษา 

สาํหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

ตวัแปรตามคือราคาหลกัทรัพยโ์ดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง

วนัท่ี31 ธนัวาคม 2555 

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใช้ในการวิจยัโดยจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี31 ธนัวาคม 2555 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย 

1.ดั ช นี ร า ค า หุ้ น ก ลุ่ ม เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร

(ICT)ความสัมพนัธ์มีทิศทางเดียวกนัเม่ือตลาดขาข้ึนหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารปรับตวั

ข้ึนเร็วกวา่ตลาดและเม่ือตลาดขาลงหลกัทรัพยมี์การปรับตวั ชา้ลงกวา่ตลาด ซ่ึงอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร 

2.ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA)เป็นดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้น

ต่างประเทศท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหุ้นไทย เน่ืองจากดชันีตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นตวัช้ี

ท่ีสะทอ้นและแสดงถึงความเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ดงันั้นการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้

ประกอบการตดัสินใจ กล่าวคือ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สูงข้ึนมีผลทาํให้

ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยสู์งตาม แสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

3.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เน่ืองจาก นักลงทุนต่างชาติ

ตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง 

เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่า

มากข้ึน แม้ว่าราคาสินทรัพย์ในรูปเงินสกุลท้องถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม เน่ืองจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการปรับตวั

เพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน ดงันั้น

หากเงินบาทแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย
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เพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนตามไป

ดว้ย 

4.อตัราดอกเบ้ียเงินกู้(MLR)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัเน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของของกิจการ หากอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปี

เพิ่มข้ึน ทาํใหเ้หลือกาํไรสุทธินอ้ยลง จึงส่งผลใหร้าคาหุน้ปรับตวัลดลง 

5.อัตราเงินเฟ้อ(INF)แสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพราะเงินเฟ้อสูงข้ึนทาํใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ฉล่ียลดลง กล่าวคือ

เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนแสดงว่าราคาสินคา้มีราคาแพง ค่าของเงินตํ่า ทาํให้เงินท่ีจะ

นําไปลงทุนลดลง และส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจลดตํ่ าลงทาํให้ราคาของ

หลกัทรัพยล์ดลง ในทางกลบักนัหากเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัท่ีพอจะกระตุน้ยอดขายสินคา้ 

ดชันีราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัสูงข้ึน   

ตารางที่1สรุปสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัชินคอร์ปอเรชัน่จาํกดั 

(มหาชน) 

ลาํดบั    ดวัแปร                        สัญลกัษณ์ทิศทางความสัมพนัธ์ 

1. ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     ICT       + 

2. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์       DJIA    + 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา    THB       - 

4. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้           MLR   - 

5. อตัราเงินเฟ้อ         INF   - 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ(Secondary Time Series Data) 

โดยรวมรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพย์

บริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผล

ท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณา

การทาํ Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ชิน 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares : OLS) โดยจดัเก็บ

ขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายเดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม2555 

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)

กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT),ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (THB), อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดทดสอบปัญหา

Multicollinearityด้วยการทาํ Correlation matrix หลงัจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบcross terms จากนั้นทดสอบ

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

หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี
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กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆเช่นค่า

นยัสาํคญัทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม 

INTUCH=9.100796+ 0.430460ICT +0.025320DJIA +0.139197THB-3.560654MLR 

+ 0.083437INF 

(0.613773) (24.01888)**(0.469325)(0.367719)          (-3.044132)** (0.525741) 

โดยมีค่า           F-statistic = 702.3537 

Prob(F-statistic) = 0.000 

R-square = 0.989932 

Adjusted R-squared = 0.988523 

N = 58 

Durbin-Watson stat = 1.884318 

หมายเหตุค่าในวงเล็บหมายถึงค่า T-statistic 

**หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากการใช้สถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้ง

สมการผลการคาํนวณจะไดค้่า F-statistic = 702.3537และไดค้่าProb(F-statistic) = 

0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงส่งผลใหป้ฎิเสธสมมุติฐานหลกั H0 : ไม่มีตวัแปรใดๆท่ีมี

ผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) แต่จะยอมรับ

สมมุติฐานรอง H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาไดส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ

98.94 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3ตวัแปรคือดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และอตัราเงินเฟ้อ (INF)ส่วนตวั

แปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 2ตวัแปรไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT) และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัไดแ้ก่
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ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในทิศ

ทางตรงขา้ม คืออตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่

ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

 ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั0.430460สามารถอธิบายไดว้่าหากดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 0.430460หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั- 3.560654สามารถอธิบาย

ไดว้า่หากอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํใหร้าคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)- 3.560654หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5.สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)ระหวา่งเดือนมกราคม2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 โดยทาํการศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวัแปรไดแ้ก่ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) จากผล

การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

จากตวัแปรอิสระทั้งหมดหากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ

พบว่ามี 2ตวัแปรได้แก่ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT)และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)ได้ร้อยละ98.94 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ1.06เกิดจากปัจจยั
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อ่ืนๆสําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากับ1.884318นั้ นพบว่าไม่เกิดปัญหา

Autocorrelation ทาํใหส้ามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามในสมการได ้

ดงันั้นกล่าวได้ว่าจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)อย่างมีนัยสําคญัได้แก่ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) ซ่ึงทุกตวั

แปรมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

1.1. ดชันีราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)มีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั

เพราะวา่เม่ือตลาดขาข้ึนหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารปรับตวัข้ึนเร็วกวา่ตลาด และเม่ือตลาด

ขาลงหลักทรัพย์มีการปรับตัว ช้าลงกว่าตลาด ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทน

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร และอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร

มีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของขวญัหล้า จนัทะพนัธ์ (2546) และพชัรี เหลือง

รุ่งโรจน์ (2546) 

1.2. อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR)มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน)ในทิศทาง 

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัเพราะวา่ดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของของกิจการ หาก

อตัราดอกเบ้ีย MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลให้กิจการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่

ละปีเพิ่มข้ึน ทาํให้เหลือกาํไรสุทธิน้อยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐิติวชัร์ รวพีรสุรัชต ์(2551) 
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2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่ 

2.1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีความสัมพนัธ์

ทิศทางเดียวกนักบัผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)เพราะว่า

หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สูงข้ึนมีผลทาํให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยสู์งตาม 

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์นั้ นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)อย่างมี

นยัสาํคญัเน่ืองจากขอ้มูลฐานะการเงินของบริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง จึงทาํ

ให้ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน)ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสมศกัด์ิ เอง้ฉ้วน (2546)และ สุวิมล 

สังขทบัทิมสังข (2554) 

2.2. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB)ไม่มีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ จะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้

ท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ยแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นั้ นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัอันเน่ืองมาจากเก็บข้อมูลตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

ไม่มีความผนัผวนมากนกั จึงอาจทาํให้อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่
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มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังข (2554) 

2.3. อตัราเงินเฟ้อ (INF)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์กบัผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน 

คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงข้ามกับราคาหลักทรัพย์ของบริษทัฯ 

เพราะว่าเงินเฟ้อสูงข้ึนทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์ฉล่ียลดลง กล่าวคือเม่ืออตัราเงินเฟ้อ

สูงข้ึนแสดงว่าราคาสินคา้มีราคาแพง ค่าของเงินตํ่า ทาํให้เงินท่ีจะนาํไปลงทุนลดลง 

และส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจลดตํ่าลงทาํให้ราคาของหลกัทรัพยล์ดลง แต่จาก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อ

ราคาหุน้บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากช่วงเวลาท่ี

เก็บขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อ อยู่ในช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาทางการเมืองและปัญหา

อุทกภยัคร้ังใหญ่ แต่ตลาดกลุ่มสารสนเทศและการส่ือสารยงัคงสามารถเติบโตได ้ทาํ

ให้อตัราเงินเฟ้อไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ชิน คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังข (2554)และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติ

คุณ (2554) 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร(ICT) และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)  เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุน

ในหลกัทรัพยบ์ริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ดงันั้นผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนใน

หลกัทรัพยบ์ริษทัชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลของทั้ง 2 

ปัจจยั และนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใช้ในการพิจารณาเพื่อประกอบการตดัสินใจใน

การลงทุน  

บรรณานุกรม 

กิตติพนัธ์คงสวสัด์ิเกียรติ. การจัดการความเส่ียงและตราสารอนุพันธ์เบือ้งต้น. 

 กรุงเทพมหานคร: เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552. 



234 

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

 

 

ขวญัหลา้ จนัทะพนัธ์. “ศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของ

 หลักทรัพย์ในกลุ่มส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”.  

 วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

ฐิติวชัร์ รวพีรสุรัชต.์ “ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของ 

 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วทิยานิพนธ์ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัหอการคา้, 2551. 

พชัรี เหลืองรุ่งโรจน์. “ศึกษาการวิเคราะห์ความเส่ียงของหุ้นในตลาดขาขึน้และ

 ขาลงของกลุ่มส่ือสารรวม”. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

สมศกัด์ิ เอง้ฉว้น. “ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มส่ือสาร”. 

 วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546. 

สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์

 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ”. วทิยานิพนธ์

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2554. 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข. “ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนี   

 ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”.วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554. 

อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ. “ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

 ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”.วทิยานิพนธ์

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. “ทฤษฎีกลุ่มอุตสาหกรรม ICT”.  

http://www.set.or.th/th/ products/index/setindex_p2.html. 

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. “โครงการพัฒนาสาระการเรียนรู้”.  

http://www.econ.neu.ac.th/www/chapter/lesson03/detail01.htm. 

http://www.set.or.th/th/%20products/index/setindex_p2.html.
http://www.econ.neu.ac.th/www/chapter/lesson03/detail01.htm

