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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 

 Factors the stock price of Bangkok Dusit Medical Service Public Company Limited 

(BGH) 

วรัินญา ทกัษณิวรรตกุล1  ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาในหุ้นโดยทาํการ

เลือกบริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) (NIKKEI225) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) อตัรา-ดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์(MLR) ราคา

นํ้ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม 

พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares: OLS) 

ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบัความสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ไดแ้ก่ดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) (NIKKEI225) โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหลักทรัพย,์ บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการจาํกัด 

(มหาชน)  

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective of the study of economic Factors the stock price of Bangkok 

Dusit Medical Service Public Company Limited (BGH) is to study economic factor 

that determine stock price of Bangkok Dusit Medical Service Public Company 

Limited (BGH) 

 The Economic factor used in this study are Stock Exchange in the Japanese 

Stocks in the previous month (Nikkei225), Consumer Price Index (CPI), Inflation 

Rate (Inflation), Minimum Lone Rate (MLR), NYMAX Exchange Rate is used to 

analyze the data 

 The results shows that, Japanese Stocks in the previous month (Nikkei225) 

statistically are positively affect the price of Bangkok Dusit Medical Service Public 

Company Limited (BGH), at the significance of 0.05   

Key Words: Economic facture, stock price, Bangkok Dusit Medical Service Public 

Company Limited (BGH) 

1.บทนํา 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจาํเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนเป็นปัจจยัสําคญั 

หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินทุนมากเพียงพอต่อความตอ้งการ จะส่งผลให้เกิด

การลงทุนในหลากหลายโครงการทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน การลงทุนน้ีจะ

ส่งผลให้เกิดการผลิต และเกิดการวา่จา้งงานเพิ่มข้ึน สามารถกล่าวไดว้่าเม่ือในระบบ

เศรษฐกิจมีอตัราการว่างงานลดลง ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน และมีการนาํเงิน

เหล่าน้ีไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงการอุปโภคบริโภคของประชาชน ย่อมส่งผล

ใหเ้กิดปริมาณเงินลงทุนหมุนเวยีนกลบัคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบนัธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง ส่งผลให้ธุรกิจ

โรงพยาบาลปรับมุ่งเน้นดา้นคุณภาพและการบริการให้ดีมากข้ึน ประกอบกบัการท่ี

ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัทา้ทายทางดา้นภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในไทยและเศรษฐกิจโลก ยิ่ง

ส่งผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดจาํนวนลงในแต่ละปีรวมถึง
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การแข่งขนัของผูป้ระกอบการโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการแข่งขนักบั

โรงพยาบาลเอกชนของประเทศคู่แข่งซ่ึงปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีเขา้มากระทบต่อธุรกิจ ซ่ึงแต่ละ

รายก็มีรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพและความพร้อมของแต่

ละราย 

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึน

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2512 ในนาม“บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั” ด้วยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรก 10.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจกิจการสถานพยาบาลเอกชนใน

นาม “โรงพยาบาลกรุงเทพ” และเร่ิมเปิดดาํเนินกิจการโรงพยาบาลอยา่งเป็นทางการ

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2515 

ท่ีได้กล่าวมานั้นไดมี้ประเด็นท่ีน่าสนใจว่า ปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ

นกัลงทุนท่ีถือหุ้น บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และยงัเป็นประโยชน์

ต่อนกัลงทุนในกลุ่มการแพทยไ์ดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ธนาคารพาณิชย ์ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์

Nikkei (Japan)(Nikkei225) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INFLATION) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารพาณิชย(์MLR) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(OIL) อย่าง

นอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อราคาในหุ้นของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)

(BGH) 
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ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์

Nikkei (Japan) ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์

ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก ซ่ึงใช้ข้อมูลทุ ติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ี

ทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช-การ จํากัด (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

 

NIKKEI 225 
 

CPI 
 

OIL 

 
 

MLR 
 

INFLATION 
 

BGH 
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2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และ วรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้ง

และมีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียง 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ส่วนท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของหลกัทรัพยบ์ริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั(มหาชน) 

 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบนั 

 ภาพรวมในอุตสาหกรรมการแพทยใ์นปัจจุบนั 

 ประวติัความเป็นมา บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

 แนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทิพยรัตน์ นุย้เมือง (2551) ไดศึ้กษางานวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หุ้นของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบ

อนุกรมเวลารายเดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.

2550 ทาํการวิเคราะห์โดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordunary Least Squares—OLS) 

โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ราคาปิด ณ วนัสุดทา้ยของการซ้ือขายแต่ล่ะเดือนของ

หุ้นกลุ่มการแพทย ์ราคาปิด ณ วนัสุดทา้ยของการซ้ือขายในเดือนท่ีผา่นของหุ้นกลุ่ม

การแพทย ์อตัราผลตอบแทนเงินปันผลในเดือนท่ีผา่นมาของหุ้นกลุ่มการแพทย ์ดชันี

ราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย ์ดชันีราคาหลักทรัพยใ์น
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ตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ดชันีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ ปริมาณการลงทุนในหุน้จากต่างประเทศรายเดือน 

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของกลุ่มการแพทยใ์น

ประเทศไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคาปิด ณ วนัสุดทา้ยของ

การซ้ือขายแต่ละเดือนของหุ้นกลุ่มการแพทยท่ี์ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อตัราผลตอบแทนเงินปันผลในเดือนท่ีผ่านมาของหุ้นกลุ่มการแพทย ์

ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) 

ปริมาณการลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศรายเดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจ

การแพทยใ์นประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

นันทรัต รักอริยะธรรม (2554) ได้ศึกษางานวิจัยในเร่ืองความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัเศรษฐกิจและดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษา

คร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์กนัของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัแปรอิสระกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นตวัแปรตามโดยมีจุดประสงคเ์พื่อทาํการ

เปรียบเทียบผลความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้ง 8 กลุ่ม โดยจะใช้

ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ิมแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมจนกระทัง่ถึงปี 

พ.ศ.2553 รวมทั้งส้ิน 84 เดือนจาํนวนกลุ่มอุสาหกรรมจากการศึกษาวิจยัและการ

ทดสอบเชิงสถิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่างนํ้ าหนกักนัทั้งท่ีเป็นปัจจยั

เดียวกนั บางกลุ่มอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากปัจจยันั้นเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึง

จากปัจจยัเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีบุคคลทัว่ไปมีความเก่ียวขอ้งและเขา้ใจอตัรา

ตวัเลขเหล่านั้น สามารถจดัเรียงไดเ้ป็นลาํดบัดงัน้ี 
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เม่ือพิจารณาตารางขา้งตน้จะพบวา่ส่วนใหญ่แลว้มีความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง

กับกรอบแนวคิด แต่จะมีพบบางตัวแปรอิสระซ่ึงเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์แตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มมีความสัมพนัธ์

สูงมากแต่บางกลุ่มกลบัไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย เช่น ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ซ่ึง

เป็นดัชนีท่ีใช้วดัอัตราเงินเฟ้อพบความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลุ่ม Agro แต่มี

ความสัมพันธ์เชิงลบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆและไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม 

Consume อยา่งมีนยัสําคญั เป็นตน้ ส่วนกรณีตวัแปรดชันีราคานํ้ ามนัดิบจะพบว่าไม่

สอดคล้องกบัแนวคิดท่ีได้สร้างไวว้่า เม่ือราคานํ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึนทาํให้ภาคธุรกิจ

ตอ้งรับภาระท่ีตน้ทุนข้ึนจึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี

กลบัใหผ้ลความสัมพนัธ์ท่ีไปในทิศทางเดียวกนัแต่ตวัเลขไม่ไดแ้สดงถึงความสัมพนัธ์

ท่ีมีอิทธิพลกนัมากนกัอาจไดม้าจากสาเหตุของการท่ีประเทศไทยมีการควบคุมราคา

ลาํดบั MLR (-) CPI (-) NEER (+) OIL (-) 

 

Group Coeff. Group Coeff. Group Coeff. Group Coeff. 

1 Agro -61.67 SET -51.33 SET 24.56 Resource 0.58 

2 SET 54.73 Agro 11.32 Agro 6.02 Servirce 0.22 

3 Indus -21.57 Propcon -5.44 Servirce 4.35 Indus 0.2 

4 Finance -17.69 Indus -4.92 Indus 3.94 Finance 0.17 

5 Consump -15.89 Servirce -4.87 Resource 3.25 Tech 0.14 

6 Servirce -14.67 Resource -3.55 Finance 2.89 Propcon 0.12 

7 Propcon -12.2 Tech -3.23 Propcon 2.57 Consump 0.02 

8 Resource -8.47 Finance -2.56 Consump 1.81 

  9 Tech -8.21 
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นํ้ามนัจากภาครัฐทาํให้ราคานํ้ ามนัดิบโลกอาจไม่ใช่แรงกระทบท่ีเห็นไดช้ดัในทนัที

กบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มต่างๆ 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข(2554) ไดศึ้กษาการทาํวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงิน

เฟ้อ ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษา

ตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลราย

เดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปร

อิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาในหุ้นของบริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั (มหาชน) โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการทดสอบในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา Time Series Data รายเดือนซ่ึงเป็น

ขอ้มูลวนัสุดทา้ยของเดือนนั้นๆ (End of Period) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคา 

2551 ถึงธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดยใชต้วัแปรอิสระ 5 ตวัแปรไดแ้ก่ ราคา
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ปิดของหุ้น บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan)(Nikkei225) ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงิน

เฟ้อ(INFLATION) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคารพาณิชย์(MLR) ราคานํ้ ามันดิบใน

ตลาดโลก(OIL) โดยจะใช้การประมาณค่าวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares—OLS) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  = a + bx + ei 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

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 ้
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และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

    Yi= a+bx1 

ผูว้ิจ ัยได้นําข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้มา สร้างเป็นแบบจาํลองการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารประมาณค่าวิธีกาํลงัสองท่ีน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square) ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ จาํนวน 5 

ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) โดยนาํค่าทั้ง

ในส่วนของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทาํการวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติดว้ยโปรแกรม 

Eviews 5.1 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชว้ิเคราะห์การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุดโดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

ดงัน้ี 

โดยรูปแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 

BGH = a+b1Nikkei225+b2CPI+b3INFLATION+b4MLR+b5OIL 

โดยกาํหนดให ้

BGH  หมายถึง รา ค า หุ้ นบ ริ ษัท ก รุง เ ท พ ดุ สิ ต เ วช ก า ร  จํา กัด 

(มหาชน) 

NIKKEI225 หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 

(Japan) 

CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

INFLATION หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี 

OIL  หมายถึง ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์  โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั  แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  

และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 พิจารณาความสัมพนัธ์วา่ตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรตาม  ในท่ีน้ีคือ 5 ตวั โดยท่ีตวัแปรอิสระ X’s  ตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง

ตัวแปร  กรณีตัวแปรอิสระ X’s มีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่า เกิดปัญหา 

Multicollinearity  ซ่ึงตรวจสอบโดยใช้วิธี Correlation Matrix หากค่าสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซ่ึง

หมายความวา่ผลท่ีไดแ้มว้า่จะยงัคง Unbiased แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 2 การสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

ดงัสมการ 

   Y    =     C+b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 

ขั้นท่ี 3 ใช้สถิติทดสอบ  F  เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง Y กบั 

X……X โดยมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานในการทดลอง 

H0 : ไม่มีตวัแปรอิสระใด ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)  
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H1 : มีตวัแปรอิสระ (Independent Variables) อยา่งนอ้ย 1 ตวัแปรมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95%  

ขั้นท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ

คร้ังละ 1 ตวั จาํนวน k คร้ัง โดยใช ้สถิติทดสอบ t 

สมมิฐานในการทดลอง 

H0 : ตวัแปรตามไม่ข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i ; i = 1,2,3,…,k 

H1 : ตวัแปรตามข้ึนกบัตวัแปรอิสระตวัท่ี i 

ขั้นท่ี 5  หาดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัโดยใช ้R2 (R Square) 

โดย 

ถา้ R2    มีค่าใกล ้1 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตามมาก 

ถา้ R2    มีค่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตามนอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์เลย 

ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี   

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั  และ ตอ้งเป็นอิสระกนั 

i,j=1,2…n,i j เป็นการตรวจสอบวา่เกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการทดสอบ คือ ค่า Durbin Watson ซ่ึงมี 

สมมติฐาน คือ  :r =0 ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation  

 ตวัสถิติท่ีใชท้ดสอบ Durbin – d โดยท่ี 

 ฉะนั้น d จึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 4 

  r = -1  perfect negative correlation d = 4 

  r = 0 no autocorrelation d = 2 

  r = +1 perfect positive correlation d = 0 
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Durbin-Watson ไดส้ร้างการแจกแจงของค่าสถิติ d ใหอ้ยูร่ะหวา่ง DL กบั DU 

ซ่ึงสามารถท่ีจะหาค่า d ไดจ้ากการเปิดตาราง Durbin-Watson และสามารถสรุปผล 

ดงัน้ี 

ดงันั้น ค่า d ท่ีคาํนวณไดข้องงานวิจยัน้ีสามารถดูจากตาราง Durbin-Watson 

ท่ี n = 60, k = 5 (ไม่รวมค่าคงท่ีหรือ Constant) เม่ือเปิดตารางจะได ้Durbin-Watson 

จะไดค้่า   = 1.408 หมายความวา่ ค่า Durbin-Watson ตอ้งอยูร่ะหวา่ง1.767 – 2.592 ถึง

จะไม่เกิดปัญหาAutocorrelation หากเกิดปัญหาAutocorrelation จะแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวโดยวิธี Cochrane-Orcuttlterative Method ซ่ึงจะเป็นการพยายามหาค่า q 

(Rho) แลว้นาํมาปรับตวัแปรในสมการซ่ึงมีวิธีการ คือ run regression โดยใส่ AR(1) 

เพิ่มลงไปในสมการ 

อยา่งไรก็ตามมาตรการทางสถิติถือวา่เป็นมาตรการท่ีมีความสําคญัรองลงมา

จากมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ผลการคาํนวณค่า Parameters ควรท่ีจะถูก

ปฏิเสธถา้หากวา่เคร่ืองหมายผดิไปจากทฤษฎี 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ บริษัท

กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทา

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทาํการทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ย

การทาํ Correlation Matrix หลังจากนั้นจึงทาํการ Run Regression เพื่อหาค่า

ความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่า

ต่างๆเช่น ค่า F-statistic, ค่า R-square (R2), ค่า Adjusted Coefficient of Multiple 

Determination (Adj.R2), ค่า Durbin-Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

BGH = 9271.556 + 0.200759nikkei + 0.835908cpi -0.072983inflation + 

2.681766mlr  

 (0.007485)    (2.504296)*         (0.714056)      (-0.129507)           

(0.748216)    

F-statistic = 805.4971  

R-Squared = 0.987011    

Adjusted R-Squared = 0.985786    

Durbin-Watson stat = 1.816905 

เม่ือกาํหนดให ้

ตวัเลขใน ( ) ใตค้่าสัมประสิทธ์ิคือ ค่า t-statistic 

*    คือ   มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 

**    คือ   มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

NS   คือ  ไม่มีนยัสาํคญั 

พบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลูกหน้ีชั้นดี ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 9.87011 โดยมีค่า F-Statistic เท่ากบั 805.4971 และค่า Durbin-

Watson stat เท่ากบั 1.816905 ซ่ึงไม่เกิดค่าปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Auto correlation) 

โดยจากผลการวิ เคราะห์ตัวแปรอิสระพบว่า มี  1  ตัวแปรท่ีสามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์กับการเคล่ือนไหวของ ราคาหุ้น บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด 

(มหาชน) ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการสามารถอธิบายถึงราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ไดร้้อยละ 98.70 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 3 ตวั

แปรไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INFLATION) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ธนาคารพาณิชย(์MLR) ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัมี 1 ตวัแปร คือ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan)(Nikkei225) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั 
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กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถอธิบายค่า

สัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.200759 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

Nikkei (Japan) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH)  0.200759 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปลายผลการศึกษา 

1.ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) อยา่งมี

นยัสาํคญั คือ  

1.1.ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan)(Nikkei225) มี

ผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ในทิศทางเดียวกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยงัมีการเช่ือมโยงกับประเทศไทย ทั้ ง

ทางดา้น เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และประชาชนชาวญ่ีปุ่นยงัให้ความสําคญักบั

การรักษาพยาบาล นอกจากน้ีรัฐบาลญ่ีปุ่นตกลงให้คนเจ็บป่วยสามารถเดินทางมา

รักษาพยาบาลในประเทศไทยและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนของรัฐไดเ้ท่ากบั

การรักษาในประเทศญ่ีปุ่น เพราะค่ารักษายงัอยู่ในระดับท่ีตํ่าและยงัได้ท่องเท่ียว

พกัผ่อนไปในตวัดว้ย ส่งผลให้ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยข์นาดใหญ่มีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ทิพยรัตน์ นุย้เมือง (2551) 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกัด (มหาชน)(BGH)  

ไดแ้ก่ 

 2.1.ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน)(BGH) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภค จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่เศรษฐกิจใน
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ประเทศค่อนขา้งดีประชาชนจึงมีกาํลงัในการใชจ่้าย เม่ือประชาชนมีการใชจ่้ายส่งผล

ใหด้ชันีราคาผูบ้ริโภคส่งผลไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวช

การ จาํกดั (มหาชน) แต่จากการศึกษา จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค นั้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคัญ อนัเน่ืองมาจากในปัจจุบนัน้ีมีคนไข้จาํนวนมากท่ีเข้ารับการรักษาและ

โรงพยาบาลรัฐบาลดูแลและให้บริการไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ผู ้คนหันมาใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนกนัมากข้ึนและไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจทาํให้การใช้จ่าย

ของประชาชนลดน้อยลงอย่างไร แต่ในเร่ืองการรักษาพยาบาลแล้วประชาชนก็ยงั

จาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยูดี่ เป็นเหตุให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่มีผล

ต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) และไม่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ ทิพยรัตน์ นุย้เมือง (2551) 

 2.2.อตัราเงินเฟ้อ(INFLATION) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวช

การ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่เม่ืออตัราเงิน

เฟ้อสูงข้ึน แสดงว่าราคาสินคา้และบริการสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ธุรกิจจึง

ตอ้งปรับราคาสินคา้และบริการใหสู้งข้ึน ส่งผลใหร้าคาหุน้บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ 

จํากัด  (มหาชน) เพิ่มสูงข้ึน  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาอตัราเงินเฟ้อนั้น ได้มีผูเ้ข้ารับการรักษาพยาบาลจากทางโรงพยาบาล

กรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครือเป็นจาํนวนมากทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก รวมทั้ง

การรักษาในโรคท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน อตัราดอกเบ้ียท่ีมีความผนัผวนจึงไม่ส่งผล

กระทบต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ สุวมิล สังขทบัทิมสังข(2554) 

 2.3.อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคารพาณิชย์(MLR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)(BGH) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร

พาณิชย ์จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูถื้อเป็นตน้ทุนของกิจการ หากอตัราดอกเบ้ีย 
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MLR ปรับตวัสูงข้ึนจะส่งผลใหกิ้จการมีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียในแต่ละปีเพิ่มข้ึน ทาํ

ให้เหลือกาํไรสุทธิน้อยลง จึงส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตวัลดลงและเพราะว่าโดยปกติ

แลว้อตัราเงินเฟ้อจะมีผลอยา่งมากต่อราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองมาจากใน

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)ไดมี้การออกทั้ง

หุน้สามญั หุน้กู ้และใหกู้ย้มืเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในมากกวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงินจึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทรัต รักอริยะ

ธรรม(2554) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั 

(มหาชน) มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จาํกดั (มหาชน) นั้นเราสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปทาํการวางแผนในการ

ลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบักลุ่มการพาทย ์ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของ

รายได้และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นักลงทุนในรูปแบบเงินปันผล 

รวมทั้งแนวโน้มในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็นไดจ้ากราคาหุ้นท่ี

ถีบตัวสูงข้ึนมากในปัจจุบัน เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้ งตลาดหุ้น

โดยรวมมีทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโตไดอี้ก 

2.เน่ืองจากการลงทุนในกลุ่มการแพทยน์ั้นมีความเส่ียงสูงอนัเน่ืองมาจาก

ปริมาณของโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีจาํนวนมากซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ในอนาคตได้ ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ีจะทาํการศึกษาขอ้มูลอย่าง

ระมดัระวงั รวมทั้งทาํความเขา้ใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภทน้ี ท่ีจะ

ส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะเป็นในรายบริษทัหรือกลุ่มหลกัทรัพย์

ก็ตาม เพื่อช่วยให้นักลงทุนทาํการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
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