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 บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผล

ต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน)  (THAI) 

ปัจจ ัยทางเศรษฐกิจที่นาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ อตัราเงิน

เฟ้อ (Inflation Rate)   ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index)  

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  โดยใช้

ข ้อมูล จา ก แหล่ง ข ้อ มูล ทุติย ภูมิ   (Secoundary Data)  ซ่ึ ง เ ป็ น ข้อมูล เชิ ง

ป ริม า ณเ ป็ นรา ย เดือ นตั้ ง แต่ เดือนมกราคม 2551ถึง เดือนธนัวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา60  เดือน โดยวธีิการสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions)   

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)   

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการบินไทย จาํกดั  (มหาชน) (THAI)  ไดแ้ก่อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (EX) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ                                                                                                                                                

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ,ราคาหลกัทรัพย ์,บริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน)   

-------------------------------------------------------- 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

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

Thai Airways Internatational  Public Company Limited, (THAI) is to study 

economic that determine factor of stock  price of  Thai Airways Internatational  

Public Company Limited (THAI) 

The Economic Factors used in this study are inflation rate (IR), consumer 

price index(CPI), Crude oil price index (Nymex) (OIL), The bath/U.S. dollar 

exchange rate  (EX) and 12 month deposit interest rate (Int -12)  The Monthly 

data,of January 2008 to December 2012;60 months in total. Multiple Linear 

Regression with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data 

The results show that, the bath/U.S. dollar exchange rate (EX) statistically 

are negatively affect the stock  price of  Thai Airways Internatational  Public 

Company Limited, (THAI) at the significance  level of 0.05. 

Key Word :Economic facture ,stock price ,Thai Airways Internatational Public 

Company Limited 

1.บทนํา 

ในภาวะปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ

ออมเงินท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

เน่ืองมาจากผูล้งทุน ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะสามารถหลีกเล่ียงต่อการเผชิญปัญหาอตัรา

เงินเฟ้อท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะได้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากกําไรของหลักทรัพย์ท่ีถือครองจากผล

ประกอบการในธุรกิจนั้ นทุกๆ ปีและหากยิ่งผูล้งทุนมีความรู้และมีข้อมูลในการ

ตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด ในการเลือกซ้ือเลือกขายหลกัทรัพยต่์างๆ ในระดบัราคาและ

จงัหวะเวลาท่ีให้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาเป็นกาํไรจากราคาของหลกัทรัพยน์ั้น 

ๆ  ซ่ึงก็จะไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกลบัมาในเวลาอนัรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้การลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีนิยมเพิ่มข้ึนในกลุ่มผู ้ลงทุนอีกทั้ งการลงทุนในตลาด
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หลักทรัพย์เป็นการระดมเงินไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อันส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยงัเป็นตัวช้ีวดัระดับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในรูปของการวดัปริมาณการลงทุนอีกดว้ย 

ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดมี้การแบ่งกลุ่มหลกัหลกัทรัพย์

ออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   

กลุ่ มสิ นค้า อุปโภคบริ โภค กลุ่ มธุ รกิ จการเงิ นกลุ่ มสิ นค้าอุ ตสาหกรรมกลุ่ ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี และ

แบ่งย่อยออกเป็นตามหมวดธุรกิจได้ในอีกลาํดบัหน่ึง ซ่ึงการท่ีผูล้งทุนจะตดัสินใจ

เลือกการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจใดนั้น  ตอ้งตระหนกั

ถึงความเส่ียงจากภาวะความ ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อการได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นก็จะมี

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไปตามปัจจัยต่างๆ หลากหลาย

ปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในในแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย ์ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนตอ้งมี

การวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อหลกัทรัพยม์าประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนและทาํให้ได้

ผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อราคาหุ้น

บริษัทการบินไทย จาํกัด (มหาชน)ซ่ึงอยู่ในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  ซ่ึงจากเดิมนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มกัไม่

ค่อยให้ความสนใจในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการสูง อาทิเช่น  ค่านํ้ ามนั  ค่าเทคโนโลยี  ค่าซ่อมบาํรุง  ตลอดจนค่าจา้งบุคลากรท่ี

ตอ้งมีความเช่ียวชาญสูง จึงถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ทาํกาํไรได้ยากและผลกาํไรของ

ธุรกิจจะได้รับผลกระทบโดยตรงตามวฏัจกัรธุรกิจ  กล่าวคือยอดขายและกาํไร

ของบริษทัจะเพิ่มข้ึนมาก เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัและจะลดลงมากเม่ือเศรษฐกิจหด

ตวัทาํให้ได้กาํไรจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจน้ีได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจ   

ตกตํ่า ไม่เหมือนกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์อสังหาริมทรัพย  ์ และ
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พลังงาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจการคา้และการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มข้ึน ได้มีการทาํขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีให้สิทธิ

พิเศษระหวา่งประเทศทางดา้นภาษี  เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ด ไทย-

ญ่ีปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement:JTEPA) เขตการคา้เสรี

อาเซียน- จีน (ASEAN Chaina Trade Agreement:ACN)   เขตการคา้เสรีอาเซียน-

สาธารณรัฐเกาหลี  (ASEAN - Korea Free Trade Agreement:AK) เป็นตน้โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในปี พ.ศ.2558  ท่ีประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community)  เป็นการรวมตวักันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อความเจริญมัง่คัง่ในภูมิภาค  

และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ ซ่ึงไดก้าํหนดให้มีการอาํนวยความสะดวกใน

การติดต่อธุรกิจค้าขายและมีการไปมาหาสู่กันสะดวกมากข้ึนระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน  ทาํให้ปริมาณการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ประเภทต่างๆ และการ

เดินทางระหวา่งประเทศจะเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั  ดงันั้นธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 

จะยิ่งเพิ่มความสําคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงส่งผลต่อหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจน้ีให้มีความ

น่าสนใจในการลงทุนเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนั    

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)   

ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index) ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก (NYMEX  Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(Exchange Rate)  และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น

บริษทั  การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตในการวจัิย 

ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) โดยตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)   ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย (Consumer Price Index) ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange 
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Rate) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนซ่ึงใชข้้อมูลทุ ติยภูมิรายเดือนเ ร่ิม

ตั้ งแต่เดือนมกราคม  2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555รวมระยะเวลา 60  เดือน        

กรอบแนวคิดการวจัิย 

                     ตวัแปรอิสระ (X)                                                    ตวัแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

    การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สําหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุน               

และสาํหรับบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั การบินไทย จาํกัด(มหาชน)  

ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวม แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์   

ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 

1.อตัราเงินเฟ้อ  (IR) 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  

(CPI)    

3.ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก   ( Oil)  

4. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX)    

  5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12  เดือน  (Int-

12) 

 

 
ราคาหุน้บริษทัการบินไทย 

จาํกดั  (มหาชน) 



259 
 

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

 

ส่วนท่ี  1  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

                 แนวความคิดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

                 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

                 ทฤษฎีการลงทุน 

                 อตัราเงินเฟ้อ 

                 ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

                 ราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

                 อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

                 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

ส่วนท่ี  2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

     ขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ 

     ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ 

     ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

                 ภาวะบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เติมเดช จิมากุลโกมล (2550) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยักาํหนดดชันีราคา

หุน้กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ ระหวา่งปี 2550 –2551 ดว้ยวิธีการสมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงมีตวั

แปรอิสระในการศึกษา คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน ราคาค่าระวาง

เรือเฉล่ียรายเดือน  อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อตัรา

ดอกเบ้ียของธนาคารประเทศสหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือน ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX  

ตวัแปรตาม คือดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์  ผลการศึกษาพบวา่ดชันีราคา

ตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัส้ินเดือน  ราคาค่าระวางเรือเฉล่ียรายเดือน อตัราดอกเบ้ียของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียรายเดือน อัตราดอกเบ้ียของธนาคารประเทศ

สหรัฐอเมริกาเฉล่ียรายเดือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยักาํหนดดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโล
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จิสติกส์  ส่วนราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX  ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาหุน้กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

ชยัภทัร เลิศจารุโชคขจร(2551)  ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ ธันวาคม 

2547 ถึงเมษายน 2551  ดว้ยสถิติกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares -OLS)  

โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีดาวน์โจนส์  ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และดชันีดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสาํคญั  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั   

สุวมิล สังขทบัทิมสังข(2554)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาใน

การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553  จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม

และตวัแปรอิสระปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศ  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์

ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ผลการศึกษาพบวา่ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั  

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั  แต่ดชันีราคา
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ผูบ้ริโภคไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ได้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดัชนี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือน

ตั้งแต่ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติใน

รูปสมการถดถอยเชิงเส้น (MultipleRegressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการ

ทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราเงินเฟ้อ(INF)  

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) 

ราคาทองคาํ(GOLD) ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย(SET)   ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ส่วนดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลังงานในทิศทางตรง

ข้ามกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และอัตราเงินเฟ้อ(INF)ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีมีอิทธิผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย ์

กฤษกร ติณวฒันาภรณ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2547 ถึง สิงหาคม 2552 ดว้ยสถิติกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares - OLS) ตวัแปรทางเศรษฐกิจและการเงินและการเงินท่ีนาํมาพิจารณา

ศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)   อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  อตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXR) และปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (EP) จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งมีนยัสําคญัร้อยละ 95 คือ ร้อยละดชันี



262 
 

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

 

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในทิศทางเดียวกนัและอตัราเงินเฟ้อ (INF)  

ในทิศทางตรงขา้ม  สาํหรับตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR)  ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXR) และ

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองดื่ม (EP) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทาํการศึกษาโดย

ใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึงมีนาคม 2549   

ด้วยแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอย

เชิงซอ้น และใชก้ารวเิคราะห์การประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS)  ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคา

ภาคอุตสาหกรรม  อตัราเงินเฟ้อ  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน 

และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา  ตวัแปรตาม  คือดชันีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดชันี

ราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ส่วน

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะ1เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  

วิโรจน์ เดชะผล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา

รายเดือนระหวา่งเดือนมกราคม 2544 ถึงธนัวาคม 2551  ดว้นวิธีการประมาณค่าแบบ

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS)ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา 
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คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์

ญ่ีปุ่น  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา  ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีนํ้ ามนั

สหรัฐอเมริกา (NYMEX) และมูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ ตวัแปร

ตาม  คือดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ีตวัแปร

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  คือ  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยญี์่ปุ่นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา มูลค่าซ้ือ

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค และ

ดชันีนํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา  (NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข(2554)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน

ทิศทางเดียวกนัและในทิศทางตรงขา้มกนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ  

ประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares - OLS) ซ่ึงมีตวัแปร

อิสระในการศึกษา คือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex  ตวัแปรตาม คือราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน   

การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ดัชนี

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันี

ราคานํ้ ามนัดิบ  Nymex  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
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ประจาํ 12  เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรง

ขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  90 

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)   

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ อตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index) ราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(Exchange Rate) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนโดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

ขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 

เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผล

ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ   

ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปร 1 ตวั และตวัแปร

อิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

        Yi=  a+bx+ei 

โดยท่ี  

Y =     ตวัแปรตาม 

a =     ค่าคงท่ี 

b =      ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

x =      ตวัแปรอิสระ 

e =       ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม   
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 อย่างไรก็ตามในการศึกษาค้นควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึง             

ไม่สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนในรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

        Yi=  a+bx+ei 

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

ประมาณค่า ของ e;  แต่เน่ืองจาก e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi= ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากการสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y- Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์  การถดถอยพหุคูณเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดด้งัน้ี 

          THAI =  C+b1IR+b2CPI+b3Oil+b4EX+b5INT_12 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี โดยท่ี 

C  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1… b5  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั 

ตวัแปรตาม 

THAI   หมายถึง    ดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   

ตวัแปรอิสระ 

IR  หมายถึง     อตัราเงินเฟ้อ 

CPI  หมายถึง     ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย 

Oil  หมายถึง     ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก  

EX                   หมายถึง     อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

INT_12            หมายถึง    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สําหรับขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Times 

Series  Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของ

ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น         

การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการ

บินไทย จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการ

พิจารณาการทาํ Multiple Regression    

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยนาํเสนอในรูปแบบของสมการ และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

            ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation  Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regresstion เพื่อหาค่าต่าง ๆ เช่น             

ค่า F-statistic,ค่าR-squared(R2) , ค่า Adjjusted Coeffcient  of Multiple Determination 

(Adj. R2),ค่าDurbin-Watson stat (D.W.)และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

THAI =  201.7937+ 0.258969IR -0.817788CPI -

3.100136EX**+0.467077INT-12 

                     (0.496629)    (-0.840632)     (-3.828198) **    

(0.224573) 

    โดยมีค่า          F-statistic                      =          104.6638  

R-squared                          =          0.924888 

Adjusted R-squared                 =    0.916051 

Durbin-Watson stat    =          1.971856 

N       =           58 

หมายเหตุ        ค่าในวงเล็บ        หมายถึง      ค่า  t-statistic 

                      **                       หมายถึง      ระดบันยัสาํคญั  0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  (THAI)  อยา่งมีนยัสําคญั  ทั้งหมด 

ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   ไดถึ้งร้อยละ  92.48 ส่วนท่ีเหลือ

อีกร้อยละ 7.52  เกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ สําหรับค่า  Durbin – Watson  ซ่ึงเท่ากบั 1.971856  

นั้นพบว่า ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั ( Autocorrelation )โดยสามารถอธิบายค่า

สัมประสิทธ์ิ ไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั  -3.100136  สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  (EX)เปล่ียนแปลงไป 1หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)             

จะส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป  

3.100136 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5.อภิปรายผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิผลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถอธิบาย

ปัจจยัต่าง ๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็น  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั

การบินไทย จาํกัด (มหาชน)  และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ดงัน้ี 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   คือ  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เพราะว่าเม่ืออตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกามีค่าสูงข้ึน ดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย  จาํกดั (มหาชน) จะ

ลดลง เน่ืองมาจากเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีค่าสูงข้ึน

จะทาํให้บริษทัประสบปัญหาการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนได  ้เน่ืองจากรายได้

และค่าใช้จ่ายของธุรกิจสายการบินนั้นมกัไม่ใช่รายไดจ้ากสกุลเงินของประเทศของ

ตนเพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งมีการซ้ือขายเงินสกุลต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อนาํไปใช้ใน

การดาํเนินงานต่าง ๆ ส่งผลทาํให้รายรับและรายจ่ายของแต่ละสายการบินเกิดความ

ผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนทาํใหไ้ม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดไดเ้ลยหากไม่มี

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ตวัอยา่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น 

1. ผลกระทบจากเงินกู ้หากบริษทัสายการบินมีการกูเ้งินเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ก็จะตอ้งชาํระเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หากค่าเงินในประเทศของ

บริษทัสายการบินนั้น ๆ อ่อนค่าลง ก็จะทาํให้บริษทัสายการบินนั้นตอ้งใชเ้งินรายได้

จากสกุลเงินของประเทศตนเองเพื่อแลกเป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการ

ชาํระเงินเพิ่มข้ึน ทาํให้บริษทันั้นตอ้งมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึนทนัที ดงัท่ีบริษทับินไทย 

จาํกดั (มหาชน)ตอ้งขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนของหน้ีสินรวมกนัทั้งหมด

ประมาณ 5,000 ล้านบาท และทาํให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ประมาณ 10,000 

ล้านบาท ในปี พ.ศ.2554   
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ราคานํ้ ามนัในตลาดโลก  เน่ืองจากตน้ทุนค่านํ้ ามนัเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการ

ดาํเนินธุรกิจและมีสัดส่วนมากท่ีสุดในบรรดาตน้ทุนทั้งหมดของสายการบิน    ซ่ึง

บริษทับินไทย จาํกดั (มหาชน) นั้นตอ้งซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา  ดงันั้นถา้หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงบริษทัก็จะตอ้งซ้ือนํ้ ามนัในราคาท่ี

แพงข้ึน  จึงทาํให้เกิดความเสียหายและทาํให้บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประสบปัญหาการขาดทุนได ้

เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า  เม่ือบริษทันั้นยิ่งมีธุรกรรมการคา้ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

อตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวนมากเท่าไรก็หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนนั้นจะส่งผล

กระทบต่อรายไดแ้ละตน้ทุนต่างๆ  ของบริษทัสายการบิน นั้นๆ  มากข้ึนตามไปดว้ย  

ดงันั้น  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  จึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย  จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของวิโรจน์ เดชะผล  และ 

ชยัภทัร  เลิศจารุโชคขจร  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญ

สุขปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   

ไดแ้ก่  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index)  ซ่ึงโดยปกติ

ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้บริษทัการบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงขา้ม  เพราะวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย         

เป็นเคร่ืองวดัการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ     

เพื่อการบริโภค ณ ราคาตลาด ในปีใด ปีหน่ึงในจาํนวนและคุณภาพคงท่ีเปรียบเทียบ

กบัปีฐานซ่ึงดชันีราคาผูบ้ริโภคเพิ่มสูงข้ึนแสดงวา่ราคาสินคา้และบริการในทอ้งตลาด

เพิ่มสูงข้ึนแสดงถึงประชากรในประเทศมีภาระการใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การ

ลงทุนต่าง ๆ เช่น ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลง แต่เน่ืองจากจาํนวน

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเป็นจาํนวนมาก แบ่งเป็น

หลายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ซ่ึงบริษทัการบินไทย จาํกดั มหาชนอยู่ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แต่จากการศึกษาในคร้ัง น้ีจะพบว ่าช่วง เวลาที ่ได้

ทาํการศึกษานั้น ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทยจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น
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บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  อย่างมีนัยสําคญั  อนัเน่ืองมาจากหุ้นบริษทัการ

บินไทย จาํกดั (มหาชน)  เป็นหุ้นประเภท Cyclical Company and Cyclical Stock  คือ 

ผลกาํไรของยอดขายของบริษทัประเภท Cyclical Company จะได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากวฏัจกัรธุรกิจ กล่าวคือ ยอดขายและกาํไรของบริษทัจะเพิ่มข้ึนมาก เม่ือ

เศรษฐกิจขยายตวั และจะลดลงมากเม่ือเศรษฐกิจหดตวั  และในช่วงที่ทาํการวิจยั  

ตั้งแต่มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2555 นั้นเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า โดยใน

ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2551 เกิดวิกฤติการเงินจากระเบิดของฟองสบู่อสังหาริมทรัพยใ์น

ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลใหร้าคาหุน้บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)   เกิดความ

ผนัผวนเป็นอย่างมาก   ดงันั้นดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทยจึงไม่เป็นปัจจยั

ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นการบินไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ   ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวิมล  สังขทบัทิมสังข และวิโรจน์ 

เดชะผล  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข และ อญัรัตน์ 

เศวตประสาธน์ 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัเพราะว่า  นัก

ลงทุนจะเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินกบั

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงในภาวะท่ีเศรษฐกิจประสบกบัปัญหาอตัราเงินเฟ้อ

สูง   นกัลงทุนมกัจะเลือกการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า

การฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงิน  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาอตัรา   เงินเฟ้อ นั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นบริษทัการบินไทย จาํกดั 

(มหาชน)  อย่างมีนัยสําคญั   อนัเน่ืองมาจากธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เป็น

ธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงส่งผลให้ราคาหุ้นอ่อนไหวไดง่้ายต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีเขา้มา

กระทบโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม  2551 ถึงธนัวาคม 2555  ท่ีทาํการวิจยันั้น มี

ปัจจยัหลายอยา่งท่ีเขา้มากระทบต่อการประกอบการของธุรกิจทั้งจากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ   ราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์  

ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น มหาอุทกภยัในประเทศไทย  การเกิดแผน่ดินไหวและสึนา

มิในประเทศญ่ีปุ่นส่งผลใหต้อ้งปิดสนามบิน หรือตอ้งยกเลิกเท่ียวบินทาํให้เกิดตน้ทุน
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ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ราคาหุน้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน จึงเกิดความผนัผวนข้ึนลงไป

ตามปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ที่เขา้มากระทบ ดงันั้นอตัราเงินเฟ้อจึงไม่เป็นปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นการบินไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอญัรัตน์  เศวตประสาธน์ และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ  อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล           

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)    

ในทิศทางตรงกนัขา้ม  เพราะว่าราคาหลกัทรัพยท์ัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการ

เปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของอตัราของดอกเบ้ีย โดยนกัลงทุนจะเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความเส่ียงระหวา่งการฝากเงินไวใ้นสถาบนัการเงินกบัการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ ถา้หากผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึนนกัลงทุนจะเลือก

การฝากเงินในสถาบนัการเงินนอ้ยลง แต่ในช่วงเดือนมกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2555    

ท่ีทาํการวิจยัเป็นช่วงท่ีผลประกอบการของบริษทัผนัผวนจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเขา้มา

กระทบทั้ งจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก การเกิดปัญหาทางการเมืองในแต่ละ

ประเทศ การเกิดภยัพิบติัมหาอุทกภยัในประเทศไทย การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ

ในประเทศไทย  ทาํให้บริษทั ฯ  มีผลประกอบการท่ีผนัผวน  ยกตวัอย่าง ในปี พ.ศ. 

2553 บริษทั ฯ ไดก้าํไร 6,510  ลา้นบาท  แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษทักลบัตอ้ง

ขาดทุนถึง  10,197 ลา้นบาท และสามารถกลบัมาทาํกาํไรไดอี้กคร้ังในปี พ.ศ. 2555  

จาํนวน  14,744 ลา้นบาท  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเกิดความ

ผนัผวนตามไปดว้ย โดยใน  ปี พ.ศ. 2553  อยูท่ี่  ร้อยละ 24.1 ในปี พ.ศ. 2554  อยูท่ี่ติด

ลบร้อยละ 14.6 และปรับสูงข้ึน ในปี พ.ศ. 2555  อยูท่ี่ร้อยละ 9.8  จะเห็นไดว้า่อตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีการปรับตวั

ข้ึนลงอยา่งผนัผวนมาก ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน จึงไม่เป็นปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นการบินไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสาํคญั

ทา งส ถิติซ่ึ ง สอดค ล ้อง ก ับผ ล กา รศึก ษา ข อง กฤ ษ กร  ติณวัฒนาภรณ์ และไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์จากสมการท่ี

ได้จากการวิจัยไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นหุ้นของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ได ้ เพื่อลดความเส่ียงใน

การลงทุนและไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  เพียง 5 ตวัแปร คือ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX Crude Oil) ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย (Consumer Price Index) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  ดงันั้น ผูท่ี้จะทาํการศึกษา

ในคร้ังต่อไป  ควรจะศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจส่งผลต่อดชันีราคาหุ้น

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัภายในบริษทัเอง เช่น อตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น การเติบโตของรายได ้หรือปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ราคาทองคาํ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยท์ั้งใน และนอกประเทศไทย จาํนวนนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

บรรณานุกรม 

 กฤษกร ติณวิฒนาภรณ์.(2553). ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดัชนีราคา

หลักทรัพย์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม . การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต1, มหาวทิยาลยัหอการไทย. 

ชยัภทัร เลิศจารุโชคขจร.(2551). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตัอดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มบริการ.     

สารนิพนธ์มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เติมเดช จิมากุลโกมล.(2550). ปัจจัยกาํหนดดัชนีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์.           

สารนิพนธ์มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



273 
 

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

 

วิโรจน์  เดชะผล(2552). ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.สารนิพนธ์มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2554).ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน. รายงานการคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,

มหาวทิยาลยัรังสิต 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข.(2554).ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.รายงานการค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรังสิต 

อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล(2549). ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย. สารนิพนธ์มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์(2554).ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.รายงานการค้นควา้อิสระ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัรังสิต 

การบินไทย.(2556).ขอ้มูลบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน).คน้เม่ือ วนัท่ี 10  

มีนาคม 2556,จากhttp://www.thaiairways.co.th/about-thai/company-

profile/th/index.htm 

การบินไทย.(2556).ขอ้มูลสําคญัทางการเงิน.คน้เม่ือ วนัท่ี  10 มีนาคม 2556,จาก 

http://www.thaiairways.co.th/about-thai/investor-

relations/th/investor_th.html 

การบินไทย.(2556).รายงานการประชุมใหญ่ สามญัผูถื้อหุ้นสามญับริษทัการบินไทย 

จาํกดั (มหาชน).คน้เม่ือ วนัท่ี  10  มีนาคม 2556,จาก 

http://www.thaiairways.co.th/ http://www.thaiairways.co.th/about-

thai/investor-relations/th/investor_th.html 

  เซ็ทสมาร์ทดอทคอม.ดชันีราคาหุน้บริษทัการบินไทยจาํกดั (มหาชน),คน้เม่ือ วนัท่ี 2 

มีนาคม 2556,จาก http://www.setsmart.com/ism/login.jsp 



274 
 

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

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน.คน้

เม่ือ วนัท่ี  16  มีนาคม 2556, จาก 

http://www.bualuang.co.th/le/help/kw/ebook003.pdf 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์.คน้เม่ือ 

วนัท่ี 10 มีนาคม 2556,

จาก http://www.bualuang.co.th/le/help/kw/ebook001.pdf 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.(2556).ประวติัและบทบาท.ค้นเม่ือ วนัท่ี 10  

มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.(2556).สรุปสถิติสาํคญัตลาดหลกัทรัพย.์ คน้เม่ือ 

วนัท่ี  10  มีนาคม 2556,จาก http://www.set.or.th/th/ market/market_ 

          statistics.html#annual 

ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย.์ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย.์คน้เม่ือ วนัท่ี15 มีนาคม 2556,จากhttp://financial-

mba.blogspot.com/2009/03/blog- post_9892.html 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย.อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก,คน้เม่ือ วนัท่ี  19 มีนาคม 2556,จาก           

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest1.aspx 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน,คน้เม่ือ วนัท่ี  1  

มีนาคม    2556,จาก http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT. aspx? 

reportID=223& language =TH  

ธนาคารแห่งป ระเทศไท ย.อัตรา เ งินเ ฟ้ อ,ค้น เ ม่ือ  ว ัน ท่ี   2  มีนาคม 

2556 ,จาก  

http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/report_core1.as

p?tb=cpig_index_country&code=93&c_index=a.change_year     

 

 

http://www.bualuang.co.th/le/help/kw/ebook001.pdf
http://financial-mba.blogspot.com/2009/03/blog-post_9892.html
http://financial-mba.blogspot.com/2009/03/blog-post_9892.html
http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.%20aspx?%20reportID%20=223&language%20=TH
http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.%20aspx?%20reportID%20=223&language%20=TH


275 
 

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

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา,คน้

เม่ือ ว ันท่ี  14  มีนาคม 2556,จาก  

http://www.bot.or. th/Thai/Statistics/ 

             FinancialMarkets_layouts/ 

application/exchangerate/ExchangeRateAgo.aspx 

บริษทัพฒันกิจ บญัชี ภาษี และฝึกอบรม จาํกดั.อตัราเงินเฟ้อ.คน้เม่ือ วนัท่ี 10 

มีนาคม 2556,จาก 

http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article 

          &Id=358881 

รศ. ดร. เกษร หอมขจร.(2550). อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ.ทฤษฎีการเงิน

ระหวา่งประเทศ. คน้เม่ือ วนัท่ี 10  มีนาคม 2556,จาก http://e-

book.ram.edu/e-book/e/EC353/EC353-1.pdf 

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา้.ดชันีราคาผูบ้ริโภค,ค้นเม่ือ วนัท่ี  2 มีนาคม 2556,

จาก http://www.price.moc.go.th/btei/content1.aspx?cid=1 

สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้.ดชันีราคาผูบ้ริโภค.คน้เม่ือ วนัท่ี 10 มีนาคม 2556,จาก 

http://www.price.moc.go.th/price/cpi/handbook/book_cpi_base_45.html 

อินเวสเตอร์ชาร์ตดอทคอม.ราคานํ้ามนัในตลาดโลก,คน้เม่ือ วนัท่ี 18 มีนาคม 2556, 

จากhttp://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538792432&Nt

ype=4 

Energy Information Administration. NYMEX Crude Oil. ,คน้เม่ือ วนัท่ี 2 มีนาคม 

2556,จาก http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_m.htm 

 

 

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/application/exchangerate/ExchangeRateAgo.aspx
http://www.price.moc.go.th/btei/content1.aspx?cid=1
http://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538792432&Ntype=4
http://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538792432&Ntype=4
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_m.htm

