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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท เหมราชพฒันาทีด่ิน จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF 

HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

(HEMRAJ) 

สุกญัญา  กล่ินหอม1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

--------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษัท    

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  (HEMRAJ) 

ปัจจัยท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EXUS)  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม (MLR)   และราคานํ้ ามนัดิบ

ในตลาดโลก (OIL)  โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2555  

รวมระยะเวลา 60 เดือน  โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions)  ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ) ไดแ้ก่ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ :   ราคาหุน้  ,  อตัราแลกเปล่ียน 

 

___________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

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

Land And Development Public Company Limited (HEMRAJ) is to study factors 

that determine stock price of Hemaraj Land And Development Public Company 

Limited (HEMRAJ) 

 The factors used in this study are Construction Material Index  (CMI) ,  

Dow Jones Industrial Average Index, (DJIA), The exchange rate of the Thai baht to 

the US Dollar (EXUS),   Minimum Loan Rate  (MLR),   and  OIL.  The monthly 

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

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

 The results shows that,  The exchange rate of the Thai baht to the US Dollar 

(EXUS)  statistically are positively affect the stock price of Hemaraj Land And 

Development Public Company Limited at the significance level of 0.05 

Key  Words  :  STOCK  PRICE ,  THE EXCHANGE RATE 

1.  บทนํา  

 ตลาดการเงิน   (Financial Market)   มีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย   เน่ืองจากเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะสั้ นและระยะยาว  ของ

ภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต์่างๆ  เช่น  

การลงทุนในด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล  การขยายธุรกิจของภาคเอกชน  

สําหรับตลาดการเงินในประเทศไทย  ประกอบดว้ย 2 ตลาด  คือ   ตลาดเงิน (Money 

Market)  ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะสั้น โดยมีระยะเวลาชาํระคืนไม่เกิน 1 ปี    

และตลาดทุน  (Capital Market)  ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว  โดยมี

ระยะเวลาชาํระคืนเกินกวา่ 1 ปี   โดยตลาดทุนยงั  สามารถแบ่งออกเป็น 2  คือ  ตลาด

แรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่  (Primary Market)  โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุน

จะออกตราสารทางการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ย  หุ้นสามญั  หุ้นบุริมสิทธ์ิ  หุ้นกู ้ หน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล  เป็นตน้  มาจาํหน่ายให้กบัผูล้งทุน   และเม่ือ
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ผูล้งทุนตอ้งการนาํหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยูเ่ปล่ียนกลบัคืนเป็นเงินสดจะนาํไปทาํการ

ซ้ือขายใน  ตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Secondary or Trading Market)  

ซ่ึงตลาดรองน้ี  มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหห้ลกัทรัพยท่ี์เคยออกจาํหน่ายแลว้ในตลาดแรก  มี

ความน่าสนใจ  มีสภาพคล่อง (Liquidity)  และมีความสามารถในการเปล่ียนมือ 

(Marketability)  ความเป็นเจา้ของสูง    สําหรับประเทศไทย  ตลาดรองท่ีเป็น

ศูนย์กลางในการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ี เคยผ่านตลาดแรกมาแล้ว  ก็ คือ   ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง

ในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

 ในช่วงคร่ึงแรกของปี  2555  ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  ตอ้งเผชิญกบัปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อการเติบโตของตลาด  อาทิ

ผลกระทบจากปัญหานํ้ าท่วมหนกัในปี 2554 ปัจจยัแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ วิกฤติหน้ี

สาธารณะในยุโรปท่ียืดเยื้อซ่ึงส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย   แต่ในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2555  เป็นตน้มา  ตลาดอสังหาริมทรัพยก์ลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึนและมีแนวโนม้

ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง          

 บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั  (มหาชน) ช่ือยอ่  “HEMRAJ”   เป็นบริษทั

ท่ี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมประเภท

อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง หมวดพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และเป็นหน่ึง

ในผูน้าํด้านธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมของไทย  ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2531 และจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2535  ผลการดาํเนินงานของบริษทั  

มีความโดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจหลกัทั้งรายไดจ้ากการขายท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค   รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

รวมทั้งรายไดจ้ากการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมหรูในใจกลางกรุงเทพฯ  ซ่ึงจาก

ผลประกอบการท่ีโดดเด่นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  สะท้อนให้เห็นถึง

ศกัยภาพในการดาํเนินงานและความมัน่คงของบริษทั   ส่งผลให้หุ้นของบริษทัเป็น

หน่ึงในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนดงันั้น การศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ จึงเป็นแนวทางในการประกอบการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงจะช่วยให้
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นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนได้ป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนและได้รับ

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)   ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL)  

ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)   ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) 

อย่างน้อย 1 ปัจจยั  ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

โดยตวัแปรต่างๆ ท่ีเลือกมาศึกษา ได้แก่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  

อตัราดอกเบ้ียลูกค้าชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม (MLR) และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(OIL)  โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551  ถึง  เดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

           ตวัแปรอิสระ               ตวัแปรตาม 

 

 

         

                                                                 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  จาํกดั (มหาชน)    สําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุน 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวม  แนวคิดทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งเป็น 3  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที ่1   แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  ทฤษฎีการลงทุน  

  แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน   

  ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

   แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

   ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์   

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) 

 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้มื (MLR) 

 ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (OIL) 

 

ราคาหุน้ 

บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  

จาํกดั (มหาชน) 

(HEMRAJ) 
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   เงินตราต่างประเทศ  (Foreign Currency)  

  ทฤษฎี Loanable funds Theory of Interest 

   ราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

ส่วนที ่2  ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และประวติัความเป็นมาของ บริษทั เหมราช 

   พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  

   ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2551-2555       

   ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ์

   แนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ทยปี 2555 

   ความเป็นมาของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กาญจนวดี  วิบูลย์พานิช (2547)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์  โดยศึกษาการวิเคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ  

ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดย

ทาํการตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ   ไดแ้ก่   ปริมาณเงิน  ระดบัราคาเช้ือเพลิง  

ระดบัราคาทองคาํรูปพรรณ  ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม  อตัรา

แลกเปล่ียน   ผลการศึกษาพบวา่    ปริมาณเงิน  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.0164   เป็น

การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัราคาเช้ือเพลิง  

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -2.9493   เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัราคาทองคาํ   มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.5320  เป็นการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ระดบัรายได้  มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1179  เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน  อตัราเงินเฟ้อ  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.0906   เป็นการเปล่ียนแปลง

ไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ  มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.0980   เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.1423  
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เป็นการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  อตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  อตัราแลกเปล่ียน  ไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ 

 ศุภชัย  อัศววงษ์สันติ  (2548)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อดัชนีราคารหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์  และกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล Time Series Data รายเดือน เป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของ

เดือน (end of period)  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 2542 ถึง เดือน ธนัวาคม 

2546  โดยการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ของดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์(banking sector) กบัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  

และศึกษาความสัมพันธ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

(property development sector) กบัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงในทั้ง 2 ส่วนจะใช้

ตวัแปรทางเศรษฐกิจชุดเดียวกนั คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร  อตัรา

แลกเปล่ียน  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของหลกัทรัพยไ์ทย  และดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  โดยจะใช้การประมาณค่าวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares-OLS)  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ 5 ตวั  ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเดือนมกราคม 2542  ถึง เดือน

ธนัวาคม 2546  ไดแ้ก่  VALUE (มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของหลกัทรัพยไ์ทย)  มีค่า t = 

3.721951  มีนัยสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

0.130340  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  EX (อตัราแลกเปล่ียน)    มีค่า  t = 

-2.932235  มีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

-2.732577  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  DJIA (ดชันีอุตสาหกรรม  

ดาวโจนส์)  มีค่า t = 2.497093  มีนยัสําคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.748866  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  INT (อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร)  มีค่า t = -0.429448 ไม่มีนยัสําคญั  CPI  (ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค)  มีค่า t = -0.087710 ไม่มีนยัสาํคญั 
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 อัญชุลี  ศุกระศร (2550)  ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  โดยใช้ขอ้มูล Time Series Data ราย

เดือน เป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของเดือน (end of period)  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน 

มกราคม 2547 ถึง เดือน ธันวาคม 2549 โดยใช้ตวัแปรอิสระ 5 ตวั ได้แก่ อตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXUS)  อตัราเฉล่ียดอกเบ้ีย

มาตรฐานของสหรัฐ (INTUS)  ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT)  ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้วสัดุก่อสร้าง (MPIC)  และดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET)  โดยทาํการทดสอบสมการดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares-OLS)   ผลการศึกษาพบว่า  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (EXUS) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 บาท จะทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 1.06057 เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม  อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

(INTUS)  ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์ จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงลดลง 3.94353 เปอร์เซ็นต ์ เป็น

การเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT)  ถา้มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทาํให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงลดลง 0.23407  ดอลลาร์สหรัฐฯ  เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม  ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้และวสัดุ

ก่อสร้าง (MPIC) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  จะทาํให้ดชันีราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.06578 

เปอร์เซ็นต์  เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์ จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.11774 

เปอร์เซ็นต ์ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั 

 ลักขณา  สินโน (2550)  ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondaary 
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data)  ประเภทอนุกรมเวลา (time series)  เป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 

2547  จนถึงเดือน ธันวาคม 2549  รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observation  วิธี

การศึกษาโดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ (econometric model)  คือ วิเคราะห์ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis)    โดยทดสอบตวั

แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใชว้ิธีการกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด ท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  เพื่อคาํนวณค่าสถิติความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรต่างๆ  ไดแ้ก่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  ราคานํ้ ามนัขายปลีกในประเทศ  อตัรา

เงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา  และปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง  โดยผลการศึกษา

พบวา่  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -0.958  ราคา

นํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.428  

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมา  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.224  

ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั 5.59 x 10-5 

 พิมณภัทร  สุวรรณคํา (2553)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดย

ศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative)  ในการทดสอบแบบจาํลองดว้ยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  ช่วงระยะเวลาโดยใช้เคร่ืองมือ

โปรแกรมสําเร็จ Eviews Version 5.0 ในการคาํนวณหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆ ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดชันีราคาหลกัทรัพย์
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ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX   

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ดชันี

ราคานํ้ ามันในตลาดโลก   อัตราดอกเบ้ียเงินกู้   จากผลการศึกษาพบว่า   ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างในทิศทางเดียวกนั  ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 INDEX  มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในทิศทางตรงกนัขา้ม  

 กญัญารัตน์  ศิริประไพ (2554) ทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยใช้ขอ้มูลทางสถิติจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน  

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึง  เดือน ธนัวาคม 2553  รวมระยะเวลา 48 เดือน  มาทาํ

การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย  ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression  Analysis)  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพนัธ์ของ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวั

แปรอิสระต่างๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ตวัแปรอิสระ 4  ตวั ไดแ้ก่  ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)  ผลการศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  พบวา่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 96.4%  ส่วนท่ีเหลือมาจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่า Sig = 0.016  และ F = 291.258  โดยดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  และดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  สําหรับดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง  มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
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3.  วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกูย้ืม  (MLR)  ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (OIL)     โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี        

1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้บริษธั เหมราช

พฒันาท่ีดิน  จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ย

วธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น  ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และ 

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  =  a + bx + ei 

โดยท่ี  Y   =    ตวัแปรตาม 

 a    =    ค่าคงท่ี 

 b    =    ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x    =    ตวัแปรอิสระ 

 e    =    ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 
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โดย a = ตวัประมาณค่าของ a ; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวั

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี  ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุ   เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น  บริษทั  

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

HEMRAJ =a+b1CMI+b2DJIA+b3EXUS+b4MLR+b5OIL 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

HEMRAJ   หมายถึง    ราคาหุน้ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CMI        หมายถึง    ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

 DJIA       หมายถึง    ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 EXUS        หมายถึง    อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 MLR        หมายถึง    อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้มื 

 OIL       หมายถึง    ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรม

เวลา (Time Series Data) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัต่างๆ ในช่วง

เวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์  โดย
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นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกับราคาหุ้น 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

จะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) 

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

HEMRAJ = +6.373821+0.003841DJIA-0.120510EXUS+0.243885MLR+0.003357OIL 

       (0.528415)  (0.775232)       (-2.439647)**    (1.516018)         (1.353708) 

 โดยมีค่า  F-statistic  = 388.4040 (Sig=0.000000) 

   R-Squared  = 0.973434 

   Adjusted R-Squared = 0.970928 

   Durbin-Watson Stat = 1.834694 

   N   = 59 

 หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง ค่า T-statistic 

   **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 จากการใช้สถิติทดสอบ F-Test ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของทั้ง

สมการ ผลการคาํนวณจะไดค้่า F-statistic = 388.4040  และไดค้่า Prob(F-statistic) = 

0.000 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 : ไม่มีตวัแปรใดๆท่ีมี

ผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  แต่จะยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 : มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

 จากข้อมูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได้ สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึงมูลค่าท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  ไดร้้อยละ 97.34   โดยตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 1 ตวัแปร คือ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อราคา

หุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน  จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงข้าม โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)    มีค่าสัมประสิทธ์

เท่ากบั    -0.120510 สามารถอธิบายไดว้่า  หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)   จะทาํให้ราคาหุ้น บริษทั

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  เปล่ียนแปลง 0.120510 หน่วย (บาท) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้น  บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ) สามารถอธิบาย

ปัจจยัต่างๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน)  (HEMRAJ)  และ ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (HEMRAJ)  ดงัน้ี 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

(HEMRAJ) อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่  

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXUS)  มีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั   เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั  

เพราะวา่  นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้

ท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของ

ประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิม

ก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน ดงันั้น  หากเงินบาทแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน

ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภชยั  อศัววงษส์ันติ (2548)  ซ่ึง

ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยแ์ละกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ และ  อญัชุลี  ศุกระศร  (2550)  ซ่ึง

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

(HEMRAJ) อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่  

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั  เหมราช

พัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทาง

เดียวกัน  เพราะว่าโดยทัว่ไปแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จะใช้ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นตวัช้ีนาํในตลาดหุ้นไทยเป็นหลกั  เพื่อนาํมาอา้งอิงและ

เปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดโดยทัว่ไป  และยงัใช้เป็นตวัช้ีนาํสภาวะการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์  ดงันั้น  ถา้ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน  

จะมีผลทาํให้ดชันีหลักทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน    
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แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้น  จะไม่มีผลต่อ 

ราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  อย่างมีนยัสําคญั  ซ่ึงอาจ

เกิดจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  และบางช่วงอยู่ในช่วง

เศรษฐกิจฟ้ืนตวั  แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  มีการ

ฟ้ืนตวัช้ากว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ  ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคามีการ

เคล่ือนไหวอยู่ในกรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ  ซ่ึงต่างกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีการ

ปรับตวัของราคาในทิศทางท่ีสูงข้ึน  จึงทาํให้ผลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ ศุภชยั  อศัววงษส์ันติ  (2548)  และ พิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

 อัตราดอกเบี้ยลูกค้าช้ันดีสําหรับเงินกู้ยืม (MLR)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ 

บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดี

สาํหรับเงินกูย้มื  จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี

สูงข้ึน  จะมีผลทาํใหมู้ลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลจ่ายลดลง และราคาหุ้นของบริษทัฯ 

ลดลงไปดว้ย  ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นของบริษทัฯ  

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้น

ดีสําหรับเงินกู้ยืม  นั้นไม่มีผลต่อ ราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน)  อยา่งมีนยัสําคญั  จากการศึกษา แบบ 56-1 ประจาํปี 2554  พบว่าบริษทัฯ 

ไดมี้การปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ  อยา่งต่อเน่ืองดงัจะเห็นไดจ้ากผลการ

ดาํเนินงานในระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในระดบัท่ีตํ่า ใน

ปี 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนเท่ากบั 0.78 ต่อ 1 และมีเงินสดเท่ากนั 

3,719 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อให้บริษทัฯ สามารถดาํรงสภาพคล่องในการดาํเนินการขยาย

ธุรกิจและลดความเส่ียงดา้นการเงิน  บริษทัฯ จึงดาํเนินการโดยให้มีงบดุลท่ีมีสภาพ

แขง็แกร่ง มีหน้ีสินในระดบัตํ่า รักษาเงินสดในมือให้มีความคล่องตวั ไม่มีเงินกูย้ืมใน

เงินตราต่างประเทศ และพยายามจดัแหล่งเงินกูท่ี้หลากหลาย  ปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมาน้ี

จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้บริษทัฯในการขยายธุรกิจและลดความเส่ียงทางด้าน

การเงิน   นอกจากน้ียงัได้มีการเซ็นสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

(Interest Rate Swap)  และสัญญาอ่ืนๆ เพื่อให้รายรับ รายจ่าย เงินกู ้และอตัราดอกเบ้ีย
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ท่ีมีหลากหลายสกุลเงินมีความสอดคล้องกนั เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆทาํ

ใหผ้ลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาญจนวดี  วิบูลยพ์านิช 

(2547)  และ พิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก  (OIL)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ บริษทั    

เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม  เพราะวา่การเปล่ียนแปลง

ระดบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก  มีผลต่อตน้ทุนและการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ของกิจการ  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี  จะพบว่า ช่วงเวลาท่ีได้ทาํการศึกษา  ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก  นั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้น ของ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน)  อย่างมีนยัสําคญั  จากการศึกษา แบบ 56-1 ประจาํปี 2554  พบว่า

บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั 

โดยพยายามติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ในระดบัท่ี

รับไดเ้ม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหาร 

ได้ดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบคอบและได้มีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งเหมาะสมท่ีสุด  ทาํให้ผลการศึกษาตวัแปรท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของพิมณภทัร  สุวรรณคาํ (2553) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ โดยทาํการเลือก บริษทั เหมราชพฒันา

ท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.  จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั ของ บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกัด (มหาชน)  นั้ นเราสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปทาํการ

วางแผนในการลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์  ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโต

สูงทั้งในด้านของรายได้และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นักลงทุนใน

รูปแบบเงินปันผล รวมทั้งแนวโนม้ในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็น
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ได้จากราคาหุ้นท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบนั  เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้ง

ตลาดหุน้โดยรวมมีทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโตไดอี้ก 

 2.  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงสูงอนั  เน่ืองจากปริมาณของ

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีเป็นจาํนวนมาก   ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในอนาคตไดเ้หมือนกบัปี 2540   ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาข้อมูลอย่างระมดัระวงั   รวมทั้ งนําความเข้าใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อธุรกิจประเภทน้ี ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็น

ในรายบริษทัหรือกลุ่มหลกัทรัพยก์็ตาม เพื่อช่วยให้นกัลงทุนทาํการตดัสินใจในการ

ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น  บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) นั้น  นอกจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาแลว้นั้น ควรทาํการศึกษาปัจจยั

ภายในบริษทั โดยอาจใชว้ิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจาก

งบการเงินยอ้นหลงั   กาํไรต่อหุ้น (Earning per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของ

ในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) การวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัทั้งในดา้น

ของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงของหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios) เพื่อทาํการทดสอบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะทาํ

ใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นสามัญของ บริษัทบางกอกแลนด์ จํากดั (มหาชน) 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFACTING THE COMMON STOCK 

PRICE OF BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY) 

จิรกฤต พฒันวริิย 1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) (BLAND) 

โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), อตัราเงินเฟ้อ 

(INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และ

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคา

หุ้นสามญัของ บริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) (BLAND) ได้แก่ดชันีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ราคาหุน้สามญั 

------------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

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

Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) is to study economic factor that 

determine stock price of Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) 

The Economic factors used in this study were Construction Materials Index 

(CMI), Inflation Rate (INFLATION), Dow Jones Index (DIJA), Minimum Loan 

Rate (MLR) and The Stock Exchange Index of Thailand (SET). The monthly data 

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

with Ordinary Least Squares (OLS) was used to analyze the data. 

The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically were 

positive relation the price of Bangkok Land Public Company Limited (BLAND) at 

the significance level of 0.05 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX, COMMON 

STOCK PRICE 

บทนํา 

เน่ืองด้วยในปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยมี์การเจริญเติบโตสูงข้ึนมากหลงัจาก

วิกฤตการตม้ยาํกุง้ในปี 2540 ซ่ึงบริษทัไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

อย่าง เช่นการลดลงในค่าของเงินบาท ความยากลาํบากในการหาแหล่งเงินกูใ้หม่มา

ทดแทนแหล่งเงินกูเ้ดิมและการลดลงของการใชจ้่าย ตลอดจนสภาวะตกตํ่าของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ได้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมากต่อกิจการของกลุ่มบริษัท

โดยเฉพาะเก่ียวกบัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นและความสามารถและความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะขอโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ลูกคา้ไดซ้ื้อไปแลว้แต่

ยงัไม่ไดด้าํเนินการขอโอน ทาํให้เกิดภาระการขาดทุน และบริษทัเลือกท่ีจะเก็บท่ีดิน

ไวใ้นอนาคตมากกวา่ท่ีจะขายท่ีดินชาํระหน้ี ต่อมาในวนัท่ี 31 มีนาคม 2541 บริษทัได้

หยุดจ่ายดอกเบ้ียแก่หน้ีระยะยาวสกุลเงินสวิสฟรังก์ (Swiss-franc) อย่างไรก็ตาม 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินทุนเพื่อชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีในประเทศภายในเดือนมีนาคม 2555 
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เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัจึงเล็งกลยุทธ์การพฒันาการดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนกาํไร

ของบริษทั โดยรายได้หลกัมาจากการบริการและปล่อยเช่าหลักมาจากศูนย์แสดง

สินคา้นานาชาติอิมแพค (IMPACT) โดยในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัมีรายไดเ้ฉล่ีย

จากอิมแพคราว 63% ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือมาจากธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย ์

(28%), การจดัการอาคาร (4%), และธุรกิจคา้ปลีก (7%) อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 

รายไดจ้ากอิมแพคคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 95% ของรายไดก้ารบริการและการปล่อยเช่า 

ซ่ึง IMPACT มีพื้นท่ีในอาคารคลอบคลุม 140,000 ตารางเมตรและพื้นท่ีนอกอาคาร 

134,000 ตารางเมตร และการเติบโตของรายไดจ้าก IMPACT (CAGR ในปี 2551-55) 

นั้นเท่ากับ 8.6% ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัหลักท่ีช่วยพลิกผลประกอบการบริษทัจาก

ขาดทุนในปี 2554 ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้จ่ายเงิน

ปันผลเป็นคร้ังแรกนบัจากปี 2539 ซ่ึง ส่งผลให้หุ้นของบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนเป็นอยา่งมาก 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI), 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

(MLR) และดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วยดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้าง (CMI), อัตราเงินเฟ้อ 

(INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และ

ดชันีราหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญั

ของ บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตงานวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามัญของ บริษัท

บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุ
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ก่อสร้าง (CMI), อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีดาวโจนส์ (DIJA) ,อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซ่ึงใชข้อ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน)  และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดท้าํ

การรวบรวมและศึกษา แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อ

การการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น3 ส่วน ดงัน้ี 

 

 

 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ราคาหุ้น 

บริษัท บางกอกแลนด์ จํากดั 

(มหาชน) 
ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ (MLR) 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย (SET) 

ดชันีดาวโจนส์ในตลาดหลกัทรัพย์

ของสหรัฐอเมริกา (DIJA) 
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ส่วนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

  ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐาน 

 ทฤษฎีการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงของการงทุนในหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 2  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของบริษทับางกอกแลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) (BLAND) 

ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม้กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์

  ประวติัความเป็นมาของบริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

  ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

  แนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พิมณภทัร สุวรรณคาํ (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

เป็นความพยายามท่ีจะหาคาํตอบของการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ดังกล่าว การวิจัยในคร้ังน้ีได้อาศัยทฤษฎีทางการเงิน Valuation Model เป็น

แบบจาํลองท่ีใช้ในการทดสอบปัญหาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยสาระสําคญัของทฤษฎีกล่าวไวว้่ามูลค่าหรือ

ราคาของหลักทรัพย์ซ่ึง เ ป็นสินทรัพย์ประเภทหน่ึงก็ คือ มูลค่า ปัจจุบันของ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการถือหลกัทรัพยน์ั้นตลอกระยะเวลาของการถือ

ครอง ดังนั้ น เม่ือผูล้งทุนถือหลักทรัพย์ตลอดเวลาโดยไม่มีการขาย มูลค่าหรือ

หลักทรพย์ก็คือ อตัราเงินปันผลท่ีได้จากการถือหลักทรัพย์นั้น หารด้วย Required 

Rate of Return ในการลงทุนนั้นเอง ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้ทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินปันผลและ Required Rate of Return กบัราคา

หลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่ม แต่ทาํการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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เปล่ียนแปลงในอตัราเงินปันผล และ Required Rate of Return กบัราคาหลกัทรัพย์

ของกลุ่มแทน ทั้งน้ีโดยขอ้สมมติฐานท่ีวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดก็ตามท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราเงินปันผลจ่ายและ Required Rate of Return ก็ยอ่มมี

ผลกระทบมาย ังราคาหลักทรัพย์ในท่ีสุดด้วย ซ่ึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี เลือก

ทาํการศึกษาน้ีได้แก่ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ดัชน้ีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 INDEX มูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ท่ีมีผลต่อเงินปันผล

และราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ีดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และ

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีอิทธิพลต่อ Required Rate of Return และราคาหลกัทรัพยใ์น

ทิศทางตรงกันข้ามกัน ในการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว ได้อาศยัแบบจาํลองใน

ลกัษณะของสมการถดถอยเชิงซ้อนซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีสามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปร

ตามจะเปล่ียนแปลงไปร้อยละเท่าใด เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1.0 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีใช้ในการทดสอบเป็นขอ้มูลเฉล่ียรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 

2548 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2552 

 ผลการทดสอบปรากฎว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก 

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์าคเอกชนใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก และอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้ มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสําคัญตามสมมติฐาน ในขณะท่ี ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET 50 INDEX นั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงอาจเกิดจาก

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาบางช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและบางช่วงอยูใ่นเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

แต่เน่ืองจากหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีการฟ้ืนตัวช้ากว่า

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ ทาํให้ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคามีการเคล่ือนไหวอยูใ่น

กรอบการซ้ือขายช่วงแคบๆ ซ่ึงต่างกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนท่ีมีการปรับตวัของราคาใน

ทิศทางท่ีสูงข้ึน กอปรกบัท่ีผา่นมาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 INDEX น้ีจะเนน้ไปทาง

กลุ่มพลังงาน ธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้เช่ือได้ว่าการ

เคล่ือนไหวของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบั SET 50 INDEX 
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กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย เป็นการวเิคราะห์จาํลองทางเศรษฐมิติ 

ด้วยวิธีการแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยอาศยั

แบบจาํลองของ Bae and Duvall (1996) ซ่ึงทาํการศึกษาด้านการตลาดและ

อุตสาหกรรมในผลตอบแทนหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมการบินประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงทาํการศึกษาตัวแปรอิสระทั้ งทางจุลภาค และมหาภาค คือการ

เปล่ียนแปลงโดยเปรียบเทียบในหุ้น S&P 500 ตวั ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ีย

เงินคงคลงั 3 เดือน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ปริมาณเคร่ืองบินทุกชนิด และปริมาณ

การซ้ือเคร่ืองบินเขา้กองทพั เพื่อให้เหมาะสมกบัประเทศไทย จึงปรับมาใช้รูปแบบ

สมการท่ีข้ึนอยูก่บัตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบัราคาทอง 

ระดบัรายได้ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีสําหรับเงินกู้ยืม และอตัราแลกเปล่ียนโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา 

(time series) รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 ถึงเดือนธนัวาคม 2546 

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวั สามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในประเทศไทยได ้81.55% อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

และไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตัว โดยตวัแปรปริมาณเงิน ระดับราคาเช้ือเพลิง 

ระดับราคาทองคาํ ระดับรายได้ อตัราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียต่างประเทศ มี

นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยตรงตามสมมติฐานคือตวัแปรปริมาณเงินระดบัราคา

เช้ือเพลิง ระดบัราคา ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ส่วนตวั

แปรดอกเบ้ียต่างประเทศ ไม่ตรงตามสมมติฐาน 

เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีอิทธพลต่อ

ดชันีราคาหลักทรัพยใ์นประเทศไทยพบว่าตวัแปรปริมาณเงิน ระดับราคาทองคาํ 

ระดบัรายไดแ้ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัราคา

เช้ือเพลิง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธพลในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 

และตวัแปรระดบัราคาเช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมาก
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ท่ีสุด ส่วนตัวแปรอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย มีอิทธิพลต่อมูลค่าดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

 ลกัขณา สินโน (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดผ้ลการศึกษาการประมาณค่าสัม

ประสิทธ์ของตวัแปรในแบบจาํลองของสมการท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดย

ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2549 ดงัน้ี 

 จากการศึกษาพบว่าค่า R-Squared มีค่าเท่ากบั 0.736704 ฮธิบายไดว้่า ดชันี

ราคาวสัดุก่อสร้าง ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้ง ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปล้ี

ภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดร้้อยละ 73.67 และค่า Durbin 

– Watson state เท่ากบั 1.979475 เม่ือพิจารณาความสามารถในการอธิบายตวัแปร

อิสระแต่ละตวัพบวา่อยูใ่นช่วงท่ีไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) โดย

สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 ดชันีราคาวสัดุก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากับ -0.958 

หมายความว่าเม่ือดัชนีราคาว ัสดุก่อสร้างเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทําให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยล์ดลง 0.95 จุด 

 ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั 

5.59 x 10-5 จุด 

 ราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกในประเทศมีความสัมพัน์กับดัชนีราคาราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่า
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เท่ากบั -2.428 หมายความว่าราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศเพิ่มข้ึน 1 บาทต่อ

ลิตร จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยล์ดลง 2.42 จุด 

 อัตราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคากลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากบั -2.224 หมายความวา่

อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยล์ดลง 

2.22 จุด 

 อัญชุลี ศุกระศร (2550) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรอิสระต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 ดงัน้ี 

 1.อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ(EXUS) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 บาท จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 1.060157 บาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบทาํให้ค่าเงินบาทอ่อนตวัลงทาํให้

ตน้ทุนนาํเขา้วสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึน รวมทั้งถ้ากิจการนั้นๆกู้ยืมเงินจากต่างประเทศก็

จะตอ้งชาํระหน้ีเพิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มตน้ทุนให้กบักิจการ ทาํให้กิจการมีกาํไรลดลงซ่ึง

ส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์งันั้นจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2.อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ(INTUS) ถา้มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ จะทาํให้ดัชนีราคาหลักทรัพยข์องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างเปล่ียนแปลงลดลง 3.94353 เปอร์เซ็นต์ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของสหรัฐฯจะส่งผลต่ออตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศอ่ืนๆรวมทั้งประเทศไทยดว้ย ดงันั้น ถา้ประเทศสหรัฐฯประกาศ

ลดอตัราดอกเบ้ียประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าอตัราดอกเบ้ียจะมีการประบลดลงดว้ย

เช่นกนั อตัราดอกเบ้ียท่ีลดลงส่งผลให้ตน้ทุนดอกเบ้ียเงินกูข้องกิจการลดลง ทาํให้
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รายไดข้องกิจการเพิ่มข้ึนรวมถึงถา้ดอกเบ้ียลดลงประชาชนก็จะเพิ่มการใชจ่้าย และทาํ

การกูซ้ื้อบา้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3.ราคานํ้ ามนัดิบ Brent (BRENT) ถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 ดอลลาร์

สหรัฐฯจะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

เปล่ียนแปลงลดลง 0.23407 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้ม เน่ืองจากเม่ือราคานํ้ามนัในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ราคาสินคา้โดยทัว่ไปจึงขยบั

สูงข้ึน ประกอบกบัการสูงข้ึนของระดบัค่าครองชีพ ทาํให้แรงงานมีแนวโน้มท่ีจะ

เรียกร้องค่าจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน ทาํให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงยิ่งข้ึน ตน้ทุนการผลิต

สูงข้ึน ทาํใหธุ้รกิจมีแนวโนม้กาํไรลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 4.ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้และวสัดุก่อสร้าง (MPIC) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่ม ข้ึน 1  เปอร์เซ็นต์  จะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.06578 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากผลผลิตอุตสาหกรรมมีผลต่อดา้นจิตวิทยา

ของผูล้งทุน การท่ีผลผลิตของวสัดุก่อสร้างมีมาก แสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยจ์าํนวนมาก ดงันั้น จึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้นกัลงทุนในการ

ลงทุนดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมตฐานท่ีตั้งไว ้ 

 5.ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่ม ข้ึน 1  เปอร์เซ็นต์  จะทําให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก้อสร้างเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.11774 เปอร์เซ็นต์ เป็นการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเน่ืองเม่ือดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสูงข้ึน 

ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นแรงจูงใจให้นัก

ลงทุนเข้ามาลงทุนมากข้ึนทําให้อุปสงค์ในหลักทรัพย์สูงข้ึน ซ่ึงสอคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI), อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหลกัทรัพย์

ของสหรัฐอเมริกา (DIJA),อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) และดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุ้นบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ  ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย  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 

 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาในหุ้นของ

บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

BLAND=a+b1CMI+b2INFLATION+b3DJIA+b4MLR+b5SET 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

BLAND หมายถึง  ราคาหลักทรัพย์บริษัทบางกอกแลนด์  จ ํากัด 

(มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

a  หมายถึง  ค่าคงท่ี 

b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระ 

CMI   หมายถึง  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

INFLATION หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

DJIA   หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

MLR   หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี 

SET   หมายถึง  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลย ้อนหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)  อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบ

และทิศทางความสัมพันธ์   โดยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาทําการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตวั  แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลักทรัพย ์ ของราคาหลักทรัพยบ์ริษทั 

บางกอกแลนด์ จ ํากัด (มหาชน)  และมีขั้ นตอนการพิจารณาการทํา  Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั 

บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้ส ถิ ติทดสอบของ Durbin-Watson 

(D.W.)หลงัจากนั้นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้ น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

BLAND =  0.240715 + 0.002256 CMI + 0.000775 SET  

       (0.457999)       (5.081422) ** 

      - 0.000582 INFLATION - 0.086473MLR 

           (-0.08389)       (-0.875692) 

โดยมีค่า : F-statistic = 59.22164 

Prob(F-statistic) = 0.000 

R-square = 0.874486 

Adjusted R-squared = 0.85972 

N = 58 

Durbin-Watson stat = 1.98606 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อย่างมีสาระสําคญัโดยระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น 

บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)(BLAND) ไดถึ้งร้อยละ 99.99 อีกร้อยละ 0.01 

เกิดจากปัจจยัอ่ืนและค่า Durbin-Watson stat = 1.98606 ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ใน

ตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิได ้

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุน้บริษทับางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์

เท่ากบั 5.081422 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 หมายความว่าถา้มีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน 1 จุด จะทาํให้ราคาหุ้น บริษัทบางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) (BLAND) 

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.000775 บาท ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้
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สรุปผลการวจัิย 

1.ปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

1.1.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ (SET) มีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัยา่งมีสาระสําคญั ซ่ึงถา้ดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 จุด 

จะทําให้ราคาหุ้น บริษัท บางกอกแลนด์ จาํกัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 

0.000775 บาท เป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัเน่ืองเม่ือดชันีราคาหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยสูงข้ึน จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูล้งทุนท่ีเขา้มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจใหน้กัลงทุนไม่วา่จะเป็นราย

เล็กหรือรายใหญ่เขา้มาลงทุนเพิ่มมากยิ่งข้ึนส่งผลทาํให้ความตอ้งการในหลกัทรัพย์

สูงข้ึนอนัเน่ืองจากความต้องการเขา้มาถือครองหลักทรัพยข์องผูล้งทุนมากแต่ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัชุลี ศุกระศร (2550) 

2.ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั

ไดแ้ก่ 

2.1.ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) อนัเน่ืองมาจากการชะลอตวัในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยโ์ดยไป

ให้นํ้ าหนกัในส่วนของการปล่อยเช่าพื้นท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้ ซ่ึงทาํให้รายไดห้ลกั

ของกิจการในปัจจุบนัมาจาก การให้บริการสถานท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้และศูนยก์าร

ประชุมโดยในปี 2555 มีสัดส่วนร้อละ 45.39 ของรายไดร้วม ซ่ึงโดยปกติดชันีราคา

วสัดุก่อสร้าง (CMI) จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยถา้ราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มข้ึนจะสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการเน่ือจากไม่

สามารถหาซ้ือวสัดุได้เพียงพอหรือต้นทุนสูงและส่งผลต่ออตัราการทาํกาํไรของ

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะทาํให้ราคาหุ้น ลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา สิน

โน (2550) 
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2.2.อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากการชะลอตวัในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยข์องกิจการ

รวมทั้งความผนัผวนของเศรษฐกิจและการเมืองและภยันํ้ าท่วม ซ่ึงทาํให้อตัราเงินเฝ้อ

มีค่าไม่แน่นอนซ่ึง ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INFLATION) จะมีความสัมพนัธ์กบั 

ราคาหุ้น บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงขา้มกนัเน่ืองจากเม่ือ

อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนตน้ทุนการผลิตยอ่มตอ้งปรับตวัสูงข้ึนผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจะ

ผลกัภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนไปให้แก่ผูบ้ริโภคโดยรวมเขา้ไปกบัตวัราคา ทาํให้ราคา

สินคา้โดยทัว่ไปมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ลดลง ซ่ึงถา้อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนอาจมีมาตรการจาก ธปท ในการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเพื่อ

เป็นการสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ต้นทุนสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อกําไรของบริษัท ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนวดี วบิูลยพ์านิช (2547) 

2.3.อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) ไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริษทั บางกอก

แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเน่ืองจากปัจจุบันรายได้หลักของกิจการมาจาก การ

ให้บริการสถานท่ีของศูนยแ์สดงสินคา้และศูนยก์ารประชุมโดยในปี 2555 มีสัดส่วน

ร้อยละ 45.39 ของรายไดร้วมส่วนรายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 29.85 ของ

รายไดร้วม ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวไม่ส่งผลกบักิจการโดยตรงเน่ืองจากกิจการไม่มี

การปล่อยโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆออกมาในช่วงปี 2551-2555 โดยปกติอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดี (MLR) จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้ บริษทั บางกอกแลนด ์

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัถา้อตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ราคาหุ้น

ลดลง เน่ืองจากดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนของการลงทุนประเภทหน่ึง และนบัเป็นค่า

เสียโอกาส (opportunity cost) ของการลงทุนประเภทอ่ืนๆ โดยถา้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกคา้ชั้นดี (MLR) สูงข้ึนจะส่งผลให้ลูกคา้ไปลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนๆแทน ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนจะมีผลให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินปันผลจ่าย

ลดลงและราคาหุ้นลดลงในท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมณภทัร สุวรรณคาํ 

(2553) 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญับางกอกแลนด์ จาํกัด 

(มหาชน) นั้นเราสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปทาํการวางแผนในการลงทุนใน

หุ้นท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของรายได้

และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นกัลงทุนในรูปแบบเงินปันผล รวมทั้ง

แนวโน้มในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีถีบตวั

สูงข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้งตลาดหุ้นโดยรวมมี

ทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโต 

2.เน่ืองจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความเส่ียงสูงอนัเน่ืองจาก

ปริมาณของผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนัมีเป็นจาํนวนมากซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจในอนาคตไดเ้หมือนกบัปี 2540 ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจประเภทน้ีควรท่ี

จะทาํการศึกษาขอ้มูลอย่างระมดัระวงั รวมทั้งทาํความเข้าใจในปัจจยัท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อธุรกิจประเภทน้ี ท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าและราคาของหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็น

ในรายบริษทัหรือกลุ่มหลกัทรัพยก์็ตาม เพื่อช่วยให้นกัลงทุนทาํการตดัสินใจในการ

ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในบริษทับางกอกแลนด์ จาํกดั 

(มหาชน) นั้นนอกจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีใชใ้นการศึกษาแลว้นั้น ควรใชต้วัแปรท่ีเล็กลง

และใกล้เคียงกบับริษทัมากท่ีสุดมาใช้ทาํการวิเคราะห์โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจากงบการเงินยอ้นหลงั กาํไรต่อหุ้น (Earing 

per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) การ

วิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัทั้งในด้านของธุรกิจและการเงิน การวิเคราะห์ความ

เส่ียงของหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เพื่อทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะทาํให้ผลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็น

จริงมากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX SECTOR 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

ธญัญน์รี เศรษฐาพฤทธ์ิ1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2  

------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange 

Rat : EX )  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/ Earning Ratio: P/E), ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI),  ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) และอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด (INT_12) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 

2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อดชันี

ราคาราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) และ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(PE) โดยมีความ 

สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ดชันีราคา, ตลาดหลกัทรัพย ์

--------------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract 

 The objective of the study is the factors that affecting the stock price index 

in Stock Exchange of Thailand (SET) is to study economic factors that determine 

stock price index in Stock Exchange of Thailand (SET) 

This variables factors used in this study were Exchange Rate -Baht/USD 

(EX), Price/ Earning Ratio (PE),  The Consumer Price Index (CPI),  The Current 

Account (CA) and Interest Rate fix 12 months (INT_12) The monthly data of 

January 2008 to December 2012; 60 months in total. Multiple Linear Regressions 

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

The results shows that, Exchange Rate -Baht/US (EX) and Price/ Earning 

Ratio (PE) statistically are positively affect the stock price index in Stock Exchange 

of Thailand (SET) at the significance level of 0.05 

KEY WORDS: VARIABLES FACTORS, STOCK INDEX 

บทนํา 

  จากการท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open 

economy) นั้นทาํให้ไทยต้องทาํการติดต่อซ้ือขายทั้งสินค้าและบริการกับประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก ดงันั้นการคา้ระหว่างประเทศ จึงเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้การ

ขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงในระยะท่ีผ่านมา เศรษฐกิจ

ของไทยมีอตัราการขยายตวัสูงมากและเกิดเหตุการณ์สาํคญัๆท่ีส่งผลกระทบ ต่อวิกฤติ

เศรษฐกิจของไทยมาก มายเช่นในปี พ.ศ. 2540 เกิดปรากฏการณ์ฟองสบู่แตกทาํให้

ค่าเงินบาทลดลงอยา่งมาก ส่งผล ใหเ้กิดภาวะหน้ีสินในต่างประเทศเพิ่มเป็นเท่าตวั ทั้ง

ส่วนของภาครัฐและเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซับไพร์มใน

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงวิกฤตน้ีมีผลมาจากการท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพยายามแกไ้ขปัญหา

เศรษฐกิจถดถอยท่ีสะสมมานาน ทาํให้เกิดการชลอการลงทุนและระงบัการลงทุน

มากมาย เป็นเหตุให้เศรษฐกิจขาดสภาพคล่องและขาดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ ซ่ึงปัญหาน้ีไดส่้งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจทัว่โลก ดงันั้นธนาคารกลางของ
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สหรัฐ และธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจโดยการประกาศลดอตัราดอกเบ้ียลง เพื่อหวงัให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ

มากจนเกิดสภาพคล่องทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ จากการท่ีนักลงทุนกู้เงินไป

ลงทุนมากข้ึนนัน่เอง แต่มาตรการน้ีไม่ไดผ้ลเน่ืองจากการกูเ้งินนั้นไม่ไดถู้กนาํไปเพื่อ

ใช้ลงทุนเพื่อเพิ่มเม็ดเงินในระบบ แต่ถูกนาํไปใช้เพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยใ์นสหรัฐ 

เพราะเห็นว่าน่าจะทํากําไรได้มากกว่าในอนาคต เพราะในขณะนั้ นมูลค่าของ

อสังหาริมทรัพยใ์นสหรัฐมีแนวโนม้สูง ข้ึนทุกปีนั้นเอง 

แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เกิดวกิฤตฟองสบู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยข์องสหรัฐ  

ทาํใหร้าคาอสังหาริมทรัพยล์ดลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเขา้ยึดอสังหาริมทรัพย์

ท่ีผูกู้เ้อามาจาํนองและไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามสัญญา ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

มูลค่าระหว่างทรัพยท่ี์ยึดกบัจาํนวนเงินกู้นั้นมีมูลคา้ท่ีแตกต่างกันอย่างมาก ทาํให้

ธนาคารต่างๆท่ีปล่อยกูแ้บบซบัไพร์มประสบภาวะขาดทุนอยา่งมากและส่งผลกระทบ 

ไปทัว่โลก จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2551 ธนาคารกลางสหรัฐฯไดอ้อกมาตราการใหม่เพื่อ 

กระตุน้เศรษฐกิจอีกคร้ังดว้ยการนาํมาตรการ QE หรือการผอ่นคลายนโยบายการ เงิน

มาใช ้โดยธนาคารกลางจะพิมพเ์งินดอลล่าร์ออกมาเพื่อเพิ่มเม็ดเงินในตลาด ทาํให้เกิด

การกระตุน้เศรษฐกิจ และอุม้สถาบนัการเงินขนาดใหญ่ท่ีใกลล้ม้ละลายในสหรัฐนัน่ 

เอง ซ่ึงนกัลงทุนท่ีมองเห็นกาํไรจากการกู้ดอกเบ้ียตํ่า จึงผนัเงินดอลล่าร์จาํนวนมาก

เพื่อมาใชล้งทุนในตลาดทุนและตลาดหุ้นในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงไทยเองก็จดัอยู่

ในกลุ่มน้ีเช่นกนัจึงทาํให้ ในปี พ.ศ. 2553 มียอดซ้ือสุทธิของเงินทุนต่างชาติในตลาด

หุ้นไทยอยูท่ี่ 5.65 หม่ืนลา้นบาท ส่งผลให้ดชันีหุ้นไทยในช่วงนั้นปรับตวัข้ึนสูงมาก  

และจากการแขง็ค่าของค่าเงินบาทในปี พ.ศ. 2554 ทาํให้ดชันีหุ้นเพิ่มข้ึนถึง 1,050 จุด 

คิดเป็น 130% จากปี พ.ศ. 2552 และทาํสถิติสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยปิดท่ีระดับ 

1,144.14 จุดในเดือนสิงหาคมปีเดียวกนั ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 เกิดวิกฤติ

หน้ีสาธารณะกรีซและกลุ่มประเทศยโุรป ทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์

เร่ิมแข็งค่าข้ึน  นกัลงทุนต่างชาติจึงเทขายเงินยโูร และหนัไปซ้ือเงินดอลล่าร์ ในขณะ 

เดียวกนั นกัลงทุนในไทย ก็เทขายหุ้นและพนัธบตัรในไทย และนาํกลบัไปซ้ือดอล

ล่าร์ และผลจากการเทขายน้ีเองทาํให้ดชันีหุ้นไทยในช่วงนั้นลดลงกวา่ 20%  อยา่งไร
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ก็ตามดชันีไนไทยลดลงอีกคร้ังในช่วงปลายปี 2554 จากเหตุการณ์นํ้ าท่วมในหลาย

จงัหวดัของไทย 

ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ตลาดทุนทัว่โลกได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ

ชะลอตวัหรือฟ้ืนตวัในระดบัตํ่าจากกลุ่มเศรษฐกิจหลกัของโลกทั้งสหรัฐอเมริกา กลุ่ม

ประเทศยุโรป และญ่ีปุ่น รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียน แปลงทางการเมืองใน

หลายประเทศซ่ึงส่งผลต่อความต่อเน่ืองของนโยบายเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม 

ประเทศไทยยงัคงไดอ้นิสงค์จากสภาพคล่องของตลาดทุนโลกท่ีมีอยู่สูงจากการใช้

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายประเทศ โดย ณ ส้ินปี 2555 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ปรับเพิ่มข้ึนในอตัราสูงกว่าดชันีอา้งอิงท่ีสําคญัของโลก เช่น 

MSCI world index และ MSCI emerging market index โดยปิดท่ี 1,391.93  จุด ปรับ

เพิ่มข้ึน 35.76% จากส้ินปี 2554 (ขอ้มูลจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

จะเห็นไดว้่า ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นยุคท่ีเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูมี

อตัราการเติบโตและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว หรือเป็นยุควิกฤตการณ์อนัส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจก็ตาม “ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย”์ ยงัคงมีบทบาทสําคญัและอยูใ่น 

ความสนใจของผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไปอย่างสมํ่า 

เสมอ และจากการท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวนน่ีเอง ส่งผลให้ “ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย”์ มีความผนัผวนตามไปดว้ย ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ และดว้ยเหตุน้ีเอง จึง

เป็นสาเหตุในการทาํการศึกษาว่า ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกั 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเน้นปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั เพราะดว้ยเหตุผลว่า

เป็นเหตุปัจจยัท่ีมีความสําคญัปัจจยัหน่ึง  และมีการเผยแพร่ขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีเป็น

ตวัเลขสู่สาธารณะอยา่งชดัเจนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา,  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น,  ดชันีราคาผูบ้ริโภค,  ดุล

บญัชีเดินสะพดั และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

อเมริกา, อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น, ดชันีราคาผูบ้ริโภค, ดุลบญัชีเดินสะพดั 

และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด (INT_12) ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 

2555 

 

กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

        ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับนกัลงทุนในการตดัสินใจและเลือก

ลงทุน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

 
ดชันีราคา

หุน้ใน

ตลาด

หลกัทรัพย์

แห่ง

ประเทศ

ไทย 

-ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

-ดุลบญัชีเดินสะพดั 

-อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  

-อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้จิยัได้

ทาํการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมเน้ือหาสาํคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยศึกษาตวัแปรท่ีกาํหนดราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั โดยใช้ขอ้มูลแบบอนุกรม

เวลารายเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 – 2548 จาํนวน 60 เดือน  โดยใช้การ

วิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ ทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทั้งดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์

และดชันีหมวดธุรกิจ ทั้ง4 นั้น ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

อเมริกา และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์  ดุลบญัชีเดินสะพดั และปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ รองลงมาตามลาํดบั ซ่ึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งหมดท่ีนาํมาศึกษานั้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันี

ตลาดหลกัทรัพย ์และหมวดธุรกิจทั้ง 4 ไดม้ากกว่าร้อยละ 80 การเปล่ียนแปลงของ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

นกัเศรษฐกิจการเงินนิยมท่ีบอกถึงความสัมพนัธ์ของปริมาณเงินท่ีจะส่งต่อระดบัราคา 

และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียน แปลงการลงทุน และส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในระดบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549). ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลัก 

ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้แบบจาํลอง ทางเศรษฐมิติ เพื่อ

แสดงความ สัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และใช้การวิเคราะห์โดยวิธี

กาํลงัสองน้อยท่ีสุด มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่างๆ โดยใช้ขอ้มูล
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ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2549 โดยมีจาํนวน 58 ตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีความ สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ปริมาณ

เงินในประเทศ  ดัชนีราคาภาคอุตสาหกรรม  อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์อย่างมีนยัสําคญัทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, อตัราผลตอบ แทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน 

และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข.  ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ   

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  อตัราเงินเฟ้อ (2)  โดยใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.  2550 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูล

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ พบวา่ ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความ สัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัรา ส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์  อตัราแลก เปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ โดยอตัรา ส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในขณะท่ี อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

กสานต์ิ ชนะชยั. (2552).  ศึกษาเร่ือง   ผลกระทบของตัวแปร เศรษฐกิจมห

ภาคท่ีมีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยศึกษาตัวแปร

เศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  อตัรา
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ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราแลก เปล่ียนระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกา ราคา

นํ้ ามนัดิบดูไบ ล่วงหนา้ 1 เดือน ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิ โดยใชข้อ้มูลรายวนัระยะเวลา 489 วนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน

กนัยายน พ.ศ.  2550 ถึงวนัท่ี 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 โดยการใชแ้บบจาํลองทาง

เศรษฐมิติ ดว้ยเทคนิควิธี  Cointegration และ Error Correction Model (ECM) ตาม

กระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และพิจารณาผลกระทบท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) พบว่าตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ราคานํ้ามนัดิบตลาดดูไบ ล่วงหนา้ 1 เดือน มูลค่าการซ้ือขายหลกั ทรัพย ์และ ปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ส่วนตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 

เดือน และ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกาไม่มีความ สัมพนัธ์ กบัดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนผลการทดสอบความสัมพนัธ์ในระยะยาว ตวั

แปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

รุ่งรัตน์ มาบุตร. (2549).  ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ

อตัราผล ตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ประมาณค่าความเส่ียงท่ี 

มาจากปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ ค่าชดเชยความเส่ียง  และหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาด 

หวงัของหลกัทรัพย ์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ตามแบบ จาํลอง 

Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยการประมาณค่าใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยวิธี  

Cointegration  แบบ Johensen และ Juselius ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2540 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 รวมเป็น 108 เดือน กลุ่มตวัอยา่งใช้

ตวัแทนหลกัทรัพยจ์าํนวน51หลกัทรัพยใ์น 26 กลุ่มธุรกิจ ปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช ้

6 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

ต่อหุน้อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาค 
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เอกชน และอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ ผลการศึกษาพบวา่  อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์บัปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาในแบบ จาํลองมีความสัมพนัธ์

ในระยะยาว โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชี อตัราส่วนราคาตลาดต่อ

กาํไรต่อหุ้น ดชันีราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ มีความ สัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ส่วนอตัราผลตอบ แทนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และดชันีการลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

(EX)  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(P/E)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  ดุลบญัชี

เดินสะพดั(CA) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด(INT_12) โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคร้ังน้ี  ทําการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัและตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนในรูปสมการดงัน้ี 

    Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี  

Y = ตวัแปรตาม 
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           a = ค่าคงท่ี  

           b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

           x =  ตวัแปรตาม 

           e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้น สมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้น ผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2  

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

Yi = a + bxi 

 ดงันั้น ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้ในการศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ไดด้งัน้ี 

SET   =  a  +  b1EX + b2P/E + b3CPI + b4CA + b5INT_12 

โดยท่ี 

 SET = ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 EX = อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 P/E  = อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ 

 CPI = ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 CA = ดุลบญัชีเดินสะพดั 

 INT_12 = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด (INT_12) 
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การเกบ็ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดยเก็บ

รวมรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการ

ทดสอบความ สัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย อีกทั้ง ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํ 

เสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดลองปัญหา 

Multicollinearity ดว้ยการทาํ Correlation matrix หลงัจากนั้น ทาํการทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น ทาํการ

ทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงั 

จากนั้น ทดสอบความน่าเช่ือถือของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions)ดว้ย 

วิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยทาํการพิจารณาค่า

ต่างๆท่ีได ้เช่น ค่านยัสําคญัทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้น ทาํการตรวจ 

สอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SET = 17433.90 – 45.03112EX – 2.146106INT_12 – 1.460654CPI - 0.109754CA + 

15.24098PE      

           (0.019561)  (-3.117176)**  (-0.081540)            (-0.626171)     (-1.387436)     

(4.473264)** 

โดยมีค่า  F-statistic   = 335.2009  (Sig -0.000000) 

R-square   = 0.974796 

Adjusted R-squared = 0.971888 

Durbin-Watson stat  = 1.908009 

N    = 59 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อยา่งมีนยัสําคญั ดว้ยระดบัความเช่ือ 

มัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดถึ้งร้อยละ 97.4796 อีกร้อยละ 2.5204 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson stat = 1.908009 ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั 

(Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา(EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั -45.03112  สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา(EX) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํใหด้ชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึง

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(P/E) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 15.24098 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(P/E) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (เท่า) จะทาํใหด้ชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อดชันี

ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET)  ไดแ้ก่ 

1.1 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX)  มีผลต่อดชันีราคาหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนัยสําคญั 

เพราะว่า การเปล่ียนแปลงใดๆ ของอตัราแลกเปล่ียน จะส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เสมอ เช่น เม่ืออตัรา

แลกเปล่ียนสูงข้ึน ผลคือค่าเงินบาทอ่อนลง ทาํให้นกัลงทุนต่างชาติมองเห็นโอกาสใน

การทาํกาํไรจากส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนและหนัมาลงทุนในประเทศท่ีมีความอ่อน

ค่าของค่าเงิน ส่งผลใหเ้งินไหลเขา้มาลงทุนในไทยมากข้ึน และเม่ือค่าเงินบาทเร่ิมแข็ง

ค่าข้ึน นกัลงทุนต่างชาติจะเทขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อทาํกาํไร และดึงเงินกลบั 

ซ่ึงในสภาวะการจะส่งผลโดยตรงต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ นครินทร์  ปาร์มวงศ ์ และ อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล  

1.2 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (PE)  มีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะวา่เม่ือ

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นัน่หมายถึงอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สูงข้ึนนัน่เอง และดึงดูดให้นกัลงทุนหนัมาลงทุน

เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงตาม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ สุวมิล สังขทบัทิมสังข  

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET)  ไดแ้ก่ 
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2.1 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET)  ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภค จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ ถา้

หุ้นมีค่าผลตอบแทนจากอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นในระดบัสูงข้ึน แสดงวา่ผูล้งทุน

ในตลาดฯ ยินดีท่ีจะจ่ายเงินลงทุนเพื่อซ้ือหุ้นดังกล่าวในราคาท่ีสูงตาม แต่จากการ 

ศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภค นั้นจะไม่มีผล

ต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองมาจาก 

ประชาชนมีความกงัวลต่อเศรษฐกิจในประเทศอนัเป็นผลมาจากผลกระทบจากเหตุ 

การณ์ทางการเมืองท่ีผา่นมา รวมถึงเหตุการณ์อุทกภยันํ้าท่วมในปี 2554 และยงัรวมถึง 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรป จึงชะลดการลงทุน

และระมดัระวงัการใชเ้งิน ทาํให้ปริมาณเงินในตลาดลดลง นอกจากน้ี จากการแข็งค่า

ของค่าเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี ทาํใหเ้กิดการเทขายเพื่อทาํกาํไรของนกัลงทุน

โดยเฉพาะนกัลงทุนต่างชาติ คาดว่าน่าจะมาจากการท่ีตลาดมีความกงัวลว่าธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจะออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท เพราะท่ีค่าเงินแข็ง

ค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี เพราะหากไม่มีมาตรการมาดูแล ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าไป

มากกวา่น้ี จนกระทบต่อภาคการส่งออก และต่อเน่ืองมายงัการบริโภคภายในประเทศ 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นครินทร์ ปาร์มวงศ ์และ สุวมิล สังขทบัทิมสังข  

2.2 ดุลบญัชีเดินสะพดั (CA) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET)  ซ่ึงโดยปกติ ดุลบญัชีเดินสะพดั จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เม่ือดุล

บญัชีเดิน สะพดัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แสดงว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยมี์โอกาส

เพิ่มสูงข้ึน นัน่หมายถึงราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยมี์โอกาสเพิ่ม

สูงข้ึนดว้ย แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาดุลบญัชีเดิน 

สะพดั นั้ นไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี

นยัสาํคญั ทั้งน้ีเป็น เพราะสมการสาํคญัของดุลบญัชีเดินสะพดัมาจาก “ดุลการคา้+ 

ดุลบริการ+ดุลรายไดจ้ากการลงทุนระหวา่งประเทศ+ดุลเงินโอนระหวา่งประเทศ ”   
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ซ่ึงถ้าพิจารณาให้ดี จะพบตัวแปรสําคัญที่มีผล กระทบกับสมการนี้คือ “แนวโน้มค่า 

เงินบาท” น่ันเอง ทั้งนี้เพราะ แนวโน้มการแข็งตวัของค่าเงินบาทท่ีเพิ่มข้ึน มีผลต่อ

ภาคการส่งออกโดยตรง ทาํให้รายไดจ้ากการส่งออกลดลง และถา้ยงัไม่มีมาตรการ

ป้องกนัหรือบรรเทาในขณะท่ีค่าเงินแขง็ค่านั้น อาจส่งผลให้นกัลงทุนชะลอการลงทุน

ได ้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวมิล สังขทบัทิมสังข  

2.3 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด (INT_12) ไม่มีผลต่อดชันี

ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน เพราะ

โดยปกติ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด (INT_12) จะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ในทิศทางตรงกนัขา้ม

อยูแ่ลว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ถา้อตัราผลตอบแทนจากการฝากเงินมากกวา่อตัราผลตอบ 

แทนจากการลงทุน ก็จะทาํใหน้กัลงทุนหนัมากฝากเงินแทน แต่เม่ือใดถา้อตัราผลตอบ 

แทนจากการลงทุน มากกวา่อตัราผลตอบแทนจากการฝากเงิน นกัลงทุนก็จะถอนเงิน

ออกและหนัไปลงทุนในตลาดหุน้แทน 

และจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน นั้นไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อย่างมีนยัสําคญั ทั้งน้ีเป็นผลมากจาก ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2553) ทาํให้ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไม่มัน่คง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํให้ผลตอบแทนท่ีตํ่ากว่า

เม่ือเทียบกบัผลตอบแทน จากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยดงันั้น

อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํจึงไม่มีนยัสําคญัและไม่มีผลกบัการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) นั้น ช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของปัจจยัทางเศรษฐกิจแต่ละ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทยแตกต่างกนัไป ซ่ึงในการทาํการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะตวัแปร

บางส่วนเท่านั้น โดยเน้นในด้านปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(PE) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) ดุลบญัชีเดินสะพดั(CA) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน : สูงสุด 

(INT_12) ดังนั้น ผูท่ี้สนใจจะทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังต่อไปนั้น ควรจะทาํการ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ในด้านอ่ืนๆ รวมถึงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ วงจรของเงิน และ

ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจโลก ดว้ยเช่นกนั 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

(Economic factors affecting the stock price of Agribusiness in stock exchange  

of Thailand) 

สุชญัญา สัจจะวงศรั์ศมี 1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ราคานํ้ ามนั(OIL)  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์ (USD)  อตัราดอก 

เบ้ียเงินกู ้(MLR) และราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 2551 – 

ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและ อตัรา

แลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ราคาหลกัทรัพย,์ ธุรกิจการเกษตร 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The objective of the study of economic factors affecting the stock price of 

Agribusiness in Stock Exchange of Thailand is to study economic factors that 

determine stock price of Agribusiness in Stock Exchange of Thailand. 

The Economic factors used in this study are Oil Price (OIL) , Dow Jones 

Industrial Average Index (DJ) , Exchange Rate (USD) , Minimum Loan Rate 

(MLR) and PalmOilPrice (PALM). The monthly data are from January 2008 to 

December 2012 ; 60 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary 

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

The results show thatDow Jones Industrial Average Index (DJ) has a 

positive relationship with the stock price of Agribusiness in Stock Exchange of 

Thailand at the significance level of 0.05 while Exchange rate has a negative 

relationship with the stock price of Agribusiness in stock exchange of Thailand at 

the significance level of 0.05. 

Key Words: Economic Factors, Stock Price, Agribusiness 

1. บทนํา 

 หุน้หรือshare คือหลกัทรัพยท่ี์แสดงความเป็นเจา้ของส่วนหน่ึงในบริษทัราคา

หุ้นจะเปล่ียนแปลงตามผลประกอบการของบริษทัและภาวะตลาดผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหลายรูปแบบดว้ยกนัเช่นกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ เป็นตน้ โดยหลกัการแลว้ นักลงทุนจะ

ได้รับผลตอบแทน เพิ่มข้ึนตราบใดท่ีบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและหุ้นมีราคา

เพิ่มข้ึนนอกจากน้ีปัจจยัภายในและภายนอกจะมีผลต่อความผนัผวนของราคาหุ้นซ่ึง

ราคาหุน้เป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ปัจจยัหลายอยา่งมีผลกระทบต่อราคาหุน้ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือศูนยก์ลางท่ีจดัให้มีข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ี

ให้บริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจดัระบบและวิธีการซ้ือขายตลาด

หลกัทรัพยฯ์ตระหนกัถึงความสําคญัของการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุนเพราะ
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นอกจากจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนท่ีไดล้งทุนหรือตอ้งการท่ีจะลงทุน

แลว้ยงัเป็นการกระตุน้การขยายฐานของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อีกดว้ย  

จากการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น

มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับตวัเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลง

เพราะถือเป็นโอกาสสําคญัของประเทศไทย โดยภาคเอกชนเองถือไดว้่ามีส่วนร่วม

สําคญัท่ีจะกาํหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในคร้ังน้ีโดยหอการคา้ไทยได้

จดัทาํยุทธศาสตร์ 7 กลุ่มธุรกิจข้ึน 1 ใน 7 กลุ่มธุรกิจท่ีหอการคา้ไทยให้ความสําคญั 

คือกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีทาํการเกษตรมา

ชา้นาน  และสินคา้เกษตรก็ถือเป็นสินคา้หลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ  การลงทุน

ในธุรกิจเกษตรในประเทศไทยนั้นเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนัทั้งบริษทั

ขนาดเล็กไปจนถึงบริษทัขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใน

ปัจจุบนัมีบริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ทั้งส้ิน 15 บริษทั 

 จากสาเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรน้ีเพราะการท่ีจะลงทุนส่ิงหน่ึงท่ีนกั

ลงทุนใหค้วามสาํคญัคือราคาหุน้  ถา้ราคาหุน้ดี  นกัลงทุนก็พร้อมท่ีจะเส่ียง  จากการท่ี

ราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ในการลงทุนในหลกัทรัพย์

ใดก็ตาม นกัลงทุนควรศึกษาหุน้ตวันั้นใหดี้เสียก่อน  โดยอาจศึกษาจากงบการเงิน  ผล

ประกอบการของบริษทั  อตัรากาํไรต่อหุ้น  เงินปันผล  เป็นตน้  นอกจากขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัเลขเหล่าน้ีแลว้  การทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นก็มีส่วน

ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดกบัหุ้นตวันั้นได ้ 

และช่วยใหน้กัลงทุนสามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปด้วย ราคานํ้ ามันดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และราคา

นํ้ ามนัปาล์มท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 

มกราคม 2551 – ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน  ซ่ึงตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาความสัมพนัธ์ได้แก่ ราคานํ้ ามนั (OIL)  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  อตัราดอกเบ้ีย

เงินกู ้(MLR) และราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตร

เป็นแนวทางสาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุนและสาํหรับบริษทัเพื่อทาํ

ใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

 

 

 

ราคานํ้ามนั(OIL) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJ) 

อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

ราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM) 

ดชันีราคาหุน้กลุ่ม

ธุรกิจการเกษตร 

(AGRI) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดย

แบ่งเป็น3ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน, แนวคิด

เก่ียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุน, แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน, การ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ , แนวคิดเก่ียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย,์ 

แนวคิดเก่ียวกบัราคานํ้ ามนั, แนวคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน, แนวคิดเก่ียวกบัอตัรา

ดอกเบ้ีย , แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาสินคา้เกษตร, แนวคิดเก่ียวกบัตวัแปร

ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ 

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและภาวะอุตสาหกรรมกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตร ไดแ้ก่ ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรปี 2555 และแนวโนม้ปี 2556 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นิตยา บวัลอ้ม และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่ ก.ค.50-มิ.ย.55 รวมระยะเวลา 

60 เดือน ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคือดชันีราคาหุ้นกลุ่มตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ ามนัดิบ  และมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนดชันีการลงทุนภาคเอกชนมีผลในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม และตวัแปรอีก 4 ตวัท่ีเหลือมีผลในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

 ธนวฒัน์ คิมผล และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ม.ค.49 -

31ม.ค.54 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ราคานํ้ามนัดิบ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์  และราคา
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ทองคาํ  ผลการวิจยัพบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและดัชนีราคาแน

สแด็กมีความสําคญัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ส่วนราคาทองคาํ

แท่งและราคานํ้ ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ไดศึ้กษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่ ม.ค.50-ธ.ค.

53 รวมระยะเวลา 48 เดือน ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค และอตัราเงินเฟ้อโดยผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุ้นและดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในขณะท่ี

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปรไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ราย

ใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี  อตัราเงินเฟ้อ  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

ผลการวิจยัพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

ตวัแปรท่ีเหลือเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 ชมพูนุท จิตนาวสาร และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ

ในการศึกษาตั้งแต่เดือน ส.ค.50-ก.ค.55 รวมเป็น 60 เดือนตวัแปรอิสระตวัแปรท่ีใชใ้น
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การศึกษาไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ12 เดือนอตัรา

เงินเฟ้ออตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯดชันีราคาหลกัทรัพย์

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดัชนีราคาผูบ้ริโภค โดยผลการศึกษา

พบวา่ดชันีการลงทุนภาคเอกชน อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์  และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน  

ส่วนตวัแปรท่ีเหลือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ตั้งแต่ ส.ค.50-ก.ค.55 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาได้แก่ดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดชันีราคาวสัดุก่อสร้างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคดชันีราคาผูบ้ริโภคผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนตวัแปรท่ีเหลือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีสมมุติฐานดงัน้ี  ราคานํ้ ามนั อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และ

อตัราแลกเปล่ียนในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และราคานํ้ ามนัปาล์มมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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3. วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี  ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาศึกษาดชันีไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนั 

(OIL)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และราคานํ้ ามนัปาล์ม (PALM) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์หารถดถอยอยา่งง่าย  ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั  และ

ตวัแปรอิสระ 1 ตวั  มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ีYi = a+bx+ei 

โดยท่ี  Y= ตวัแปรตาม   a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ค่าสถิติจึงอยูใ่นรูปYi = a+bx+ei 

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

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y-Yiเม่ือY = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ 

Yi= ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2 จะตอ้งมี

ค่านอ้ยท่ีสุด  และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า aและb เท่านั้น 
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 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรไดด้งัน้ี 

AGRI = a+b1OIL+b2DJ+b3USD+b4MLR+b5PALM 

ตวัแปรตาม 

 AGRI หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจการเกษตร 

ตวัแปรอิสระ 

 OIL หมายถึง  ราคานํ้ามนัในประเทศไทย 

 DJ หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 USD หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 MLR หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

 PALM หมายถึง  ราคานํ้ามนัปาลม์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัเศรษฐกิจในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัในกลุ่มธุรกิจ

การเกษตร อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

แล้วจึงนาํผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกบัดชันีราคา

หลักทรัพย์บริษทัในกลุ่มธุรกิจเกษตรและมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

 

 



65 
 

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

 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นบริษทักลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี  จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษา

และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และ

การบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 

Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหา

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

AGRI = 366.43369 + 0.274774OIL + 0.00918DJ - 9.844515USD + 4.943968MLR 

 –1.363712PALM 

 (1.980949)   (0.234571)  (2.470943)** (-2.03453)**     (0.306358)          

 (-0.69910) 

โดยมีค่า F-statistic = 295.7513   N = 58 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 1.905693 

 R-square = 0.976418   Adjusted R-squared = 0.973116 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง   ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง   ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.00918 สามารถ

อธิบายไดว้า่  หากดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะ
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ทาํใหด้ชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) 

เปล่ียนแปลงไป 0.00918 ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 9.844515 

สามารถอธิบายไดว้า่  หากอตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (บาท/ดอลลาร์) จะทําให้ ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) เปล่ียนแปลงไป 9.844515 ทิศทางตรงกนัขา้ม 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา  

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปลอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ถึงร้อยละ 

97.3116 อีกร้อยละ 2.6884 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่าDurbin-Watson stat = 1.905693

ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

อภิปรายผล 

1.ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (AGRI) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ในทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ ดชันีดาวโจนส์สามารถเป็นตวัแทนตลาดหุ้นไดอ้ยา่งนอ้ยก็ 

80-90%ข้ึนไป  ดงันั้นการข้ึนลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อาจจะมีผลกระทบ

ทางจิตวทิยาหรือดา้นใดดา้นหน่ึงต่อตลาดหุ้นในประเทศอ่ืนๆ หากดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์เพิ่งข้ึน  จึงส่งผลให้ผูล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนเพิ่มข้ึน  ดชันีราคาหุ้น

บริษทักลุ่มธุรกิจเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังข 
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 1.2 อตัราแลกเปล่ียน บาท/ดอลลาร์ (USD)  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ในทิศ

ทางตรงขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่ หากอตัราแลกเปล่ียนตํ่า  กล่าวคือค่าเงินบาทมี

ความแขง็ตวั  อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์มีค่านอ้ย เงินบาทของเรามีค่ามากข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับเงินสกุลท่ีกาํลังเปรียบเทียบ การลงทุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัต่างประเทศจะเพิ่งสูงข้ึน  จะส่งกระทบใหน้กัลงทุนมีความตอ้งการลงทุนมาก

ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวมิล สังขทบัทิมสังขและ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ  

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชมพนุูท จิตนาวสาร 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 2.1 ราคานํ้ ามนั (OIL) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติราคานํ้ ามนัดิบ

จะมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม เพราะว่า ราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนจะส่งผลให้ภาค

ครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  ทาํให้การลงทุนในดา้นต่างๆลดลงดว้ย แต่จากการศึกษา

คร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาราคานํ้ ามนัดิบนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญ  

เน่ืองมาจากสินคา้เกษตรเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็น

ต่อการดาํรงชีวติ  ไม่วา่ราคานํ้ ามนัจะแพงข้ึนหรือลดลง  ประชาชนก็ยอ่มตอ้งบริโภค

อาหาร  ดงันั้นถึงแมร้าคานํ้ามนัจะสูงข้ึนหรือลดลงเท่าไร  การซ้ือสินคา้เกษตรก็ยงัคง

มีอยูเ่ดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งราคานํ้ามนัก็ไม่มีผลต่อการเพาะปลูก  แต่จะมีผลทางออ้ม

ในเร่ืองการขนส่งสินคา้มากกว่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนวฒัน์ คิมผล  

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตยา บวัลอ้ม 

 2.2 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติแลว้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้จะมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวั
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สูงข้ึน  ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนั

ผูบ้ริโภคก็จะออมเงินกนัมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงแต่

จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มี

ผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นยัสาํคญั  ซ่ึงจากการตรวจสอบอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นพบวา่บริษทัใน

กลุ่มธุรกิจเกษตรน้ีส่วนมากมีอตัราส่วนนอ้ยกวา่ 1 เท่า  แสดงว่าสัดส่วนของเงินทุน

ในบริษทัเกิดจากเจา้ของมากกว่าเจา้หน้ี ซ่ึงอาจมีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนตํ่า  ดงันั้น

อตัราดอกเบ้ียเงินกูผ้ลท่ีไดจึ้งเป็นเช่นเดียวกบัราคานํ้ ามนัคือไม่มีนยัสําคญั  ซ่ึงจะต่าง

จากหุ้นในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคารท่ีมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของอตัรา

ดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ 

 2.3 ราคานํ้ามนัปาลม์ (PALM)  ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  โดยปกติราคานํ้ ามนั

ปาล์มจะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน เพราะว่าหากภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ความ

ตอ้งการสินคา้เกษตรจะมีเพิ่มมากข้ึน  บริษทัสามารถทาํกาํไรเพิ่มข้ึน  ความตอ้งการ

ลงทุนเพิ่มสูงข้ึนแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาราคานํ้ ามนั

ปาล์มไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอย่างมีนัยสําคญั  อนัเน่ืองมาจากบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรทั้งส้ิน 15 

บริษทันั้น  เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบันํ้ ามนัปาล์มจาํนวน 3 บริษทั  จะเห็นว่า

สัดส่วนของธุรกิจนํ้ ามันปาล์มคิดเป็นร้อยละ20ของธุรกิจในหมวดกลุ่มธุรกิจ

การเกษตร และหากมองจากขนาดของทุนจดทะเบียน จะพบวา่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นํ้ ามนัปาล์มมีขนาดทุนจดทะเบียนอยู่ลาํดบัท่ี 3,7,8  เท่านั้น  จึงเป็นไปได้ว่าราคา

นํ้ามนัปาลม์ท่ีเปล่ียนแปลงอาจไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ จามรสวสัด์ิและชมพูนุท 

จิตนาวสาร 

 



69 
 

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

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ในการปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระ5ตวัไดแ้ก่ ราคา

นํ้ ามนั ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์ อตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้และราคานํ้ ามนัปาล์ม ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระ

อ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  เช่น  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ราคาทองคาํ 

หรือราคาสินคา้เกษตรตวัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจ

การเกษตรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วย

ในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

 3.สาํหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติเพื่อท่ีจะ

ไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศไทยได ้

4. ควรจะมีการศึกษาปัจจยัภายในของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเกษตรเพิ่มเติม  

เช่น  ROE , ROA , ROI เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจเกษตร 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM : กรณศึีกษา

หลกัทรัพย์ ADVANC, DTAC, TRUE, JAS และ CSL 

The Comparative Study of Risk and Rates of Return on the Securities in 

Information & Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) :  The Case Study of ADVANC, DTAC, TRUE, JAS and CSL 

  พงษศ์กัด์ิ ไทยสวสัด์ิ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดและ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ซ่ึงจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ (1) 

ADVANC : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั  (มหาชน) (2) DTAC : บริษทั โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (3) TRUE : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (4) JAS : บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ (5) CSL : 

บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model; CAPM) 

                                                           
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี

นกัลงทุนควรจะลงทุนซ้ือ มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ  CSL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) เม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการ ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาดหลักทรัพย์ ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนควรจะขาย มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC , DTAC , 

TRUE และ JAS ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

คําสําคัญ: หลกัทรัพย,์ หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, ความเส่ียง, อตัรา

ผลตอบแทน,ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ 

ABSTRACT 

The purposes of the study are 1) To study of risk and rates of return on the 

securities in information & communication technology sector compared with the market, 

and 2) To compare between required rates of return and expected rates of return on the 

securities information & communication technology sector by using Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). The securities in information & communication technology sector listed in 

the Stock Exchange of Thailand (SET), with five selective stocks, which include (1) 

ADVANC : Advance Info Service Public Company Limited (2) DTAC : Total Asset 

Communication Public Company Limited (3) TRUE : True Corporation Public 

Company Limited (4) JAS : Jasmine International Public Company Limited and (5) 

CSL : CS Loxinfo Public Company Limited. The study was conducted by collecting 

daily data in period of January 1st, 2011 till December 31st, 2012, totally 489 official 

trading days, based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The results found that the securities in information & communication technology 

sector investors should be invested in, there is one security that is TRUE. That means these 

all securities are undervalued stocks. While, there are four securities, which include 
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 ADVANC, DTAC, JAS and CSL, investors should not invest. That means it is 

overvalued stock.  

Keywords : Security, Information & Communication Technology Sector, Risk, 

Rates of Return, Beta Coefficient, Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

บทนํา 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั จึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์หากลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ผู ้ลงทุนควรจะได้รับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ตามหลกัการท่ีความเส่ียงสูง อตัราผลตอบแทนก็ตอ้งสูง (high risk-high return) เพื่อให้ผู ้

ลงทุนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหลกั คือไดรั้บอตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความ

เส่ียงหน่ึงหรือลดความเส่ียงให้ตํ่าท่ีสุด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง ดงันั้นผูล้งทุน

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์และประเมินอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก

การลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์เพื่อนาํมาใช้ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่างๆ 

 หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จดัเป็นกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีไดรั้บความนิยมกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัน้ีเป็นยุคของโลกขอ้มูลข่าวสาร มี

การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่ือสารและโทรคมนาคมอย่างกวา้งขวาง การนาํ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทาํให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็น

ส่ิงจาํเป็น ดว้ยการส่ือสารผ่านระบบดาวเทียม เคเบิลใยแกว้ และการส่ือสารแบบไร้สาย 

รวมไปถึงการนาํอุปกรณ์ในการส่ือสารรูปแบบต่างๆเขา้มาใชใ้นประเทศมากมาย ทาํให้

บริษัทท่ีทาํธุรกิจด้านการส่ือสารมีอัตราเติบโตสูง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย,2548, หนา้ 2-3) ดงันั้น หลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึง

เป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าสนใจศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนว่า

ผลตอบแทนควรเป็นเท่าไรเพื่อเป็นการชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน โดยใช้แนวคิดเร่ือง
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 ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model—CAPM) เป็นแนวคิดใน

การพิจารณา (Sharpe, Linter, & Mossin อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้,2545, หนา้ 244) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลักทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุน 

2. ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดทิศทางการลงทุน เพื่อ

ซ้ือ-ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย ์เพื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 ขอบเขตการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากรายงานซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาปิดของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเลือกมา 5  

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1. ADVANC : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั  (มหาชน) 

2. DTAC : บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)3. TRUE : บริษทั 

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)4. JAS : บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

(มหาชน)5. CSL : บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลสําหรับการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) จดัเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวบรวมจาก

รายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

     

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปร

ตาม 

การเปรียบเทยีบ 

ราคาปิดแต่ละวนั

ทาํการของ

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารและ

อตัราผลตอบแทน

ของตลาด 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

1. อตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงจาก

การลงทุนใน

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารกบัตลาด 

 SET INDEX 
 

ค่าเบตา้ 2. ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้และสัดส่วน

ความเส่ียงรวมของ

หลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

อตัราผลตอบ 

แทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะสั้นอายุ

1ปี 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

 3. อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหมวด

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยใชรู้ป

แบบจาํลองCAPM 
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 แนวคิดทางทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารลงทุน (Investment)  

การลงทุน (Investment) หมายถึงการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลา

หน่ึง เพื่อก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแส

เงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแส

เงินสดรับในอนาคต (  Reilly, 1992 อา้งอิงจาก จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544) 

ความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์ (Investment Risk) 

ความเส่ียง (Risk) คือ โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางส่ิงบางอย่าง ในขณะท่ีนกั

ลงทุนกําลังจะพิจารณาจะลงทุนในหลักทรัพย์ มกัจะพบปัญหาท่ีโต้แยง้กันอยู่ 2 

ประเภทคือ ความปลอดภยัของเงินลงทุนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจะไดรั้บจาก

เงินลงทุนนั้น ถา้ความปลอดภยัของเงินทุนยิ่งลดนอ้ยลงเท่าใด หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

วา่ความเส่ียงเพิ่มข้ึน อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากเงินลงทุนจาํนวนนั้นยอ่มสูงข้ึน 

(กฤตวร ตงัประเสริฐผล, 2553) 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์

ไดล้งทุนตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลกัทรัพย์

นั้นไวซ่ึ้งผลตอบแทนน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ กาํไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และ 

เงินปันผล (Dividend) (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544) 

 แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้กล่าวว่า ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าหรือค่าเบต้า 

(Coefficient of beta)  จะแสดงให้ทราบถึงระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 

 การคาํนวณค่าเบตา้เพื่อวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ การคาํนวณค่าเบตา้ตามกรอบ

แนวคิด Market model มี 2 วิธี คือ (1) การนาํค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) อตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นกบัตลาดหารดว้ยค่าความแปรปรวนของตลาด และ (2) 
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 การนาํขอ้มูลในอดีตมามาหาค่าความสัมพนัธ์ถดถอยเชิงเส้นตรงดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least-OLS)  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์ เกียรติ  (2556)  ได้ศึกษาเ ร่ืองการวิ เคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช ้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาดงัน้ี (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง (2) เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และ

ความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างกับอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) เพื่อเป็น

แนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี                          

5 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร  คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)  ศึกษาวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยให้

ทฤษฎีการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการวิจัยจํานวน 5 

หลกัทรัพย ์ได้แก่ BBL, KBANK, KTB, SCB และ TMB โดยเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้ง

ราคาหลักทรัพย์ (CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ราคาปิดของ
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 หลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET 100 และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ1 

ปี แทนหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลักทรัพย์ BBL, 

KBANK, KTB, SCB และ TMB  มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของ

ตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) โดยมี

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้นนักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวั

สูงข้ึน 

กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจัย 1.) เพื่อหามูลค่าท่ีแท้จริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2.) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, GFPT เม่ือ

นาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิด Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณ

ได ้นกัลงทุนจึงควรซ้ือหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์

CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบั

ราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Overvalue  คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือ

ขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุ้นของบริษทั

เหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา  

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1.)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน
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 ท่ีไดรั้บของตลาด 2.)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3.)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลกัทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่า

กวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

กรกนก วัฎิสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1.)เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3.)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่

หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 
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 Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector : The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีการวิจยัสรุป 

ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่า

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, 

TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, KGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, 

SCG  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ราคาปิด (Closing Price) ในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทาํการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายวนั ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทาํการศึกษา มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) ADVANC : 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั  (มหาชน) (2) CSL : บริษทั ซีเอส ล็อกอินโฟ 

จาํกดั (มหาชน) (3) DTAC : บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (4) JAS : 

บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ (5) TRUE : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 
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 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทูติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่ง ขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

2) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 

 3) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั อายุ 1 ปี สืบคน้จากฐานขอ้มูลสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สูตรในการคาํนวณหาความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใช้

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ผลการวจัิย 

ส่วนที่ 1 : วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

ตลาด  
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รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC, DTAC, JAS และ CSL ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ JAS มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 

0.2633 รองลงมาคือ ADVANC, DTAC และ CSL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 

0.1979, 0.1725 และ 0.1407 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

TRUE ซ่ึงอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั -0.0135  

ADVAN
C DTAC  TRUE JAS CSL

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุม่สื่อสาร 
0.1979 0.1725 -0.0135 0.2633 0.1407

อตัราผลตอบแทนตลาด 0.0659 0.0659 0.0659 0.0659 0.0659

-0.0500
 -

 0.0500
 0.1000
 0.1500
 0.2000
 0.2500
 0.3000

Ax
is

 T
itl

e 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มส่ือสาร 
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รูปภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงของตลาด ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงของตลาด ในช่วงระยะเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า ความ

เส่ียงของตลาดหลักทรัพย  ์มีค่าเท่ากับ 1.1509 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์

คือ ADVANCE, DTAC, TRUE, JAS และ CSL ซ่ึงความเส่ียงของ JAS มีค่าสูงท่ีสุด

เท่ากบั 3.4112 รองลงมาคือ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL โดยมีค่าความเส่ียง

เท่ากบั 2.7147, 2.16006, 1.7775 และ 1.5972 ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และจาํแนกประเภทความเส่ียง

ของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 

 -
 1.0000
 2.0000
 3.0000
 4.0000

ADVANC DTAC  TRUE JAS CSL

ความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มส่ือสาร 

ความเสี่ยงของหลกัทรัพย์กลุม่

สื่อสาร 

ความเสี่ยงของตลาด 

 1.54   1.83   2.36  
 2.96  

 1.39  
 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  

ADVANC DTAC  TRUE JAS CSL

กราฟเปรียบเทยีบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์

กลุ่มส่ือสารกับตลาด 

ค่าสมัประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพย์กลุม่สื่อสาร ค่าเบต้าของตลาด 
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 รูปภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของตลาด ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จากรูปภาพท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย์

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กับค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด 

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผล

การศึกษาพบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่า

มากกวา่ 1 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ JAS มีค่าเท่ากบั 2.96 

รองลงมา ไดแ้ก่ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เท่ากบั 

2.36, 1.83, 1.54 และ 1.39 ตามลาํดบั 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียง

รวม 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

ADVANC 3.16 0.81 2.35 

DTAC 4.41 1.22 3.19 

TRUE 7.37 0.93 6.44 

JAS 11.64 3.59 8.05 

CSL 2.55 0.65 1.90 

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยห์มวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพย ์JAS มีค่าความเส่ียงรวมสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 11.64 รองลงมาคือ TRUE, DTAC, ADVANC และ CSL โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 7.37, 4.11, 3.16 และ 2.55 ตามลาํดบั นอกจากน้ี เม่ือทาํการแบ่งแยก
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 ประเภทของความเส่ียง หลกัทรัพยท์ั้งหมด 5 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ                  

ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงั เพื่อการตดัสินใจลงทุน ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามทฤษฎี

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในช่วงระยะเวลา

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือนาํ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM มา

เปรียบเทียบกนั สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

CSL  

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

ADVANC , DTAC , TRUE และ JAS  

อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

Rit E(Ri)

ADVANC 57.39 62.01 Overvalued

DTAC 59.76 75.35 Overvalued

TRUE -11.76 66.10 Overvalued

JAS 77.48 126.90 Overvalued

CSL 70.77 55.96 Undervalued

หลักทรัพย์ การตัดสินใจ
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 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบั

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, 

DTAC, JAS และ CSL ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 

1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE   

 ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.1509  เม่ือเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลกัทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, DTAC, TRUE, JAS และ 

CSL  

ส่วนที่ 2 จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของ

หลกัทรัพย์หมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที ่

1 มกราคม 2554 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.000 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงกว่าตลาดมีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, 

DTAC, TRUE, JAS และ CSL ซ่ึงหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta 

Coefficient; β) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β > 1 แสดง

ว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก 

(Aggressive Stock)                                  
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  การแบ่งแยกความเส่ียงของหลกัทรัพย ์เม่ือจาํแนกความเส่ียงรวมออกเป็น 2 

ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบว่า ทุก

หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ กับอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้รูป

แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

 หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ 

CSL ซ่ึงหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 

ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมี

โอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC , DTAC , TRUE และ JAS ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูง

กว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนไม่ควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

นั้น เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัตํ่าลง 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํ

การ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ผลการวิเคราะห์อาจไม่ครบถ้วนสอดคล้องกับ

ปัจจยัด้านต่างๆ ในปัจจุบนั การตดัสินใจลงทุนนั้นจึงควรพิจารณา ผลกระทบจาก

ปัจจยัพื้นฐาน และปัจจยัทางเทคนิคของหลกัทรัพย ์เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพ

เศรษฐกิจ การวเิคราะห์อุตสาหกรรม ฯลฯ ก่อนการตดัสินใจลงทุน 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

การลงทุนในหลกัทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน 5 
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 หลกัทรัพยเ์ท่านั้น ในการลงทุนคร้ังต่อๆ ไป ควรมีการกระจายการลงทุน โดยเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ประเภทอ่ืน เช่น ทองคาํ พนัธบตัร ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อ

ลดความเส่ียงในการลงทุน และเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดว้ิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั และใน

กลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการวิเคราะห์อ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อ

จะไดป้ระกอบการพิจาณาในการเลือกลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน เพราะผูล้งทุนสามารถคาดการณ์

แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทัในอนาคต ไดว้า่ควรจะไปในทิศทางใด 

4. การศึกษาคร้ังต่อไปควรกําหนดช่วงระยะเวลาในการคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนอาจจะเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาศ หรือรายปี ซ่ึงอาจจะทาํ

ใหผ้ลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจท่ีจะลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ทีม่ีส่งผลต่อราคาหุ้น 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Bangkok Bank 

Company Limited. (BBL) 

รัชนู เหล่ียมพิทกัษ ์1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนจิตร2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้รายย่อยชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ(EX)อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12

เดือน(FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 

ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – 

OLS) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของธนาคารกรุง เทพ จํากัด  (มหาชน)  ได้แ ก่  ดัชนีราคาผู ้บ ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์กบัราคา 

 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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หุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญั ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุน้, ธนาคารกรุงเทพ (จาํกดั) มหาชน 

 

Abstract 

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

Bangkok Bank Company Limited. (BBL) is to study economic factor that determine 

stock price of Bangkok Bank Company Limited. (BBL) 

The Economic factors used in this study are Minimum Retail Rate (MRR), 

Consumer Price Index (CPI), Foreign Exchange Rate (EX), Deposit Rate 12 month 

(FIX12) and Inflation Rate (IR) the monthly data of January 2008 to December 

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

(OLS) is used to analyze the data. 

The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of Bangkok Bank Company Limited. (BBL).at the 

significance level of 0.05 

    Key Words: Economic facture, stock price, Bangkok Bank Company Limited. 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัปัจจยัทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาและการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ ดงันั้นการมีแหล่งระดมเงินทุนท่ีดีอย่างตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการระดมเงินออมจากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ

ภาครัฐบาลเพื่อจดัสรรไปยงัผูต้อ้งการเงินทุนจึงเป็นการส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน และนาํมาซ่ึงความมัน่

คัง่และความมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) 

จดัตั้ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพื่อ
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เป็นการส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดมเงินภายในประเทศ โดยอยู่ภายใตก้าร

ดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา ทาํให้ทราบว่าปัจจุบนัการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลายเพิ่มข้ึนจากอดีตและเป็นท่ีนิยมกนัใน

กลุ่มผูมี้รายได้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์อกจากจะเป็น

ช่องทางหน่ึงท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและการออมแล้ว  ยงัมีบทบาทอย่างมากต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศชาติอีกดว้ย ปัจจุบนับริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์มีกว่า 600 บริษทั โดยแบ่งเป็น8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในหมวดของธนาคารนั้นมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 130,490 

ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 163,100 ลา้นบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็น 19.29 % จากปี 

2554  

ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) จดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ใน

หมวดธุรกิจ มีช่ือหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ช่ือย่อ BBL มี

ลกัษณะธุรกิจเป็น ธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้ง

ขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกคา้บุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ และมี

เครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสาํคญัของโลก อีกทั้งยงัคงมีแนวโนม้

การเจริญเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนขา้งมาก

เน่ืองจากเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงสูง จึงทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงเทพ  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปดว้ย อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ย

ชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียน
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เงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) 

และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงเทพ (BBL) 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดีของธนาคาร 

(MRR)  ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

เงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงิน

เฟ้อ (IR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BBL) 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) (BBL) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีนาํมา

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ อตัรา

ดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีของธนาคาร (MRR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

อตัราดอกเบ้ียรายยอ่ยชั้นดีของธนาคาร 

อตัราเงินเฟ้อ                                ราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ                      จาํกดั (มหาชน) 

อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  และสําหรับนกัลงทุนในการประกอบการตดัสินใจ 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

(BBL) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน  

 การวเิคราะห์เศรษฐกิจและการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีความเส่ียง 

 ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(BBL) 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ(INF) อัตราดอกเบ้ีย(INT) ค่าเงินบาท(THB) 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ(GDP) ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย(์Tval) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญั คือ อตัราดอกเบ้ีย(INT)และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั คือ ค่าเงินบาท(THB) 

และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ อตัราเงิน

เฟ้อ(INF)และ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Tval) 

ฐิติว ัชร์ รวีพรสุรัชต์ (2553) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระด้วยวิธีกาํลงัสอง 

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา ผา่นแบบจาํลองสมการ

ถดถอย พร้อมทดสอบขอ้สมมติฐานและแปรผลการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งทดสอบ 

Multicollinearity เพื่อหา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และดาํเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอย พหุคูณ และการแกปั้ญหา Autocorrelation ดว้ย

วิธี First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และ

สร้างรูปแบบสมการถดถอย และทดสอบสมมติฐานเพื่อทราบผลการศึกษา โดยตวั

แปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้  ผลการศึกษาพบวา่ ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั คือ ดชันีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั คือ อตัรา

เงินเฟ้อ และส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์คือ ดุลการคา้ 

สุวพิชญ์ บันลือฤทธ์ิ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Method of 

Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter โดยใชต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX 3 

เดือน) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราแลกเปล่ียน
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เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราเงินเฟ้อ (IR)และอตัรา

ดอกเบ้ีย MRR ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน (FIX 3 เดือน) 

อธิพชัร์ โรจนวฒิุฐิติคุณ (2554) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการ

วิเคราะห์ด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุเชิงส้น (Multiple Linear Regression) 

วิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Ordinary Least Square)ในการประมาณรูปแบบ

สมการเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอิสระ 4 ตวัแปร ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง เงินปันผลเฉล่ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง 

ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั คือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ีแทจ้ริง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ คือ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริงเงินปันผลเฉล่ีย ไม่มีนยัสําคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์

สุวิมล สังขทบัทิม (2554) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปร

อิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศGross Domestic Product (GDP)ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ Foreign Trading Volume อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรหุ้น Price/Earnings Ratio(P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค Consumer Price Index (CPI) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
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หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น(Price/Earnings Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow 

Jones Industrial Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange 

Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสําหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีของ

ธนาคาร(MRR) อตัราเงินเฟ้อ (IR) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ(Exchange Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INT) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น

ขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด(มหาชน)(BBL) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 
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โดยท่ี 

Y  =   ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของ 

ตวัแปรตาม 

x =  ตวัแปรอิสระ 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx  + ei 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)  ไดด้งัน้ี 

BBL = a + b1MRR + b2IR + b3CPI + b4EX + b5INT 

โดยท่ี 

BBL  หมายถึง  ราคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

b  หมายถึง  ค่าคงท่ี 

MRR หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นของธนาคาร 

IR   หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

EX  หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INT   หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด

(มหาชน) อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้น

ของธนาคารกรุงเทพจาํกัด(มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

    4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

       ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.)  และตรวจสอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 
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BBL  =  -37.36039 - 1.582211IR + 5.256233CPI - 10.33076EX - 0.570369INT 

 (-0.193745) (-1.542051)  (3.125582)** (-5.270829)**

 (-0.100944) 

โดยมีค่า 

F-statistic = 158.6098  

R-square = 0.937356 

Adjusted R-squared = 0.931446 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.909908 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BBL) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 93.73 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 6.27 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.909908 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา 

Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 5.256233 

สามารถอธิบายไดว้า่หาก ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุน้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) BBL เปล่ียนแปลง

ไป 5.256233 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

10.33076 สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) 

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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BBL เปล่ียนแปลงไป 10.33076 หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผล 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญไดแ้ก่ 

1.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากในช่วงท่ี

ทาํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 

2548 - 2553 ซ่ึงไดเ้กิดการรัฐประหารและการชุมนุมหลายคร้ังทาํให้นกัลงทุนไม่

มัน่ใจในการมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพราะเป็นช่วงท่ีมีความ

เส่ียงมาก จากเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองนั้ นส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจใหต้กอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ประชาชนไม่มีความมัน่ใจใน

การจบัจ่ายใช้สอย ทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI)ลดลง และยงัส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ลดลงตามอีกดว้ย เน่ืองจากประชาชนจะ

เก็บเงินไวไ้ม่นาํออกมาลงทุนเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์ ทาํให้มูลค่าการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง และส่งให้ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ก็ลดลงตามด้วย ดังนั้ นดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI) จึงมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวิมล สังข

ทบัทิม (2554) 

1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (EX) มีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจาก นกั

ลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่าสกุลเงินทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็งค่า

อย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพยเ์ม่ือแลกกลับมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 
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เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยม์าจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

การปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา) เงินปันผล และการแขง็ค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง จะทาํให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย และราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)จึงปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนมีทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) สุวพิชญ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) 

และสุวมิล สังขทบัทิม (2554) 

2. ปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ 

2.1. อัตราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (IR) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ ถา้เงินเฟ้ออยูใ่นระดบัสูงจะ

ทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และบริการของประชาชนลดลงเพราะจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ

เท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงินไวใ้ช้เพื่อบริโภค 

และไม่นาํเงินไปในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของหุ้นธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ลดลงแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา 

อตัราเงินเฟ้อนั้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นยัสําคญัอนัเน่ืองมาจาก อตัราเงินเฟ้อนั้นมีอตัราเท่าเดิมหรือเปล่ียนแปลงไม่มากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีราคาท่ีสูง หรือ

อาจเป็นภาวะเงินเฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation )เพราะระดบั

ราคาของสินคา้จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์มองว่า เงินเฟ้อ

ประเภทน้ี อาจให้ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วย

กระตุน้การ บริโภคของประชากร  จึงไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ดังนั้ น อัตราเงินเฟ้อ (IR)จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) แต่

ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของฐิติวชัร์ รวีพรสุรัชต ์(2554) และสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ 

(2554)  

2.2. อตัราดอกเบีย้ฝากประจํา (INT) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะเม่ือปริมาณเงินใน

ระบบเพิ่มปริมาณข้ึนจะมีผลทาํให้อตัราดอกเบ้ียลดลงตามทฤษฎีปริมาณเงิน (The 

Modern Quantity theory of money) ดงันั้น เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลงนกัลงทุนจึงยา้ย

การลงทุนจากตลาดเงินไปสู่ตลาดทุน นัน่คือการเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแทน ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี

มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนรวมถึงส่งผลให้ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นหุ้นสถาบนัท่ีมีความมัน่คงและนกัลงทุนนิยมท่ีจะเลือกลงทุน มีราคาปิดท่ีสูงข้ึน

ดว้ย แต่เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางการเมือง

ของประเทศไทยทาํให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่มีเสถียรภาพ อตัราดอกเบ้ีย

ค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนต่อหุ้นท่ีไดจ้ากหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จึงอาจ

เป็นสาเหตุประการหน่ึงท่ีทาํให้ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากไม่มีนยัสําคญัและไม่มีผลกบั

ราคาปิดของหุ้นธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั(มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติ

คุณ (2554) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552)  และฐิติวชัร์ 

รวพีรสุรัชต ์(2554)  

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

 1.การวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพียงบางปัจจยัเท่านั้น ผูท่ี้สนใจในงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํ

ตวัแปรอ่ืนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีก เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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เช่น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(Return of Equity : ROE) หรือ อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Return of Asset: ROA) ดชันีราคาหุ้น (SET) หรือ

ดชันีหุน้ในกลุ่มธนาคาร (SET BANK) เป็นตน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจ

ลงทุนและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํกาํไรของนกัลงทุนในอนาคต 

 2.การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลรายเดือน ทาํให้

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษามีขอ้จาํกดัท่ีจะนาํมาใช ้เช่น ขอ้มูลของ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยท่ีมีเพียงขอ้มูลเป็นรายไตรมาสเท่านั้น 

ประกอบกับช่วงเวลาท่ีทําการศึกษามีระยะเวลาจํากัด จึงอาจทาํให้มีผลต่อการ

เปรียบเทียบสมมติฐานในอดีต 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพซีีจี  จํากดั (มหาชน) 

Factors Affecting the stock price  of  SPCG  Public   

Company Limited.(SPCG) 

มลธิดา  ชวนะวานิชวฒิุ1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนจิตร2 

______________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  

ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI)  และอตัราเงินเฟ้อ (INF)  โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง 

ธนัวาคม 2555  รวมระยะเวลา  60  เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary  Least  Squares : 

OLS)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น  บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  ไดแ้ก่  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (INT)  โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ :  หุน้กลุ่มพลงังาน, ราคาหุน้ 

 

---------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

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

Public  Company Limited. (SPCG)  is to study factor  that  determine stock price of  

SPCG  Public  Company Limited. (SPCG) 

 The factors used in this study are the Energy Price Index (SETE), the 

Consumer Price Index (CPI), the three Month Fixed Deposit Interest Rate (INT), the 

Nikkei Index (NIKKEI) 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 analyze the data. 

 The  result shows that, the three Month Fixed Deposit Interest Rate (INT)  

statistically are positively affect the stock price of  SPCG  Public  Company 

Limited. at the significance level of  0.05 

Key  Words : Energy Stock, the Stock Price 

1.บทนํา 

ในการพฒันาประเทศนั้น เงินทุนถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะนํามาใช้ในการ

ลงทุนโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

มาตราฐานการครองชีพท่ีดี  ปัญหาภาวะขาดแคลนลดน้อยลง  โดยเฉพาะประเทศท่ี

กาํลังพฒันาท่ียงัมีปัญหาการขาดแคลนเงินทุน  จึงจาํเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งระดม

เงินทุนในการขยายการลงทุนในประเทศ เพื่อนําไปลงทุนขยายธุรกิจสามารถหา

ตน้ทุนได้โดยผ่านตลาดการเงิน  โดยทาํหน้าท่ีเช่ืยมโยงระหว่างผูมี้เงินออมกบัผูท่ี้

ต้องการเงิน เป็นแหล่งกลางท่ีระดมเงินออมจากผู ้ออมและจัดสรรเงินทุนแก่

ผูป้ระกอบการทั้งในระบบของการให้สินเช่ือและการพฒันาหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีตลาด

การเงินแบ่งเป็น  2 ตลาด คือ  ตลาดเงิน (Money Market) มีธนาคารพาณิชยเ์ป็น

ตวักลางในการรับฝากเงิน  จากผูมี้เงินออมท่ีไปฝากเงินกบัธนาคารจะไดรั้บดอกเบ้ีย

เป็นผลตอบแทน ในขณะผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ซ่ึงก็คือ ผูกู้ย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารพาณิชย ์ ส่วนตลาดทุน (Capital Market) เป็นท่ีผูท่ี้
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ตอ้งการเงินทุนสามารถมาเจอกบัผูมี้เงินเหลือ  ซ่ึงก็คือ ผูล้งทุนไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่น

ตวักลาง หรือธนาคารพาณิชย ์  ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ตลาดแรก และ

ตลาดรอง 

 ตลาดแรก คือตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (PRIMARY MAKET OR NEW 

ISSUE MARKET) โดยผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนจะระดมทุนจากผูล้งทุนโดยตรงดว้ยการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  ซ่ึงหลักทรัพย์อาจเป็นในรูปของตราสารหน้ี หุ้นกู ้ 

หรือ ตราสารทุน ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ (SECONDARY 

MARKET OR TRADING MARKET) ท่ีไดผ้า่นการเสนอขายในตลาดแรกมาแลว้  

ตลาดรองในประเทศไทยท่ีรู้จกักนัดี ก็คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand:SET) 

เป็นตลาดหุ้นท่ีเป็นทางการจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะเร่ิมเปิดทาํการขายหุ้น เม่ือ

วนัท่ี 30 เมษายน 2518 เป็นสถาบนัท่ีให้มาซ้ือขายหุ้นของบริษทัต่าง ๆ เม่ือตอ้งการ

เปล่ียนแปลงเป็นเงินก็นาํหุน้มาขาย ดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับการสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม  และตอ้งการนาํเงิน

ออมมาสร้างผลตอบแทน  ซ่ึงถือว่าเป็นการลงทุนท่ีมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนสูงกว่า

การลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลโดยเร่ิมจากวเิคราะห์ภาพรวม

เศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรมเพื่อดูแนวโน้มในอนาคตแล้วจึงพิจารณาบริษทัท่ีจะ

ลงทุน  และปัจจยัร่วมอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุน้อยา่งแทจ้ริง  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเล็งเห็นว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานมีความสําคญัต่อ

เศรษฐกิจของประเทศและเป็นท่ีนิยมของนกัลงทุนอยา่งมาก ซ่ึงหุ้นท่ีน่าสนใจจากนกั

ลงทุนทัว่โลกในขณะน้ีคือหุน้พลงังานแสงอาทิตยโ์ดยจะยกกรณีศึกษาบริษทัท่ีดาํเนิน

ธุรกิจระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ชิงพาณิชย ์หรือโครงการโซล่าฟาร์ม (Solar 

Farm) แห่งแรกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นัน่คือ  บริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกัด (มหาชน)  ช่ือย่อ  “SPCG” เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตห้มวดพลงังานโดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 

840 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้

จาํนวน 560 ลา้นหุ้น และหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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(warrants) ของบริษทั และยงัมิไดเ้รียกชาํระจาํนวน 280 ลา้นหุ้น โดยกาํหนดการใช้

สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558     

ดงันั้นการศึกษาถึงแนวโน้มการลงทุนท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังานจึง

เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนในหุ้น

กลุ่มพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางการลงทุน และ

การนาํรูปแบบพลงังานทดแทนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศอยา่งแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี จาํกัด 

(มหาชน) 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT)  ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อยา่งนอ้ย  1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) โดยตวัแปร

ต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) และอตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ี

ทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่มกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนักลงทุนในการประกอบการตดัสินใจลงทุน 

และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดร้วบรวม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยทาํการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎี  ไดแ้ก่   

ทฤษฎีการลงทุน      

ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด     

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน  

อุปสงคข์องเงินเพื่อเก็งกาํไร 

ราคาหุน้บริษทั 

เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีนิเคอิ 



113 

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

 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แนวคิดการหามูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) ของหุน้สามญั 

แนวคิดการกาํหนดราคาหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ     

ส่วนท่ี 2 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)    ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่ม

พลงังานและบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  

ทิศทางตลาดหุน้ไทยปี 2556 

หุน้กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเทคโนโลยท่ีีใชใ้นปัจจุบนั 

การวเิคราะห์ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ประวติัความเป็นมาบริษทั  เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)   

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โครงสร้างรายไดข้องธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พรชัย  กิจสิริสินชัย (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจกลั่นนํา้มนัในประเทศไทย  ใชข้อ้มูลทุติภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.

2541- มิถุนายน พ.ศ.2545 ด้วยวิธีการกาํลงัสองดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Ordinary 

Least Squares )  จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นแต่ละบริษทัมี

ความแตกต่างกนั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. บริษทั  บางจาก  ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน) หรือ “BCP”  ผลการศึกษา

พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั  บางจาก  ปิโตรเลียม  จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบดว้ย ราคาปิดของหุ้นบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา 1 สัปดาห์ (BCP(-1) ) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นของบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PEBCP) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์(DJIA) และราคา

ปิดใบแสดงสิทธิของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (BCPDR) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับราคาหุ้นของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงราคาปิดใบแสดงสิทธิของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) จะ
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มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในทิศทาง

เดียวกนัมากท่ีสุด เท่ากบั 1.227 เปอร์เซ็นต ์

2. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) หรือ “TOP”  ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบด้วย ราคาปิด

ของหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (TOP (-1)) ดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้นของ

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (PETOP) และราคาขายปลีกของเฉล่ียนํ้ ามนัเบนซิน 

95 สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (RET(-1)) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคาหุ้น

ของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงราคาปิดของหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีผ่านมา 1 สัปดาห์ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด เท่ากบั 0.757 เปอร์เซ็นต ์

3. บริษทั  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ “TPI” ผล

การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของบริษทั  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั

ไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ราคาปิดของหุ้นบริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั

ไทย จาํกดั (มหาชน) สัปดาห์ท่ีผา่นมา 1 สัปดาห์ (TPI(-1))  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

ต่อหุน้ของบริษทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) (PETPI) และราคาปิดของดชันีราคาหุ้น

กลุ่มพลังงาน  (EN)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเ ดียวกับราคาหุ้นของบริษัท 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุ้น

ของกลุ่มพลงังาน (PEEN) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นของบริษทั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สุมัซนีย์  เรืองขจร (2548) ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกําหนดมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร  พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้ราคาปิดเฉล่ียตั้งแต่

เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2543 ถึง ธันวาคม ปี พ.ศ.2547 ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares ) พบวา่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วม (VT) และมูลค่า

การซ้ือสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติ (NFI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้ง 3 กลุ่ม 

ส่วนราคานํ้ ามันดีเซลค้าปลีกภายในประเทศ (HSD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลงังาน แต่มีทิศทาง
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ตรงกนัขา้มกบักลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีทิศทางเดียวกนั

กบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์แต่มีทิศทางตรงกนัขา้มกบักลุ่ม

ธนาคารและกลุ่มพลงังาน  นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 เดือน (R) และ

อตัราการแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ก ลุ่มธนาคาร อย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์และไม่มีนยัสาํคญัในกลุ่มพลงัาน 

อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ แบบรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดยการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) และใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) จากการศึกษาพบวา่ปริมาณเงินในประเทศไทย (MS) ดชันี

ราคาภาคอุตสาหกรรม (PI) อตัราเงินเฟ้อ (CP) มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (VS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

เช่น ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั  ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน (RT) 

และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหัฐอเมริกา (RA) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงตรงตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

แสงเพ็ชร  ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)  

และบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)ใช้ขอ้มูลรายเดือนแต่ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่

เดือน มกราคม 2548 – ธันวาคม 2550 ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Ordinary Least 

Squares ) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษทั 

ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หรือ “PTTEP” คือ ดชันีราคาหุ้น
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พลังงาน (SETE) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (Int) ดัชนีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA)  และดัชนีราคาผู ้บ ริโภครายเดือน (CPI)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 นั่นคือ ถ้าอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโน้มสูงข้ึนจะทาํให้การเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโน้มสูงข้ึนตามไป

ดว้ย  และในส่วนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีเคร่ืองหมายตรงกนัขา้ม

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นธุรกิจท่ีใช้การสํารวจ

แหล่งปริมาณก๊าซ และนํ้ ามนัรวมทั้งการกลัน่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึงมีฐานของลูกคา้ท่ีมี

ความตอ้งการใช้พลงังานในปริมาณท่ีสูงประกอบเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานมากข้ึน ดงันั้น การลดลงของหุ้นดชันีอุตสหกรรมดาวโจนส์จึงไม่

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของหุ้นบริษทัขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หุน้บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรือ “PTT” คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

บริษทั ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (Int) เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ราคาหุ้น

บริษัทเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน)  

 สุวสี  สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ใชข้อ้มูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2548 

– ธันวาคม 2550 ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติในการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(multiple regression analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares ) 

เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ผลการศึกษาพบว่าอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและราคานํ้ามนัดิบมีความสัมพนัธ์ กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมี
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ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มพลงังานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 90   

วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน

ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 96 เดือน 

ดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) พบว่า 

อัตราแลกเปล่ียนเ งินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (BAT)  มีความสัมพันธ์ ต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์อง

นักลงทุนต่างประเทศ (F) มีความสัมพันธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดชันี

ตลาดหลักทรัพย์ญ่ีปุ่น (NIX) มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วน

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ณ ส้ินเดือน (CPI) และดชันีราคานํ้ ามนัสหรัฐอเมริกา (NYMEX) 

ไม่มีนัยสําคญัในการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของ

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คือ ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2553 โดย

ใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ของ บริษทั บา้นปูในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ อตัราดอกเบ้ีย  ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -

0.265, 6.947, 0.664, 0.632 ตามลาํดบั 

บริษทั  ไออาร์พีซี  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพย์
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.731, 0.653 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียมีค่า

สัมประสิทธ์ิ 0.115 มีผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ในทิศทางเดียวกนั

ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษทั ปตท. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง 

และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.151, 0.606, 

0.936, 0.119  ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ียมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.164 มีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนัซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

บริษัท ปตท .อะโรเมติกส์และการกลั่น ปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ตรงตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มี

ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.998  

บริษัท ปตท. ผลิตและสํารวจปิโตรเลียม  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ  ดัชนีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ  และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 5.197, 1.070  ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.072 มี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษทั ไทยออยล์ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ คือ  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง  ส่วนอตัราดอกเบ้ีย 

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่ตรง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้
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ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) และตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน (ENERG)  ซ่ึงพบวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ราคาทองคาํ (GOLD) มีค่า

VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัราคาทองคาํ 

(GOLD) ออก จึงจะไดผ้ลการศึกษาวา่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ดัชนีราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ นอกจากน้ีพบวา่อตัราเงินเฟ้อ (INF) และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน (Sig = 0.331, Sig = 0.251 ตามลาํดบั ซ่ึงค่า Sig > 0.05)   

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 

(SETE) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT)  ดชันี

นิเคอิ (NIKKEI)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

SPCG  =  a+b1SETE+b2CPI+b3INT+b4NIKKEI+b5INF 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 
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ตวัแปรตาม  

SPCG   หมายถึง     ราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)   

ตวัแปรอิสระ 

SETE  หมายถึง    ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน  

CPI  หมายถึง    ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

INT  หมายถึง    อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

NIKKEI  หมายถึง  ดชันีนิเคอิ    

INF   หมายถึง     อตัราเงินเฟ้อ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) และ

มีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 
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4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ correlation matrix หลังจากนั้นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test  ทั้งแบบ no cross terms  และแบบ  cross term  จากนั้น

ทดสอบปัญหา  Autocorrelation  โดยใชส้ถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.)  

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) โดยพิจารณา

ค่าต่าง ๆ เช่น ค่านัยสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบ

สมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

SPCG =  -4.203875 + 0.000441SETE + 0.065054CPI + 2.497106INT   

                  (-0.242)          (1.613)                  (0.602)             (2.084)** 

  - 0.041049NIKKEI +   0.160328INF  

              (-0.757)               (0.779) 

โดยมีค่า  F-statistic  = 142.2906 (Sig = 0.00000) 

R-square  =  0.942589 

Adjusted R-squared  =  0.935964 

Durbin-Watson stat =  2.256883 

N    = 59 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง      ค่า T-statistic 

**   หมายถึง      ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)   อย่างมีนัยสําคญั ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน) ไดร้้อยละ 94.2589  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5.7411  เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากับ 2.256883 นั้ นพบว่าไม่เกิดปัญหา

Autocorrelation  โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 

2.497106 อธิบายไดว้า่ หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 

เปอร์เซ็นต์ จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) (SPCG)  2.497106  

บาท ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกัด (มหาชน) (SPCG)  สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆได ้

ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัเพราะวา่ จากผลการศึกษาพบวา่ มี

ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 2.497106  โดยพิจารณาจะเห็นไดว้่า เม่ือมีการปรับตวัของ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์  จะทาํให้ราคาหุ้นของ

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป  2.497106  บาท ซ่ึงการท่ีมีปรับเพิ่ม

อตัราดอกเบ้ียนั้นเป็นการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้ไหลเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน ประกอบกับการลงทุนโดยการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง จึงเป็นท่ีนิยมของนักลงทุน

ต่างชาติ โดยขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นจากต่างชาติ แต่มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีได้

เรียกชาํระราคาแลว้  ดงันั้นการปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียจึงส่งผลให้ ราคาหุ้นของ บริษทั 

เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ปรับเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ แสงเพช็ร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)  และ

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ท่ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน มีผลต่อปัจจยัใน

การลงทุนราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

5.354  และชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการกาํหนดราคาของ

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ท่ีพบวา่อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝาก 3 เดือน มีอิทธิพลต่อปัจจยัในการลงทุนราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน 
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ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้บริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน (SETE) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซีจี  

จาํกดั(มหาชน)  ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (SETE) จะมีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน)  ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ ถา้ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มพลงังานมีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะเป็นแรงจูงใจทาํให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมาก

ข้ึน ทาํให้อุปสงคข์องหุ้นบริษทัฯ สูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทั เอสพีซีจี จาํกดั 

(มหาชน) เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษา ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน (SETE) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองมาจาก ในช่วงปี 2551 – 2555 ราคานํ้ ามนัใน

ตลาดโลกสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะอุปสงคข์องความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัมีมากข้ึน และ

ราคานํ้ ามนัก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหุ้นกลุ่มพลังงาน นั่นแสดงว่าหากราคา

นํ้ ามันข้ึน ก็จะทําให้ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มสูงข้ึนตาม แต่ทั้ งน้ีดัชนีหุ้นกลุ่ม

พลงังานไม่เป็นปัจจยัต่อราคาหุน้ของ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน)  เพราะบริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รวมทั้งแหล่งวตัถุดิบใน

การผลิตไฟฟ้าก็มาจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พร

ชยั กิจสิริสินชยั (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจกลั่นนํา้มัน

ในประเทศไทย ท่ีพบว่าดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลงังาน และ แสงเพช็ร   ศรีองัคาร (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ในกลุ่ มพลังงาน: กรณีศึกษา บริษัท ปตท. สํารวจ และ ผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  และบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ท่ีพบวา่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังานส่งผล

กระทบต่อราคาหุน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซี จี  จ ํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เม่ือมองถึงการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ หากดชันีราคาผูบ้ริโภคปรับตวัสูงข้ึนเปรียบเสมือนราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 

ฝ่ายผูผ้ลิตก็จะไดป้ระโยชน์  กาํไรในการผลิตสินคา้ก็ปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาหุ้น

ของบริษทันั้นๆมีโอกาสท่ีจะปรับตวัข้ึนเช่นกนั  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า
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ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั 

เอสพีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) โดยบริษทัจะไดร้าคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) จาก กฟภ.ในอตัรา 8 บาท ต่อ

กิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ดงันั้นการข้ึนลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจึงไม่มี

ผลต่อราคาหุน้ บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

สุวสี  สุวรรณเวช (2552) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อ

ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และผลการศึกษาของ สุมซันีย ์ เรืองขจร (2548) เร่ือง 

ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกาํหนดมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร  พลังงาน และ

อสังหาริมทรัพย์ ท่ีพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  

ดชันีนิเคอิ (NIKKEI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงโดยปกติดัชนีนิเคอิ (NIKKEI) จะมีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เป็นดชันีช้ีวดัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุน้ เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยญ่ี์ปุ่น ถือไดว้า่เป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัใน

เอเชีย  ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงของดัชนีนิเคอิ จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้

ประกอบการตดัสินใจ หากดชันีนิเคอิเพิ่มสูงข้ึนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัฯ

สูงข้ึนตาม  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีนิเคอิ 

(NIKKEI) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนั

เน่ืองมาจาก ในช่วงปีท่ีศึกษานั้น เป็นช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอย  

รวมทั้ งประเทศไทยก็ประสบปัญหาการเมือง ปัญหานํ้ าท่วม จึงทาํให้นักลงทุน

ต่างประเทศขาดความเช่ือมัน่ต่อการลงทุนในประเทศไทย ดงันั้นจึงไม่มีผลท่ีว่าดชันี

นิเคอิจะมีผลต่อราคาหุ้น เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วิโรจน์  เดชะผล (2552) ศึกษาเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีพบวา่เม่ือดชันีนิเคอิเพิ่มข้ึน

หรือลดลงก็จะเป็นตวัช้ีนาํเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศและนักลงทุน

จากในประเทศท่ีตดัสินใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

โดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INF) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั เพราะวา่ เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน แสดงวา่ราคาสินคา้

และบริการสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตก็จะสูงข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งปรับราคาสินคา้และบริการ

ให้สูงข้ึนส่งผลให้ราคาหุ้นบริษทัฯเพิ่มสูงข้ึน แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั เอส

พีซีจี  จาํกดั อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก ไฟฟ้าเป็นพลงังานพื้นฐานท่ีสําคญัใน

การดาํรงชีวติทุกภาคครัวเรือน และเป็นปัจจยัในพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และบริการ ซ่ึงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และในปี

ท่ีศึกษาเป็นช่วงท่ีบริษทักาํลงัพฒันาขยายโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จึง

ทาํให้ต้องใช้ทุนในการสร้างโรงงาน  รวมทั้งนักลงทุนก็คาดการณ์ไวว้่าหลังจาก

โครงการเสร็จส้ิน และจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ.แลว้นั้น จะสามารถไดผ้ลตอบแทน

จากการจาํหน่ายไฟฟ้า ดงันั้นแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะผนัผวนอย่างไร ก็มิได้ส่งผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั เอสพีซีจี  จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัรัตน์  

เศวตประสาธน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลังงาน พบว่าอตัราเงินเฟ้อไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีพบวา่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

1.จากผลการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทั เอสพีซีจี 

จาํกดั (มหาชน) นั้นเราสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปทาํการวางแผนในการ

ลงทุนในหุ้นท่ีเก่ียวกบัพลงังาน ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตสูงทั้งในดา้นของรายได้

และผลกาํไรซ่ึงจะส่งผลต่อผลตอบแทนแก่นกัลงทุนในรูปแบบเงินปันผล รวมทั้ง

แนวโน้มในการลงทุนจากนกัลงทุนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอนัเห็นได้จากราคาหุ้นท่ีถีบตวั

สูงข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนรวมทั้งตลาดหุ้นโดยรวมมี

ทิศทางท่ีเป็นบวกและกาํลงัเจริญเติบโตไดอี้ก 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซี จี  จ ํากัด 

(มหาชน) นั้ นนอกจากปัจจัยข้างต้นท่ีใช้ในการศึกษาแล้วนั้ น ควรศึกษาถึง

ปัจจยัพื้นฐานอ่ืนของหุ้นบริษทั โดยใช้ขอ้มูลในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ มูลค่าทางบญัชี  

การจ่ายเงินปันผล  กาํไรต่อหุ้น (Earing per share) อตัราผลตอบแทนของเจา้ของ

ในทางบญัชี (Return of Equity (ROE)) ผูถื้อหุ้น และ อตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratios) ซ่ึงจะทาํใหผ้ลท่ีไดรั้บนั้นใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

6.บรรณานุกรม 

ชุตินิจ สร้อยจาํปา. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: เรือน

แกว้การพิมพ,์ 2553. 

พรชยั กิจสิริสินชยั. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจกลั่นนํา้มนัในประเทศ

ไทย.” วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548. 

เพชรี ขมุทรัพย.์ หลักการลงทุน. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

วโิรจน์ เดชะผล. “ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552.  

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน. ตลาด

การเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พ

ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง, 2554.   

สุมซันีย ์เรืองขจร. “ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีกาํหนดมลูค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร  

พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548.   



128 

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

 

สุวสี สุวรรณเวช. “ผลกระทบของปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีหลักทรัพย์

กลุ่มพลังงาน.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2552. 

แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ และอภินนัท ์จนัตะนี. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร. 

กรุงเทพฯ: พิทกัษอ์กัษร, 2543.  

แสงเพช็ร ศรีองัคาร. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน:กรณีศึกษา 

บริษัท ปตท. สาํรวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. 

จาํกัด (มหาชน).” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2551.  

อญัญา ขนัธวทิย.์ กลไกของตลาดการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2546.  

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์. “ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555. 

อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล. “ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2549.   

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย,์ มี.ค. 2556 (Online) 

Available http://www.set.or.th 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน, ก.พ. 2556 (Online) Available http://www.setsmart.com 

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร. “หุ้นล่า

ฝัน” http://portal.settrade.com/blog/nivate/2013/02/26/1254 

บริษทั เอสพีซีจี จาํกดั, มี.ค. 2556 (Online) 

Available http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&lang

uage=th&country=TH 

http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/
http://portal.settrade.com/blog/nivate/2013/02/26/1254
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&language=th&country=TH
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPCG&language=th&country=TH


129 

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

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน, มี.ค. 2556 (Online) 

Available     http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/inte

rest1.aspx 

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


129 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากดั (มหาชน) 

Factors Affecting the stock price of Robinson Department Store Public 

Company (ROBINS) 

พรชยั  โศภาพรพรหม 1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท 

หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) 

 ปัจจยัทีมีผลท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS)  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุน้บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ไดแ้ก่ ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ: ปัจจยั, หุน้, หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 

 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

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

Department Store Public Company (ROBINS) is study factor that determine stock 

price of Robinson Department Store Public Company (ROBINS). 

 The factors used in this study are Stock Exchange in Thailand (SET), Dow 

Jones Industrial Average (DJIA), Consumer Price Index (CPI), Nominal Effective 

Exchange Rate (NEER), Inflation Rate (INF), Consumer Confidence Index (CCI) 

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

Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Nominal Effective Exchange Rate (NEER) 

statistically are positively affect the stock price of Robinson Department Store 

Public Company at the significance level of 0.05. 

Key Words: FACTOR, STOCK, ROBINSON DEPARTMENT STORE 

บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจสําคญัของไทยประกอบไปดว้ย 5 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดสินคา้

และบริการ ตลาดเงินทุน  ตลาดสินทรัพยท์างเงิน ตลาดแรงงาน และตลาดเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงตลาดเหล่าน้ีมีความเก่ียวพนักนัอย่างแยกกนัไม่ออก ปัจจยัท่ีกระทบ

ทั้งภายในและภายนอกจะส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของตวัแปรท่ีอยูใ่นตลาดเหล่าน้ี 

ทาํให้ระบบเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีไม่อยู่น่ิง รัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศจึงตอ้งออก

นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลตลาดเหล่าน้ี เพื่อขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ใหมี้การพฒันาเดินไปในทิศทางท่ีจะทาํใหป้ระชาชนกินดีอยูดี่  

  โดยตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นตลาดเงินทุนและเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญั

ในระบบเศรษฐกิจ เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน ปัจจุบนัดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เร่ิมเปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ัง

แรก เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2518  ลกัษณะการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์  ไดแ้ก่ 

การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน0 การซ้ือ
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ขายหลกัทรัพย ์การกาํกบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การกาํกบัดูแลบริษทัสมาชิกส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริม

ความรู้ใหแ้ก่ผูล้งทุน และทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อ

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

เป็นเจา้ของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ  

 ภาวะธุรกิจปี 2556 มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในภาคอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ  หน่ึงในนั้นคืออุตสาหกรรมคา้ปลีก ธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย เช่น กลุ่ม

เซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล ์กลุ่มสยามพิวรรธน์ (สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคฟัเวอร่ี) เป็น

ต้น ยงัคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจพฒันาและบริหาร

ศูนยก์ารคา้มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนั 

 แผนธุรกิจปี 2556 ของบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นในธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล โดยเป็นห้างสรรพสินคา้แห่งแรกท่ีเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยรูปแบบธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีสินคา้และบริการท่ี

ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก

รายใหญ่สุดท่ีประกาศแผนธุรกิจ 3 ปีวา่ ปี 2556-2558 ไดเ้ตรียมงบลงทุนรวมไวท่ี้

ประมาณ 60,000-90,000 ลา้นบาท หรือ ลงทุนต่อปีประมาณ 20,000-30,000 ลา้นบาท 

เพื่อขยายโครงการต่างๆ ของธุรกิจในเครือทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งในและต่างประเทศ รองรับ

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

 การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ

บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ี

ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั เพื่อท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนไดมี้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีทั้งนั้นการลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน ย่อมมี

ความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินลงทุน  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และ ดชันี
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ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) 

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้น ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันี

ค่าเงินบาท (NEER) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) อยา่ง

น้อย 1 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) 

(ROBINS) 

ขอบเขตของการศึกษา 

การปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) 

(ROBINS) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

ซ่ึ ง ตัว แ ป ร อิ ส ร ะ ท่ี นํา ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ ดัช นี ร า ค า หุ้ น บ ริ ษัท 

ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์ (DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI)  

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ดชันีค่าเงินบาท (NEER) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF)  

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

ราคาหุน้ บริษทั

หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน)  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน)  และสําหรับนักลงทุนในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) 

(ROBINS) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเกียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎี ไดแก่ 

 ทฤษฏีการลงทุน 

 ทฤษฎีความเส่ียงในการลงทุน 

 การวเิคราะห์แบบพื้นฐานโดยใชข้อ้มูลทางเศรษฐกิจ 

การวเิคราะห์แบบพื้นฐานโดยใชข้อ้มูลอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์แบบพื้นฐานโดยใชข้อ้มูลบริษทั 

การวเิคราะห์แบบพื้นฐานโดยใชข้อ้มูลการประเมินมูลค่าหุน้ 

ส่วนท่ี 2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด 

(มหาชน) (ROBINS) 

 แนวโนม้ของดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

 ภาพรวมของธุรกิจคา้ปลีก  

ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ 

 ประวติัความเป็นมา บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 

(ROBINS) 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชมพูนุท  จิตนาวสาร(2555)ได้ศึกษาเ ก่ียวกับ ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
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2550  ถึงกรกฏาคม 2555  รวมเป็นระยะเวลา  60  เดือน  โดยใชข้อ้มูลทุติภูมิรายเดือน 

ซ่ึงใชก้ารวเิคราะห์ก่ีถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวั

แปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือ 

ดชัการลงทุนภาคเอกชน, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ, อตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ, ดัชนีราคาหลักทรัพย์, ปริมาณ

ส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม และดชันีราคาผูบ้ริโภค และ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน, 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม, อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคาหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในขณะท่ี 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน, อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณา

จากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพย ์

วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ(2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง

มาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และจากการ
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ทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ,ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มี 

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สุวิมล สังขทบัทิมสังข(2554) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” และนาํขอ้มูลท่ี

ได้มาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยท์ั้ งในปัจจุบนัและ

อนาคต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง

ธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลราย

ไตรมาส พบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัาทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และอัตราเงินเฟ้อ โดย

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะท่ีอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุตินิจ สร้อยจาํปา(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรม

เวลาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 

regression analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least  Square-OLS) ใน

การหาปัจจยัท่ีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ผลการวิเคราะห์

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทับา้นปู อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติคือ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  -0.265, 6.947, 0.664, 0.632 ตามลาํดบั  
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไออาร์พีซี ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.115 มีผลกระทบต่อราคา มีนยัสําคญัทางสถิติ แต่มี

ความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท. ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ 

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  1.151, 0.606, 0.936, 0.119 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ  0.164 มีผลกระทบต่อราคา มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มี

ความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้ 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ

การกลัน่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์

ตรงกบัสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้คือ  ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.998 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ปตท. ผลิตและสํารวจ

ปิโตรเลียม ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง มีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากบั  5.197, 1.070 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั  0.072 มีผลกระทบต่อราคา มีนยัสําคญัทางสถิติ แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบั

สมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ไทยออยล์ ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพยฮ่์องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ  2.747, 0.844, 0.946, 0.047, 

ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.205 มีผลกระทบต่อราคา มี

นยัสาํคญัทางสถิติ แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไว ้
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อภิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ(2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้

ทาํการศึกษาเก็บขอ้มูลทางสถิติในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2548 ถึงช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 

2552 เป็นขอ้มูลรายไตรมาส เป็นระยะเวลา 15 ไตรมาส เพื่อนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยการสร้างสมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์

ด้วย ด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least  Square-OLS) ผลการศึกษา

ความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง เงินปันผลเฉล่ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติท่ี

แทจ้ริง พบว่ามีเพียง 1 ตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัทมา แจง้จาํรัส(2549) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง 

ซ่ึงแบ่งวตัถุประสงค์การศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี1 คือ ศึกษาความเคล่ืองไหวของ

ราคาหุน้ของแต่ละบริษทัในกลุ่มขนส่ง กบัดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั ส่วนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นแต่ละบริษทั

ในกลุ่มขนส่ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ ดชันีค่าระวางเรือยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ 

ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ ราคานํ้ ามนัใน

ตลาดล่วงหนา้นิวยอร์คยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ โดยการเก็บขอ้มูลเป็นรายวนั แบบทุติย

ภูมิ ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2548 รวมทั้งส้ิน 245 วนั โดยการสร้าง

สมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression)  

ผลการศึกษาส่วนแรกพบวา่ การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นของแต่ละบริษทัใน

กลุ่มขนส่งมีความสอดคลอ้งการเคล่ือนไหวของ Set Index และขอ้มูลทางการเงินของ

แต่ละบริษทั ในทิศทางเดียวกนั นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งกลุ่มของหุ้นในกลุ่มขนส่ง

จากผลการศึกษาท่ีได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจ

ขนส่งทางอากาศ และกลุ่มอ่ืน ๆ 
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ผลการศึกษาในส่วนท่ี 2 พบวา่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นทุกบริษทัในกลุ่มขนส่งในทิศทางเดียวกนั ดชันีค่าระวางเรือ

ยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษทั พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนส์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 

และดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งในทิศทางเดียวกนั ราคานํ้ ามนัในตลาดล่วงหน้านิวยอร์

คยอ้นหลัง 1 วนัทาํการ มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นบริษทั บางปะกง เทอมินอล จาํกัด 

(มหาชน) บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนส์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) และดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่งใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ ปริมาณ

การซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างชาติยอ้นหลงั 1 วนัทาํการ ไม่มีอิทธิพล 

วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจยัน้ี โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือน โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกัด 

(มหาชน) (ROBINS) ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) 

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั 

Y i  = a + bx + ei 

โดยท่ี  
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Y =  ตวัแปรตาม 

a  =  ค่าคงท่ี 

b  =  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปร

อิสระบนตวัแปรตามหรือกล่าวไดว้า่เม่ือ x เปล่ียนแปลง 

x  =  ตวัแปรอิสระ 

e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Y i  = a + bx + ei 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า  a และ 

b เท่านั้น  

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดังนีราคาตลาดหลักทรัพย์บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 

(ROBINS) ไดด้งัน้ี 

ROBINS = a+b1DJIA + b2CPI + b3NEER + b4INF + b5CCI 

โดยท่ี 

ROBINS  หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน) 

 

a   =  ค่าคงท่ี 
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b   =  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ  

DJIA   = ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

CPI  = ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

NEER  = ดชันีค่าเงินบาท 

INF  = อตัราเงินเฟ้อ 

CCI   = ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้จะเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กับดชันีราคาหลักทรัพย์ ของราคาหลักทรัพยบ์ริษทั 

หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โร

บินสัน จาํกดั (มหาชน)ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทอสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์
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และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่าต่าง ๆ เช่น ค่า 

F-Statistic, ค่า R Square (R2), ค่า Adjusted Coefficient of Multiple Determination 

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

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

ROBINS  = 6254.595 + 0.001048DJIA + 0.172205CPI + 0.893395NEER + 

0.200849INF + 0.086940CCI 

       (0.003880)  (1.495335)         (0.380250)        (2.904068)**         

(0.706850)       (0.687446) 

โดยมีค่า :  F-statistic = 544.1526 (Sig = 0.000000) 

  R-square = 0.987044 

  Adjusted R-squared = 0.985230 

  Durbin - Watson stat = 1.836307 

  N = 58 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บหมายถึง  ค่า t-statistic 

  **   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปล

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) อยา่งมี

นยัสําคญั ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) 

(ROBINS) ไดถึ้งร้อยละ 98.5230 อีกร้อยละ 1.4770 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-

Watson = = 1.836307 จึงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดย

สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.893395 สามารถอธิบาย

ได้ว่า หากดัชนีค่าเงินบาท เปล่ียนแปลงไป  1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของ 
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บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (Robins) เปล่ียนแปลงไป 0.893395 

หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 

(ROBINS)  สามารถอธิบายปัจจยัต่าง ๆ ได้ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) และปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั 

(มหาชน) (ROBINS) ดงัน้ี 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบิน

สัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ไดแ้ก่ 

ดชันีค่าเงินบาท (NEER) มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั เพราะวา่ค่าเงินบาท

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเงินของสกุล USD ของสหรัฐอเมริกาหรือสกุลเงินอ่ืน ๆ ถา้กรณี

ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบต่อ USD ก็จะทาํให้ธุรกิจนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ

ไดรั้บประโยชน์ตรงต่อมีตน้ทุนท่ีลดลงหรือชาํระราคาท่ีตํ่าลง  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ห้างสรรพสินคา้โร

บินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ไดแ้ก่ 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ไม่ มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท 

ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ซ่ึงโดยปกติดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ จะมีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด 

(มหาชน) (ROBINS) ในทิศทางเดียวกัน เพราะว่า  เป็นดัชนีช้ีว ัดท่ีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มต่าง ๆ หลาย ๆ กลุ่ม ดงันั้นการเปล่ียนแปลง

ของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ จึงปัจจยัหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้ประกอบการตดัสินใจ 

ซ่ึงดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นดัชนี ท่ีสะท้อนภาพให้ เ ห็นถึงอัตราการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก แต่จากการศึกษาใน
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คร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นจะไม่มีผล

ต่อ ราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) (ROBINS) อย่างมี

นยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก เป็นดชันีท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มหลกัทรัพยเ์ฉพาะกลุ่ม เช่น 

หลกัทรัพยด์า้นกลุ่มทรัพยากร หลกัทรัพยด์า้นกลุ่มการเงิน เป็นตน้ 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบิน

สัน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ การ

เปล่ียนแปลงทางดา้นราคาสินคา้และบริการมกัถูกนาํไปใชใ้นการปรับปรุงค่าจา้งและ

เงินเดือนให้สอดคล้องกับราคาของท่ีเพิ่มข้ึน เพราะถ้าไม่มีการปรับค่าจ้างและ

เงินเดือนเพิ่มข้ึน จะทาํให้เงินจาํนวนเดิมซ้ือของได้น้อยลง ถ้าดชันีราคาผูบ้ริโภค

สูงข้ึน ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง จึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง 

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้น

จะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคัญ อันเน่ืองมาจาก ดัชนีราคาผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงไปทุก ๆ ปี  ท่ีได้

ทาํการศึกษานั้น ไม่มากนกั และบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) ได้

ทาํการเปิดสาขาใหม่ทัว่ประเทศ 11 สาขา ประกอบกบัสาขาในต่างจงัหวดัมีแค่ 19 

สาขา ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ซ่ึงถือว่ายงัน้อยเกินไป จึงไม่มีผลต่อการจบัจ่ายใช้

สอยสินคา้บริการของหา้งสรรพสินคา้โรบินสัน  

อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน 

จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น

บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

เพราะว่า อตัราเงินเฟ้อท่ีสูง ทาํให้ราคาสินค้าบริการต่าง ๆ เพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย 

เน่ืองจากค่าเงินบาทนั้นมีค่านอ้ยลง ธุรกิจจึงตอ้งปรับราคาสินคา้เพิ่มข้ึนตาม ทาํให้เงิน

ท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง จึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง แต่จากการศึกษา

ในคร้ังน้ี จะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้น

บริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) อย่างมีนัยสําคญั อนั
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เน่ืองมาจาก ขอ้แรก คือ การปรับราคาสินคา้สาํเร็จรูปของบริษทัโดยส่วนใหญ่กลบัทาํ

ไม่ได้หรือทาํได้ช้ากว่าเพราะแรงกดดนัของคู่แข่งหรือจากการควบคุมราคาของรัฐ 

ดงันั้น ในยามท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้อ เราจึงมกัจะพบวา่ยอดขายของกิจการเพิ่มข้ึนแต่กาํไร

กลบัคงท่ีหรือลดนอ้ยลงทาํใหร้าคาหุน้ไม่ไปไหนหรือลดลง ขอ้สอง  ในยามท่ีเกิดเงิน

เฟ้อนั้น กระแสเงินสดของกิจการท่ีสามารถนาํมาจ่ายปันผลมกัจะลดลง เหตุผลก็คือ 

เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อ กิจการจะตอ้งใชเ้งินมากข้ึนในการสตอ็คสินคา้จาํนวนเท่าเดิม 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้

โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์

กบัราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน 

เพราะวา่ บริโภค ถา้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความรู้สึก เช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจจะจบัจ่าย

ใช้สอยอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่จาก

การศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคนั้น

จะไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จาํกัด (มหาชน) อย่างมี

นยัสําคญั อนัเน่ืองมาจาก ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษานั้นเกิดมหาอุทกภยันํ้ าท่วมคร้ัง

ใหญ่ตั้ งแต่กลางปีถึงปลายปี  พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและความ

เสียหายอย่างอย่างรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น นอกจากน้ียงัส่งผลพ่วงไปถึงระบบ

เศรษฐกิจของไทยในวงกวา้ง ประกอบกบัเกิดปัญหาด้านการเมืองในประเทศอย่าง

รุนแรง ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 ลดความเช่ือมัน่จากคนไทยและชาวต่างชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

1. สาํหรับนกัลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทั ห้างสรรพสินคา้โร

บินสัน จาํกัด (มหาชน) (ROBINS) ส่ิงท่ีผูล้งทุนต้องการคือ ผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ดงันั้นย่อมมีความเส่ียงจากการลงทุน ผูล้งทุนควรใช้ขอ้มูลในการประกอบ

ตดัสินในลงทุน เช่น ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่ม

บริการ ตวัธุรกิจและผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาของบริษทั ห้างสรรพสินคา้โร

บินสัน จาํกดั (มหาชน)  เป็นตน้  
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2. ระยะเวลาท่ีศึกษาน้ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ีจาํกดั จึงอาจทาํให้การวิเคราะห์

ยงัขาดเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวขอ้งไปบา้ง 

3. จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่ามีเพียง 1 ตวัแปร คือ ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 

(ROBINS) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรตดั

ตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน จาํกดั (มหาชน) และ

ศึกษาดชันีเศรษฐกิจหรือตวัแปรเพิ่มท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ห้างสรรพสินคา้โรบิน

สัน จาํกดั (มหาชน) (ROBINS) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกตวัแปร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

FACTOCRS AFFECTING THE STOCK  PRICE  

OF PROPERTY AND CONSTRUCTION GROUPS (PROPCON) 

สาธิรัตน์ ช่ืนสมบติั 1   ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร
2

 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) 

 ปัจจัย ท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่   ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index)  ,ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ดาวน์โจนส์(DJIA)  , อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR) และ อตัราเงินเฟ้อ(INF) โดยใชข้อ้มูล

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน 

ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดย

วธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple linear Regression) ดว้ยวธีิการกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95  ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง(PROPCON) 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : อสังหาริมทรัพย ์ราคาหลกัทรัพย ์

 

__________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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Abstract  

The objective of the study factors affecting the stock price index of 

property and construction groups (PROPCON) is to study factor that determine 

stock price index of property and construction groups (PROPCON) 

Factors used in this study are Stock Exchange in Thailand (SET) , Business 

Sentiment Index (BSI) , Dow Jones Industrial Average Index  (DJIA) , Minimum 

Loan Rate (MLR) , Inflation Rate (INF) 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 shows that ,  Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price index of property and construction groups  at the 

significance level of 0.05  

Key Words : Property , Stock price 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย

หลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นดา้นดาํเนินงาน ( Operation Efficiency ) และ

ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ( Information Efficiency ) มีความยุติธรรมและมีความ

เป็นมาตรฐานสากล อันจะ เ ป็นการส่ง เส ริมให้ เ กิดการออมและระดมทุน

ภายในประเทศอันจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศและนับว่าเป็น

แนวทางหน่ึงในการดาํเนินเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนัตลาดหลกัหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจัดประเภทอุตสาหกรรมตามวตัถุประสงค์การลงทุน และเพื่อให้

สอดคล้องกบัการจดัประเภทอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยฯ์ต่างประเภท โดย

แบ่งเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัและ 27 หมวดธุรกิจ 

ในปัจจุบนัภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไดป้รับตวัดีข้ึนมาก

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เน่ืองจากเศรษฐกิจดีข้ึน ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือเพิ่มข้ึน 

ปริมาณความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีเพิ่มข้ึนจึงกลายเป็นตวัขบัเคล่ือนให้อุตสาหกรรมน้ี
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เติบโตข้ึนทาํให้หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งนบัเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ความน่าสนใจสําหรับการลงทุนดังนั้นก่อนท่ีนักลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุ้นกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและ

ป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน 

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนท่ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

ดงันั้นก่อนท่ีนักลงทุนจะเขา้มาลงทุนในหุ้นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้น

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index),ดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์(DJIA)อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัรา

เงินเฟ้อ(INF)เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้รับจากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนใน

ดชันีราคาหุน้กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิเป็นรายเดือนโดยใชร้าคาปิดรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index), ดชันีความเช่ือมัน่ทาง

ธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์(DJIA) ,อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  

เพื่อนํามาวิ เคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

(PROPCON)โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th) ศูนย์ข้อมูล
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อสังหาริมทรัพย ์(www.reic.or.th) สํานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้(www.price.moc.go.th) 

เป็นตน้  

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีนํามาศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

2. เพื่อใหน้กัลงทุนหรือผูส้นใจทัว่ไปนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างโดยใช้ขอ้มูลเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจการลงทุนใน

หลกัทรัพยส์ามารถสร้างผลตอบแทนอยา่งคุม้ค่าจากการลงทุนไดแ้ละช่วยลด

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

 

ดชันีดาวน์โจนส์ 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราเงินเฟ้อ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาและค้นควา้เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงบทความและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการนาํเสนอผลงานวิจยัของผูศึ้กษาอยา่งมีคุณค่าโดย

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและประกอบการตดัสินใจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของการศึกษาวจิยัตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งเป็น3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1    แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราตอบแทน 

แนวความคิดการวเิคราะห์ความถดถอย (regression Analysis) 

ส่วนท่ี 2   ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างเหตุการณ์ตลาดหลกัทรัพยท่ี์สาํคญัในช่วง พ.ศ.  

2551-2555 

5แนวโนม้ตลาดอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

ส่วนท่ี 3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วริษฐา เลิศทิวากร (2551)   เร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และเพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยทําการศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยทั้งหมด 19 กองทุนกบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจคือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET Index ,ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง,อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูร้ายใหญ่ชั้นดี(MLR) เฉล่ียของธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํ 4 แห่ง,ปริมาณ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั,อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี และ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน โดยเก็บขอ้มูลระหว่างปี 2550-2551 เป็นรายสัปดาห์ จาํนวน 85 
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สัปดาห์ โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ แบบวิธีStepwise  และแบบวิธี Enter  ณ 

ระดบันยัสาํคญัท่ี0.05 

 วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ(2555) เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์พฒันาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐานและเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษาได้แก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX) , ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) , ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI), ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง

มากสามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละจากการ

ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX), ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ,ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) , ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติและดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554)  เร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้นอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ดชันีราคา

ผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผู ้

ลงทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคตขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 
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2553จาํนวน 48 เดือนขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือนยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาสโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติไดแ้ก่อตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรหุ้นดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อ

โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้นและดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ข้ามดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนักลงทุนสามารถนํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการ 

พิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ลกัขณา สินโน  (2550) เร่ืองปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูล

รายเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จนถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 รวบรวม

ขอ้มูลทั้งหมด 30 Observation โดยการใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐกิจมิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Model) ด้วยวิธีการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares-OLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตวัแปรต่างๆโดยกปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาวสัดุราคาวสัดุก่อสร้าง 

ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา และปริมาณเงิน

ตามความหมายแบบกวา้ง  

       ผลการศึกษา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ

และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
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99 ส่วนปริมาณเงินตามความหมายแบบกวา้งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 90 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคา

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET Index),ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI),ดชันีดาวน์โจนส์

(DJIA)อตัราดอกเบ้ียเงินกู้(MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นข้อมูล

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ท่ี มีส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)  คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ ด้วยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใช้วิธีก ําลังสองน้อยสุด  

จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปร

อิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 
โดยท่ี Y = ตวัแปรตาม 

a  =ค่าคงท่ี 

b  =ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม  

x  =ตวัแปรอิสระ 

e  =ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 
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ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูจ้ดัทาํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ไดด้งัน้ี 

PROPCON = a + b1SET Index + b2BSI + b3DJIA 

   +b4MLR + b5INF 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

ตวัแปรตาม 

 PROOCON หมายถึง ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

ตวัแปรอิสระ 

SET Index หมายถึง  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

BSI   หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

DJIA  หมายถึง ดชันีดาวน์โจนส์ 

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ.2551 ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุป

และอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
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อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํMultiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล  

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา

Multicollinearityด้วยการทาํ ทาํ 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

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

PROPCON = 5.316463+0.080635BSI+0.129191INF+0.074746MLR+0.083048SET 

         (-0.589927)  (1.555313)   (0.742929)     (0.031683)       ( 27.14824)** 

โดยผลการคาํนวณ มีดงัน้ี 

F-statistic = 1580.331 

Prob(F-statistic) = 0.000 

R-square = 0.99465 

Adjusted R-squared = 0.994021 

N = 58 

Durbin-Watson stat = 2.062498 
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หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึงค่า T-statistic 

        **     หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาไดส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(PROPCON)  ไดร้้อยละ 99.47โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั3ตวัแปรคือดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI), อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR),อตัราเงินเฟ้อ(INF)  ส่วนตวัแปรท่ี

มีนยัสําคญัมีทั้งหมด1ตวัแปรได้แก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON)  ในทิศทางเดียวกนั โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละตวั

แปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากับ 0.083048  สามารถอธิบายได้ว่าหากดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  0.083048 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่  

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อราคา

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากในช่วงเวลาท่ีศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในระดับ 99.47%  จะเห็นเห็นได้ว่าดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนจาก 449.96 จุด ณ เดือน

ธนัวาคม 2551 ไปยงัระดบัสูงสุด 1,391.93 จุด ณ เดือนธนัวาคม 2555 (ขอ้มูล
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สถิติสําคญัของ SET,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) โดยใช้ขอ้มูลจาก

ราคาปิดของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET )  

2. ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง (PROPCON) ไดแ้ก่  

2.1  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติดชันี

ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI)   จะมีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกนั 

เพราะ ถ้านักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจเหมาะแก่การ

ลงทุน ก็จะส่งผลทาํให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างเพิ่มสูง ข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ัง น้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทาํการศึกษาดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) นั้นไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) อยา่งมีนยัสําคญัอนั

เน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย การชุมนุมของกลุ่ม

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ ไดท้วีความรุนแรงข้ึน เป็น

เหตุผลหลกัท่ีทาํให้ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่

ลง( ค่าเฉล่ียของ BSI  ประมาณ47.47) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข(2551) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วราภรณ์ 

จามรสวสัด์ิ  (2555) 

 2.2  อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

(MLR)จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางตรงกันข้าม เพราะโดยปกติแล้วอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้(MLR) ถือเป็นต้นทุนของบริษัทเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้

(MLR)เพิ่มสูงข้ึนบริษทัจะตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน  ดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวั

สูงข้ึนส่งผลบวกต่อราคาหุ้นดว้ยเช่นกนั แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)  ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม
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อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)อยา่งมีนยัสําคญัอนั

เน่ืองมาจาก ในช่วงปี2551 ได้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงข้ึนพร้อมๆกบั

ปัญหาเศรษฐกิจของโลกเร่ิมชะลอตวั ทาํให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่

สามารถท่ีจะลดอตัราดอกเบ้ียเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของชลิต วงศ์ประเสริฐสุข(2551) และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วริษฐา เลิศทิวากร (2551) 

2.3  อัตราเงินเฟ้อ (INF)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ซ่ึงโดยปกติอัตราเงินเฟ้อ 

(INF)จะมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ในทิศทางเดียวกนั เพราะอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างปรับตวั

สูงข้ึน ทาํใหก้ารลงทุนหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

มีความน่าสนใจมากข้ึนแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีได้

ทําการศึกษาอัตราเงินเฟ้อ (INF)ไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)อย่างมีนัยสําคญัอนัเน่ืองมาจาก  

ในช่วงเวลาท่ีการศึกษามีอตัราเงินเฟ้อไม่สูงมากนกั ส่งผลให้นกัลงทุนเกิด

การชะลอการลงทุน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของลักขณา สินโน 

(2550) 

ข้อเสนอแนะ 

 สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควรจะศึกษาปัจจยั

ทางด้านการเมือง และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

(PROPCON)และยงัช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนอีกดว้ย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุนในการซ้ือขายหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) นกัลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การลงทุนในหลักทรัพยน์ั้นอย่างเพียงพอและตอ้งมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่าง

ละเอียด เน่ืองมากจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มี
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ความเส่ียงสูง ด้วยเช่นกนั  นักลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเพื่อนาํมาใช้ตดัสินใจลงทุนการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์

6. บรรณานุกรม 

กญัญารัตน์ ศิริประไพ. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”  รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รังสิต,2554. 

ชลิต วงศป์ระเสริฐสุข. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.” การคน้ควา้แบบ

อิสระ,บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,2551. 

พิพฒัน์ จึงพอใจ. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” การ

คน้ควา้แบบอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,2546 

ลกัขณา สินโน. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา 

อสังหาริมทรัพย.์” สารนิพนธ์,เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง,2550. 

วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ.“ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั

รังสิต,2555. 

วริษฐา เลิศทิวากร. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์.” การคน้ควา้แบบอิสระ,บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,2551. 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข.“ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, หลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต,2554. 

อภิญญา ปุ้ยพนัธวงศ.์ การเงินธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร, : เค.พี พรินต้ิง จาํกดั,2549 



162 

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

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. การลงทุน.ขอ้มูลออนไลน์,เขา้ถึงได้

จาก http://www.tsi-thailand.org 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง.

ขอ้มูลออนไลน์,เขา้ถึงไดจ้าก http://www.set.or.th 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ และ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและดัชนี

ดาวน์โจนส์ . ขอ้มูลออนไลน์,เขา้ถึงไดจ้าก http://www.setsmart.com 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอัตราดอกเบีย้เงินกู้  และ

อัตราเงินเฟ้อ. ขอ้มูลออนไลน์, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.bot.or.th 

 

http://www.tsi-thailand.org/
http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/
http://www.bot.or.th/


163 
 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกจิของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF THE HOME & 

OFFICE PRODUCTS. (HOME) 

อรพิน  เพชรศิริ1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

                                

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน (HOME)  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 

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

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม  2551 ถึง ธนัวาคม 2555 

เป็นจาํนวน  60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) ได้แก่ ดชันี

ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์(TVAL) มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ อตัราเงินเฟ้อ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study economic factors influences the stock price 

index of the Home & Office Products. (HOME) 

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

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

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

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

the data. 

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

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

Products sector (HOME) at the significance level of 0.05 

Key Words : stock price index, inflation Rate 

1.บทนํา 

ตลาดทุนไทยยคุใหม่มีจุดเร่ิมตน้จากการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ

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

มัน่คงทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ต่อมา แผนพฒันาเศรษฐกิจ

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

หลกัทรัพยท่ี์มีระบบระเบียบข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยเนน้ให้มีบทบาทสําคญัในการเป็น

แหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  

พฒันาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค เร่ิมจาก 

"ตลาดหุน้กรุงเทพ"  (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชน และต่อมาเป็น 

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ช่ือภาษาองักฤษว่า "The Securities 

Exchange of Thailand"    

ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดมี้โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษทัท่ีจด

ทะเบียน เพื่อให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัไดอ้ยู่ในหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อ

ความเหมาะสมในการเปรียบเทียบระหว่างกนัและเป็นขอ้มูลดา้นการลงทุนไดอ้ย่าง
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เหมาะสม โดยแนวทางการจดักลุ่มมีหลกัการโดยรวมคือ ให้สามารถสะทอ้นถึง

ประเภทธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนได้ชดัเจนและสะทอ้นให้เห็นถึงอุตสาหกรรม

ของประเทศได้มากข้ึน นิยามและความหมายของแต่ละกลุ่ม / หมวดสามารถ

ครอบคลุมและรองรับประเภทธุรกิจของบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจประเภทใหม่ ๆ ท่ีคาดวา่

จะเขา้มาจดทะเบียนในอนาคตได ้

ในการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจใหก้บันกัลงทุน  จึงเป็นเหตุผลในการศึกษาคร้ังน้ี 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ (TVOL) และมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย  ์ (TVAL) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สํานกังาน  โดยตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเลือกมาศึกษา  ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF)  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVOL)  และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

(TVAL) ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือน

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน มาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ต่างๆท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบั

สินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ  หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

(HOME) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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กรอบแนวความคิด 

 ตวัแปรอิสระ                                                                                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน  สาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุน และ 

ผูส้นใจทัว่ไปหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน   

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของ

ใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ผูว้จิยัไดศึ้กษารวบรวม แนวคิดทฤษฎี  และวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทฤษฎีความเส่ียง 

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)              

ส่วนท่ี 2  ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVOL) 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) 

ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกจิ

ของใช้ในครัวเรือนและ

สํานักงาน (HOME) 
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ภาวะตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  

ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กสานต์ิ ชนะชยั (2552) ศึกษาการทดสอบระหวา่งตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ี

มีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคดงักล่าว 

ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราแลกเปล่ียนระหว่างไทยกบั

สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ ามนัดิบดูไบล่วงหนา้ 1 เดือน ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

และ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิ โดยใชข้อ้มูลรายวนัระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายม 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดยการใชแ้บบจาํลองทาง

เศรษฐมิติดว้ยเทคนิควิธี Cointegration และ Error Correction Model (ECM) ตาม

กระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และพิจารณาผลกระทบท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) 

จากการศึกษาพบวา่ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย, ราคานํ้ ามนัดิบตลาดดูไบล่วงหนา้ 1 เดือน, มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ส่วนตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้มได้แก่ อตัราดอกเบ้ียฝาก

ประจาํ 12 เดือน และ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่มี

ความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนผลการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ในระยะยาว ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และ ปริมาณ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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อานนท ์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ เพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และใชก้ารวิเคราะห์โดยวิธีกาํลงัสอง

น้อยท่ีสุด มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัต่าง ๆ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง กนัยายน 2549 โดยมีจาํนวน 58 

ตวัอยา่ง  

ผลท่ีได้จากการทดสอบคือ ปัจจยัท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ปริมาณเงินใน

ประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

กาญจนวดี  วิบูลยพ์าณิช (2547)  ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยเป็นการวิเคราะห์แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ ดว้ย

วธีิการประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อนดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

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

ขอ้มูลทุติยภูมิ ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2540 ถึง เดือน ธนัวาคม 2546 

ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระทุกตวั สามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย์

ในประเทศไทยได ้81.55% โดยตวัแปรท่ีเป็นปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบั

ทองคาํ ระดบัรายได ้อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีนยัสําคญัทางสถิติ 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ส่วนตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศ

ไทย คือ ตวัแปรปริมาณเงิน ระดบัราคาเช้ือเพลิง ระดบัราคา ระดบัรายได ้อตัราเงิน

เฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเป็นไปตามสมมติฐาน แต่ตัวแปรอัตราดอกเบ้ีย

ต่างประเทศไม่ตรงตามสมมติฐาน 
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เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยพบวา่ ปริมาณเงิน ระดบัราคาทองคาํ ระดบั

รายได้ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน ส่วนระดับราคา

เช้ือเพลิง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม 

และระดบัราคาเช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากท่ีสุด 

ส่วนตวัแปรอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

นิภา  ไชยวงศ ์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

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

104 วนั โดยใชแ้บบจาํลองของสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป EViews 

ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ราคาหุน้บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ดชันีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สลิลทิพย ์ศิริไพบูลย ์(2546) ได้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2538 ถึงเดือน ธันวาคม 2544 โดยปัจจัยท่ีนํามาศึกษาได้แก่ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ ค่าเงินบาท และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

อดีต 

ผลการศึกษาพบวา่ขอ้มูลของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มีลักษณะน่ิง ในขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาทมีลักษณะไม่น่ิง จึงได้ใช้วิธี
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วิเคราะห์แบบสมการถดถอยโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด โดยพบว่ามูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญั ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์

มวลรวมประชาชาติและ ค่าเงินบาทไม่มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12 เดือน 

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

หลกัทรัพย ์(TVAL) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

ตลาดหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอย  โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม  1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั 
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แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํใหต้อ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ไดด้งัน้ี 

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

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

HOME หมายถึง   ดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ 

   สาํนกังาน 

ตวัแปรอิสระ 

SET  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

   ไทย 

INT หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

TVOL หมายถึง  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
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TVAL   หมายถึง  มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

ตัวแปรในการศึกษา 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ถา้ดชันีราคา

หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีแนวโน้มสูงข้ึนแสดงให้เห็นว่า นัก

ลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเคร่ืองช้ีวดั

ความสนใจในการซ้ือขายหุน้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสํานักงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยูใ่น

ระดบัตํ่าหรือปรับลดลง ทาํให้ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่าย หรือนาํไปลงทุนอยา่ง

อ่ืนมีมากข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก กล่าวคือ ถา้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากลดลง จึงมีผลทาํให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึน 

ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราเงินเฟ้อท่ีสูง ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน

เน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํใหเ้งินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคา

หลกัทรัพยล์ดลง ทาํให้อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ส่งผลใหด้ชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 

เปล่ียนแปลงตาม ดงันั้นหากปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันี

ราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งควรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจ

ของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน ควรส่งผลในทิศทาง
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เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน อาจกล่าวได้

วา่ หากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสาํนกังาน เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิจึง

ควรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือน

และสาํนกังาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสาํนกังาน อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์  โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั  แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ตน้กบัดชันีราคาหุ้น  หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสาํนกังาน และมีขั้นตอนการ

พิจารณาการทาํ Multiple Regressions 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้น

ครัวเรือนและสาํนกังานในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้นจึงทาํการ Run 

Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย

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

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการสมการถดถอยเชิงซอ้น 

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

   -0.000439TVOL+0.000475TVAL               

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

 

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

  R-squared   = 0.981507 

  Adjusted R-squared  = 0.978918 

  Durbin-Watson    = 2.040474 

  N    = 58 

 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

สรุปผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ 2 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงท่ี

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) อยา่งนยัสําคญั 

ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ไดถึ้งร้อยละ 

98.1507 อีกร้อยละ 1.8493 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson = 2.040474 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิ

ของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 
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ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

เท่ากบั 0.018738 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) เปล่ียนแปลงไป 0.018738 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVAL)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.000475 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้ดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) 

เปล่ียนแปลงไป 0.000475 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือน

และสํานกังาน (HOME) สามารถอธิบายปัจจยัต่าง ๆ ได ้โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน 

(HOME) และปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน 

(HOME) อยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี

นยัสําคญั เพราะว่าดชันีราคาหุ้นในหลกัทรัพยน์ั้น เป็นเคร่ืองมือในการแสดงทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของหลกัทรัพย ์ถา้ราคาหุ้นสูงข้ึน แสดงว่า ราคาหุ้นส่วนใหญ่ใน

ตลาดหลักทรัพย์สูงข้ึนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการท่ีดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เคล่ือนไหวไปในทิศทางใด นักลงทุนก็มีแนวโน้มจะซ้ือขายให้เป็นไปตามตลาด

หลกัทรัพยเ์ช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคุณนิภา  ไชยวงศ์  ได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เม่ือ
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ปี 2554 ผลการศึกษาปรากฏว่า มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVAL) มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของ

ใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั  เพราะวา่

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ

สํานกังาน ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือน

และสาํนกังาน กล่าวไดว้า่ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํใหด้ชันีราคาหุ้น

หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิจึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้

ในครัวเรือนและสาํนกังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคุณอานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล 

ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เม่ือปี 2549 ผลการศึกษาปรากฏวา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ และ คุณลลิลทิพย ์ ศิริไพบูลย ์ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2546 ผลการศึกษาปรากฏว่า มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและ

สาํนกังาน (HOME) ไดแ้ก่ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะว่า เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยู่ในระดบัตํ่าหรือปรับ

ลดลง ทาํใหค้วามตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ้่าย หรือนาํไปลงทุนอยา่งอ่ืนมีมากข้ึน เพื่อให้

ได้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก กล่าวคือ ถ้าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ลดลง จึงมีผลทาํให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มมากข้ึน ทาํให้อัตรา

ดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของคุณกสานต์ิ  ชนะชยั ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 
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ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 เดือนมีผลต่อดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในในทิศทางตรงกนัขา้ม การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย

ฝากประจาํ 12 เดือน จะทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลดลง  และไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 เดือนไม่มี

ความสัมพนัธ์กนักบัดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระยะยาว 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือน

และสํานกังาน (HOME)   ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อท่ี

สูง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากค่าเงินบาทลดลง ทาํให้เงินท่ีจะ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงจึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยล์ดลง แต่จากการศึกษาใน

คร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อ (INF) นั้นจะไม่มีผลต่อ ดชันี

ราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน (HOME) อนัเน่ืองมาจาก การ

เปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้ออนัเป็นผลจากการท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวั

สูงข้ึนทาํให้บริษทักลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจในด้านพลงังานจะได้รับกาํไรเพิ่มข้ึน ทาํให้

ผลตอบแทนต่อหุ้นสูงข้ึน และส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาคุณอานนท์  ธชัศฤงคารสกุล ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี 2549 ผลการศึกษาปรากฏ

วา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจ

ของใช้ในครัวเรือนและสํานกังาน ( HOME)   ซ่ึงโดยปกติปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

ทิศทางเดียวกนั เพราะวา่  การเปล่ียนแปลงของปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ส่งผล

ให้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงตาม ดงันั้นหาก

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ก็จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยจึ์งมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่จากการศึกษาใน

คร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้นจะไม่มีผล
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ต่อ ดชันีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใชใ้นครัวเรือนและสํานกังาน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาคุณกสานต์ิ  ชนะชยั ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย เม่ือปี 2552 

ผลการศึกษาปรากฏวา่ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

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

และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (TVAL) ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยั

ขอเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัในดา้น

การเมือง ปัจจยั เก่ียวกบัการลงทุนภาคเอกชนและปัจจยัของบริษทัในหมวดธุรกิจของ

ใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (HOME) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเหลก็ โดยใช้แบบจําลอง  CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ BSBM, 

INOX, PERM, SSSC, TGPRO และ TWP 

(The  Comparision  of  Risk and Rate of Return of Securities in the Steels 

Industry’s  by Capital Asset Pricing Model (CAPM) : The case study of BSBM, 

INOX, PERM, SSSC, TGPRO and TWP)  

ปรีชายา พนัธ์ุพฒัน์  1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของแต่ละหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงมี

หลกัทรัพยใ์นการศึกษาคือ หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยม์าทั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BSBM, INOX, 

PERM, SSSC, TGPRO และ TWP ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) 

 

----------------------------------------------- 
1นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 



 

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

 

181 

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มี 5 หลกัทรัพย ์คือ 

BSBM, INOX, PERM, SSSC และ TGPRO โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก มี 1 หลกัทรัพยคื์อ 

TWP โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, ทฤษฎีการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

The research aimed to study 1) to comparatively study risk and return in 

investing steel industry’s securities with the risk and return from the market 2) To 

compare expected rate of return under Capital Asset Pricing Model: CAPM with the 

real rate of return on steel industry’s securities which the scope in studying was 

securities under steel industry in the Stock Exchange of Thailand by selecting 6 

stocks i.e. BSBM, INOX, PERM, SSSC, TGPRO and TWP. The secondary data 

was implemented by daily data since 1 January 2011 to 31 December 2012, totally 

of 489 working days. The statistic tool in analysis was the analytical skills from 

Capital Asset Pricing Model: CAPM.  

The result showed that there were five stocks in steel industry that investors 

should buy which were BSBM, INOX, PERM, SSSC and TGPRO because those all 

were undervalued. Regarding its steel industry, there was one stock that 

recommended to sell which was TWP due to its overvaluation.  

Keywords: The Stock Exchange of Thailand, Steel Industry, Capital Asset Pricing 

Model 

1. ความเป็นมาและปัญหา  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ี 

รวบรวมเงินทุนจากเงินออมมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใช้ใน 

การขยายกิจการ โดยการออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนักลงทุน 
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เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือหลักทรัพย์และรับผลตอบแทนทางการเงินใน 

หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนถือหุ้นอยู่ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ ส่วนธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีไดม้าไปใช่ไนการ 

ประกอบธุรกิจและขยายกิจการ ส่งผลต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กมาเป็นกรณีศึกษา

โดยทาํการศึกษาเก่ียวกับค่าความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนใน

หลกัทรัพยว์่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ืน

จากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี :- 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  

 2. เพื่อใหน้กัลงทุนใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ผูว้ิจ ัยจะทําการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ในช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ 

 ในการน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 1. SSSC  บมจ. ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม   

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. TWP  บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท ์  

THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

3. BSBM  บมจ.บางสะพานบาร์มิล   

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. INOX บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์   

    POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. PERM บมจ.เพิ่มสินสตีลเวร์ิค   

PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

6. TGPRO บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์   

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวความคิด และทฤษฎี รวมถึงผลงาน

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
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 1. แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

3. แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน (Investment) 

ก่อนการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนควรทาํการวิเคราะห์หลกัทรัพยก่์อน 

เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องมากข้ึน การวิเคราะห์หลักทรัพย์แบ่งเป็น 2 

แนวคิด คือ 

การวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ท่ีประเมินหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดย

พิจารณาถึงกระแสเงินสดท่ีนกัลงทุน คาดวา่จะไดรั้บเช่น เงินสดปันผล ราคาหุ้นท่ีคาด

ว่าจะขายได้ และพิจารณาถึงความเส่ียง จากการลงทุนในหลักทรัพย์ผลจากการ

วิเคราะห์สามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ ซ้ือหรือขายหลักทรัพย ์การ

วเิคราะห์แนวคิดน้ีเช่ือวา่กระแสเงินสดรับ เช่น เงินปันผล และความเส่ียงท่ีคาดไวจ้าก

การลงทุนมีปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ เป็นตวักาํหนด ไดแ้ก่ ภาวะ เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง 

ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงาน รวมทั้งฐานะการเงิน ของบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ฝ่ายส่ือส่ิงพิมพ,์ 2546, หนา้ 4) 

การวเิคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)  

เป็นการวิเคราะห์หลกัทรัพยจ์าก การเคล่ือนไหวของราคา และปริมาณการ

ซ้ือขายของหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อประมาณการ ราคาหลักทรัพยใ์นอนาคต (วิไล

พรรณ ตาริชกุล. 2551) 

นักลงทุนจึงควรใช้การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ ง 2 วิธี คือ วิเคราะห์จาก

ปัจจยัพื้นฐาน ควบคู่กบัการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อให้สามารถตดัสินใจลงทุนไดดี้

ข้ึน 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง (Risk) 

ความเส่ียง (Risk) หรือ ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง 

ความ ไม่แน่นอนในการได้รับเงินลงทุนคืนและได้รับอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนตามท่ี คาดหวงัไว ้เป็นความเส่ียงจากการท่ีไดรั้บอตัราผลตอบแทนเป็น 0 หรือ 

ตํ่ากว่า หรือสูง กว่าท่ีประมาณการไว ้หรือไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายความ

เส่ียงจากการลงทุนซ่ึง กล่าวถึงในท่ีน้ี คือ ความเส่ียงดา้นราคา (price risk) หมายถึง 

โอกาสท่ีราคาของ หลกัทรัพย์ท่ีลงทุนจะเปล่ียนแปลงและให้อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บต่างจากอตัรา ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

3. Capital Asset Pricing Model (CAPM) คือ รูปแบบจาํลองในการกาํหนด

ราคา หลกัทรัพยซ่ึ์งแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ  

6 ข้อสมมติฐานของ CAPM ขอ้สมมติฐานของ CAPM มีดงัต่อไปน้ี  

(Seitz .1990 อา้งใน ชาํนาญ ดอนสินเพิ่ม. 2552)  

 1. นกัลงทุนมีช่วงเวลาในการลงทุนตรงกนั การลงทุนตอ้งการใหไ้ดรั้บอรรถ- 

ประโยชน์สูงสุด และเลือกลงทุนกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนท่ี 

คาดหวงัและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

 2. นกัลงทุนมีความเห็นเหมือนกนัเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและ

ค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และค่าความแปรปรวน

ร่วม (covariance) ของอตัราผลตอบแทนระหวา่งสินทรัพยท่ี์จบัคู่กนั 

 3. นกัลงทุนสามารถใหกู้ย้มืและกูย้มืเงินโดยไม่จาํกดัจาํนวนในอตัราดอกเบ้ีย

ท่ี ปราศจากความเส่ียง 

 4. ไม่พิจารณาเร่ืองภาร 

 5. ไม่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย 

 6. ไม่มีนกัลงทุนรายใดท่ีลงทุนในหลกัทรัพยม์ากจนทาํให้มีผลกระทบต่อ

ราคาท่ี ซ้ือหรือขายกนัในตลาดหลกัทรัพย ์

 7. การลงทุนมีจาํนวนท่ีแน่นอน 



 

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

 

186 

 ขอ้สมมติฐานดงักล่าวเป็นการสมมติใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ 

(Perfect Market) ไม่มีส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะ8เป็น

ภาษี 8ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การแบ่งเงินลงทุนได ้และอตัราดอกเบ้ียท่ี

เท่ากนั ทาํใหมุ้่งสู่การวเิคราะห์การมีดุลยภาพในตลาดหลกัทรัพยไ์ดง้่ายข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การ

ลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) 

และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, 

SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมี

ระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาล

อาย ุ6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

 กรวินย์ ประสมทอง (2547) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการช้ือขายสมํ่า

เสมอ 6 หลกัทรัพย ์ตั้งแต่มกราคม 2544 - ธันวาคม 2545 สรุปผลการศึกษาพบว่า

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้น หลกัทรัพย ์AMATA, AP, LH, 
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MK และ ROJANA ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดและมี

ความเส่ียงสูงกว่าตลาดด้วย มีเพียงหลักทรัพย์เดียว คือ HEMRAJ ท่ีให้อัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดและมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด เม่ือ

พิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ละประมาณการรายได้ท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยพ์บว่าทุกหลกัทรัพยมี์

ศกัยภาพในการทาํกาํไรสูงในอนาคต ทาํให้คาดว่าจะมีอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมาก 

 วิรัญญา ก่อเกษมสุข (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทน

หลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยแบบ จาํลองการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์ศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูล ราคา

ปิดรายวนัของหลกัทรัพยจ์าํนวน 1066 วนั เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2544 

ถึงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพย ์JUTHA PSL THAI และ 

TTA น้ันมีค่าสัมประสิทธิ (β ) ที่มากกว่า 1 จดัว่าเป็นหลกัทรัพยแ์บบ aggressive 

stock ส่วนหลกัทรัพย ์ASIMAR BECL RCL และ AOT มีค่าสัมประสิทธ์ิ (β ) ท่ี

น้อยกว่า 1 จดัว่าเป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม defensive stock อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์คาํนวณไดจ้ากปัจจยัพื้นฐานซ่ึงใช ้P/E ratio เป็นตวั แปรแทน ไดผ้ลดงัน้ี 

หลกัทรัพย ์ASIMAR มีค่าร้อยละ 0.10 หลกัทรัพย ์BECL มีค่าร้อยละ 0.03 หลกัทรัพย ์

JUTHA มีค่าร้อยละ0.12 หลกัทรัพย ์PSL มีค่าร้อยละ -0.14 หลกัทรัพย ์RCL มีค่าร้อย

ละ -0.10 หลกัทรัพย ์THAI มีค่าร้อยละ0.23 หลกัทรัพย ์TTA มีค่าร้อยละ-0.13 และ

หลกัทรัพย ์AOT มีค่าร้อยละ0.07 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML เม่ือ

นกัลงทุนเลือกตดัสินใจลงทุนใน 7 หลกัทรัพย ์คือ ASIMAR BECL JUTHA PSL 

RCL THAI และ TTA ในระยะเวลา 1 ปี ถึง ระยะเวลา 5 ปี ไดผ้ลตอบแทนหลกัทรัพย์

อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.01 ต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเส่ียง (อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล) ส่วนหลักทรัพย์ AOT นั้ น มีอตัรา

ผลตอบแทนบนเส้น SML อยู่ท่ีร้อยละ 0.00 เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนในอนาคต ของหลกัทรัพยบ์นเส้น SML 
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แลว้พบวา่หลกัทรัพย ์ASIMAR BECL JUTHA THAI และ AOT อยู ่เหนือเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์แสดงว่ามีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นในอนาคตราคาหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะ 

ปรับตวัสูงข้ึนส่งผลให้ผลตอบแทนหลกัทรัพยล์ดลงจนเท่าระดบัเดียวกบัเส้นตลาด

หลักทรัพย์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรลงทุนก่อนท่ีราคาจะปรับข้ึน โดยสรุปความ

แตกต่างระหว่างแบบจาํลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และแบบจาํลอง 

ประยุกตก์ารตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ประกอบการใชปั้จจยัพื้นฐาน (P/E ratio) 

คือ แบบจาํลองการ ตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) นั้นใชข้อ้มูลในอดีตเพียงอยา่งเดียว

ในการพยากรณ์ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ในอนาคต หากแต่แบบจาํลองประยุกตก์ารตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ประกอบการใชปั้จจยัพื้นฐาน (P/E ratio) นั้นใชข้อ้มูลใน

อดีตร่วมกบัการวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัล่วงหนา้จากอตัราการเติบโตของผล

กาํไรต่อหลกัทรัพยใ์นการพยากรณ์ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นอนาคต ซ่ึงควรทาํให้

การพยากรณ์ผลตอบแทนมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 

 ศิริธร กาญจนาประเสริฐ  และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ เกียรติ  (2555)  ได้

ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้แบบจาํลอง CAPM ตั้งแต่วนัท่ี 13 

พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การ

วิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบว่า 

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 

หลกัทรัพย ์คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SMART, SIM, 

SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุน

ไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) 
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วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

       1.) ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยม์า 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1. SSSC  บมจ. ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม   

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2. TWP  บมจ. ไทยไวร์โพรดคัท ์  

THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

3. BSBM  บมจ.บางสะพานบาร์มิล   

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

4. INOX บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์   

    POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. PERM บมจ.เพิ่มสินสตีลเวร์ิค   

PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

6. TGPRO บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์   

THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

2.) ดชันี SET INDEX จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

           3.) อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 3 เดือน รวบรวมจาก

ฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
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สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวเิคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กกบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ 

(%) 

ความเส่ียงรวม (%) 

SET Index 0.07 1.33 

BSBM -0.05 1.50 

INOX 0.09 11.35 

PERM 0.02 4.25 

SSSC 0.11 3.35 

TGPRO 0.37 30.80 

TWP 0.10 7.88 

 จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการศึกษาเพื่อเรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณแสดงในภาพ

ท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในทางบวกและทางลบ 
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รูปภาพที่ 4.1 แสดงความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในช่วง

ระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

รูปภาพท่ี 4.1 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดกบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 

2555 ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.33 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กพบวา่ หลกัทรัพย์

ท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์คือ TGPRO, INOX, TWP, PERM, 

SSSC และ BSBM โดยความเส่ียงของทั้งหกหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั ร้อยละ 30.80, ร้อย

ละ 11.35, ร้อยละ 7.88, ร้อยละ 4.25, ร้อยละ 3.35 และ ร้อยละ 1.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

ทีแ่ท้จริง (Ri) (%) 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงัตามทฤษฎ ี

CAPM (E(R i)) (%) 

การตัดสินใจ 

BSBM 163.32 16.30 Undervalue 

INOX 93.90 39.46 Undervalue 

PERM 111.00 25.39 Undervalue 

SSSC 33.14 22.90 Undervalue 

TGPRO 284.06 63.11 Undervalue 

TWP 24.82 33.748 Overvalue 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดว้า่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจซ้ือนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงว่าเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจซ้ือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) แสดงวา่ หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะ

ปรับตวัลดลง ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

        1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BSBM, 

INOX, PERM, SSSC และ TGPRO เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึน 

        2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจขาย มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ TWP เพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมเหล็กในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2554 – 31 มกราคม 2555 ผล

การศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

เหล็ก ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตลาด ซ่ึงมี 2 หลกัทรัพย ์

ได้แก่  BSBM และ PERM ส่วนหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ท่ี มีอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีเพียง 4 หลกัทรัพย ์คือ INOX, TWP , SSSC 

และ TGPRO  

 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกว่า 1.0 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 6 หลกัทรัพย ์คือ TGPRO, INOX, 

TWP, PERM, SSSC และ BSBM 

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ BSBM, INOX, PERM, SSSC และ 

TGPRO ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TWP 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 

และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลกัทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยส์ําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

Factors Affecting the Stock Price Index  of the  Market for Alternative Investment 

สุมาลี   เรืองกนั1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในคร้ังน้ีการศึกษา ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET),อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

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

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

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นราย

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

เดือน  โดยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

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

ปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด(PE) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ   ดชันีราคาหุน้เอม็ เอ ไอ, ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

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

the  Market for Alternative Investment  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stock Price Index. At the significance level of 0.05 

Key Words: MAI Index, Securities price index 

1. บทนํา 

 ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium 

Enterprises = SMEs) เกิดข้ึนซ่ึงมีมากกวา่ 90% ของจาํนวนทั้งหมดในประเทศ ซ่ึง

ประกอบดว้ย กิจการการผลิต การคา้ และธุรกิจบริการซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ียงัมีความสําคญั

ต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นช่วยสร้างงาน, สร้างมูลค่าเพิ่ม, สร้างเงินตราต่างประเทศ, ลด

การนาํเขา้สินคา้ต่างประเทศเป็นจุดเร่ิมตน้ในการประกอบการธุรกิจ, เช่ือมโยงกบั

กิจการขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืนๆ, เป็นแหล่งพฒันาทกัษะฝีมือ, สร้างความ

เขม้แข็งให้กบัระบบเศรษฐกิจนบัไดว้่าเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศให้กา้วไปขา้งหน้าอย่างแข็งแกร่งซ่ึงในแต่ละยุคสมยัไม่ว่าจะ

เป็นสภาพแวดล้อมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตลอดเวลา พร้อมกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพพร้อมกบัปรับตวัให้เขา้กบัยุคโลกาภิวฒัน์ 
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ซ่ึงปัญหาของธุรกิจดงักล่าวกาํลงัประสบปัญหาอยู ่คือ ขาดการจดัการอยา่งเป็นระบบ 

และการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ ปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคในการเติบโตของ

ธุรกิจอย่างรวดเร็วเท่าท่ีควร ส่ิงท่ีสําคญัคือการเขา้ถึงแหล่งทุน เพื่อนาํมาใช้ในการ

ลงทุนพฒันา และปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ซ่ึงจะทาํให้การ

บริหารการเงินของธุรกิจเหล่าน้ีมีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีสามารถ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดย้ากกวา่กิจการท่ีมีขนาดใหญ่  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความสําคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมท่ีเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจึงสนับสนุนธุรกิจ

เหล่าน้ีให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีมีความเส่ียงตํ่าได้  จึงมีการจดัตั้ ง

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ข้ึนเพื่อสนบัสนุนธุรกิจ SMEs ให้การดาํเนินธุรกิจเติบโต

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนื 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) เปิด

ดาํเนินการอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2542 ภายใตก้ารบริหารงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มท่ีไม่สามารถเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดซ่ึ้งตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 

ไอ สามารถทาํให้กิจการเหล่าน้ีเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายและเร็วข้ึนโดยเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอนั้นกิจการท่ีตอ้งการเขา้ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  จะมีผล

การดําเนินงาน ขนาดของกิจการระยะการดําเนินการของกิจการน้อยกว่าตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2551-พ.ศ. 2555 บริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอไดเ้พิ่มข้ึนอยา่ง

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

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

ดาํเนินงานของบริษทัในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอนั้นมีอตัราการเติบโตของธุรกิจ

ค่อนขา้งสูงทาํให้มีกาํไรรวม 1.36 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึน 22.7% จากปีก่อนหนา้ ซ่ึงทาํ

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

และการลงทุนเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ อีกทั้งยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือ
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ใหแ้ก่ธุรกิจ โดยจะเนน้ให้บริษทัจดทะเบียน SMEs และกิจการท่ีเก่ียวกบันวตกรรมมี

ทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนท่ีเทียบเท่ากบักิจการขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเติบโตสูง

ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างรากฐานสร้างความเขม้แข็งให้แก่

ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหกิ้จการเหล่าน้ีท่ีจะเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอมีการคาํนวณดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ (mai Index) ท่ีเป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นภาวะการซ้ือขายโดยรวมของ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้ งหมดแยกต่างหากจากการคาํนวณดัชนีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น จะมีหลกัการคาํนวณเช่นเดียวกนักบัการคาํนวณดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง mai Index จะใช้มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยร์วมของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2545 เป็นวนัฐานซ่ึง

การคาํนวณจะเป็นการแสดงการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทาํการซ้ือขายวา่มี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนหรือลดลงทาํให้เห็นถึงสภาวะของตลาดโดยทัว่ไป จะเป็นการ

สะท้อนให้เห็นสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ถ้าดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปในทิศทางท่ีสูงข้ึนแสดงวา่ภาวะตลาดหุน้ดีข้ึนในทางตรงกนัขา้ม

ถา้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยล์ดลงแสดงให้เห็นวา่ภาวะตลาดหุ้นกาํลงัซบเซาซ่ึง

นกัลงทุนสามารถใชด้ชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ    (mai Index) น้ี ใชใ้น

การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ดว้า่มีทิศทางไปในทางใด  เพื่อให้

นกัลงทุนหรือผูป้ระกอบการใชป้ระกอบการวางแผนตดัสินใจลงทุนและเพื่อทาํให้ผล

ประกอบการดีข้ึน ซ่ึงก่อนท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนย่อมตอ้งมีการประเมินและ

คาดการณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละตอ้งทาํการวิเคราะห์ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค เป็นต้น ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์เ ช่นการ

เปล่ียนแปลงของราคาจาํนวนหุ้นจดทะเบียนลกัษณะของธุรกิจอตัราส่วนราคาปิดต่อ

กาํไรสุทธิของตลาดสินทรัพยห์น้ีสินสภาพคล่องความสามารถในการทาํกาํไรเงินปัน

ผลเป็นตน้เพื่ออาศยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ เป็น
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การวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของราคาในอดีต ทาํให้สามารถคาดการณ์ราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อทาํใหน้กัลงทุนสามารถหาช่วงเวลาหรือจงัหวะท่ี

เหมาะสมในการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อใหไ้ดรั้บรับผลตอบแทนในอนาคตใน

รูปของเงินปันผลจากกาํไรสุทธิท่ีกิจการทาํรายไดใ้นแต่ละปีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอโดยปัจจยัท่ีนํามาศึกษา

ไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 

ไอ  อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาดรวมทั้งพิจารณาดา้นตวัแปรมหภาคซ่ึง

ได้แก่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปด้วย ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

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

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE) ท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

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

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

ราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยตวัแปร

ต่างๆท่ีเลือกมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด  โดย

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน 

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

กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรับนกัลงทุนไดป้ระกอบการ

วางแผนตดัสินใจลงทุน และสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ 

เอ ไอ ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น  3 ส่วนดงัน้ี 

 

 

ดชันีราคาหุน้

ตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

 มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

แนวคิดเบ้ืองตน้ของการลงทุน  (Investment) 

แนวคิดความเส่ียงจากการลงทุน 

ทฤษฎีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index) 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

ส่วนที ่2ประวติัความเป็นมาบริษทั 

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายย่อย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 

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

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

ความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณ

ค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ย จะพบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกั

ลงทุนต่างประเทศและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือ

หลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมิฐานท่ีตั้งไว ้

ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางตรงกนั
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ข้าม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 99% ส่วนดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคกบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์สุทธิของนักลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 99% 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีศึกษา จะพบว่า ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์

ราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัขั้นพื้นฐานในการผลิตของประเทศ 

  นิษณาต พลเสนา (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจัยกําหนดปริมาณการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 

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

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ผลการศึกษาถึงปัจจยักาํหนดปริมาณการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530-2547 

พบว่าได้ค่า R-Squared มีค่าเท่ากบั 0.967718 แสดงว่าตวัแปรท่ีกาํหนดในสมการ

สามารถท่ีจะอธิบายเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้้อยละ 96.7718 ส่วนอีกร้อยละ 3.2282 เกิดจาก

อิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาค่า Durbin Watson Test = 1.943614 ไม่

เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) โดยรายไดป้ระชาชาติ ณ ราคาตลาดปี

ปัจจุบนั  (GDP) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย(์SET) อตัราเงินปันผลตอบแทนเฉล่ีย 

(MDY) อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียบาทต่อดอลลาร์ (AVG) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด จึงมีความสําคญั

ในการกาํหนดปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีกําหนดดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงเศรษฐมิติ โดยใช้

ขอ้มูลรายเดือนจาํนวน 58 ตวัอย่าง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการสร้างสมการเชิงซ้อน (multiple regression) 

และใช้การวิเคราะห์วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ในการ

วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละตวัแปรอิสระต่าง ๆ ผล

การประมาณค่าสมการดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการ คือ 
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ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัในการกาํหนดตวัแปรตามคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามใน

ทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายตวัแปรตามได้

ร้อยละ 97.77 (R2= 0.9777) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีความเหมาะสมอยา่งมี

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

ไม่สามารถสรุปไดว้่าเกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) ของตวัผิดพลาด

คลาดเคล่ือน(error terms) 

สุกัญญา จันทร์เจริญ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (secondary time seriesdata) โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่

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

รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression) และใช้การวิเคราะห์โดยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (The Ordinary Least Squares-- OLS) จากการทดสอบแสดงให้

เห็นวา่ตวัแปรทั้ง 3 ตวั สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้้อยละ 91.65 โดยมีค่า F-statisticเท่ากบั 43.9497 ซ่ึง

แสดงว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด คือ อตัราส่วนปิดต่อกาํไรต่อหุ้น มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ในเดือนท่ีผ่านมา มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากถวัเฉล่ียมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และจากการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน 

(autocorrelation) ผลปรากฏว่าค่า Durbin-Watsonมีค่าเท่ากบั 2.1834 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ี

ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์กนัภายในระหวา่งตวัแปร 

กรกฎ  มุทุตานนท์ (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา 
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(time seriesdata) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2545 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2549 

โดยใช้แบบจาํลองทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อนในโปรแกรม 

EVIEWS และใช้วิ ธีประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

SquaresMethod-- OLS) ไดผ้ลการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม SET50 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 

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

ว่าตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาของหลกัทรัพย ์SET50 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพย ์ อตัราเงินปันผลเฉล่ียของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 และอตัราแลกเปล่ียนบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ มูลค่าตาม

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม  SET50 ได้ถึงร้อยละ 99.52 ส่วนอีกร้อยละ 0.48 

เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ 

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

ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 และจากการทดสอบค่า

สหสัมพนัธ์ของตวัคลาดเคล่ือน (autocorrelation) ผลปรากฏวา่ค่า Durbin-Watson มี

ค่าเท่ากับ 2.011195 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์กันภายใน

ระหวา่งตวัแปร 

ศิริรัตน์  ใจสมิง (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย์

เอม็ เอ ไอ ใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2545 

ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จาํนวน 57 เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลย

ภาพระยะยาว (Cointegration) การปรับตวัเชิงดุลยภาพระยะสั้ น(Error Correlation 

Model) ผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอมีความสัมพนัธ์

ระยะยาวทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนและอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งดอลล่าร์สหรัฐกบัเงินมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอซ่ึงตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวย้กเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่เป็นตาม

สมมุติฐานโดยมีทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 
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ทิพวรรณ  แม่นสํารวจการ (2550)ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

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

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

ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression) 

โดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของ

ตลาด  มูลค่าตลาดรวม มีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ99 ส่วนอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และอตัราดอกเบ้ีย

ลูกคา้ชั้นดีสาํหรับเงินกูย้ืม มีความสัมพนัธ์กบัดชันีผลตอบแทนรวม (TRI) ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

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

ฝากประจาํ  12 เดือน (INT) อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE)  โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นข้อมูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม  2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็น

จาํนวน  60  เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 



207 

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

 

 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i  = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

  a = ค่าคงท่ี 

  b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

  x = ตวัแปรอิสระ 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดั้งนั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + e i 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไดด้งัน้ี 

 

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

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน่ีมีดงัน้ีโดยท่ี 
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ตวัแปรตาม  

MAI  หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ตวัแปรอิสระ 

SET หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

EX  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

TVOL  หมายถึง มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

INT หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

PE  หมายถึง อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60 เดือน   

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในคร้ัง

น้ี จะนําเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยจะนําเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดทดสอบปัญหา

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation matrix หลังจากนั้ นทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบcross terms จากนั้นทดสอบ

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

หาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆเช่นค่า

นัยสําคญัทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปจากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

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

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

(-0.048795)    + 2.535454PE 

      (3.975396)** 

โดยมีค่า F-statistic = 666.6617 (Sig = 0.000000) 

R-square = 0.987167 

Adjusted R-squared = 0.985686 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.865892 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

**   หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาไดส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นสมการ

สามารถอธิบายถึงดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอไดร้้อยละ 98.72โดยมีตวั

แปรท่ีไม่ มีนัยสําคัญ 2 ตัวแปรคืออัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

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

มีนยัสําคญัมีทั้งหมด 3 ตวัแปรไดแ้ก่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (TVOL) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไร

สุทธิของตลาด(PE) ซ่ึงทั้ ง 3 ตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกนัโดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละ

ตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.182053สามารถอธิบายไดว้า่หากดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

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

0.110211สามารถอธิบายไดว้า่หากมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอเปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย (ร้อยลา้นบาท) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 0.110211

หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด (PE)มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 

2.535454สามารถอธิบายได้ว่าหากอัตราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เท่า) จะทาํให้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

0.497730 หน่วย (จุด) ในทิศทางตรงกนัขา้มซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไออยา่งมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ 

1.1. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)มีผลต่อดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัเพราะว่าเน่ืองจาก

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยท่ีเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถา้ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสูงข้ึน จะสะทอ้นความเคล่ือนไหวของ

ราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมดดชันีราคาหุ้นจะสูงข้ึน แสดงให้เห็นวา่มีการภาวะการซ้ือขาย

ของนักลงทุนจาํนวนมากทาํให้ราคาหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนและส่งผลให้ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอสูงข้ึนด้วยซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิษณาต พล

เสนา (2549) และอรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม (2547) 

1.2. มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ(TVOL)มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัเพราะมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์จะสะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกลุ่มนกัลงทุนท่ีมี

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ซ่ึงถา้มีปริมาณการซ้ือขายมากแสดงให้เห็น

ถึงมูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มากดว้ย ส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกญัญา จนัทร์เจริญ (2549) และศิริรัตน์  

ใจสมิง (2550) 
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1.3. อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาด (PE)มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัเพราะนกัลงทุนสามารถ

เปรียบเทียบบริษทัต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้ง่ายข้ึนจาก PE ซ่ึงทาํให้นัก

ลงทุนมองไปถึงสภาพคล่อง และความสามารถในการกาํไรวา่มีอตัราการเติบโตของ

กาํไรของบริษทั และสามารถตดัสินใจลงทุนไดจ้ากอตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรสุทธิ

ของตลาด ซ่ึงถา้อตัราส่วนปิดต่อกาํไรสุทธิของตลาดสูง แสดงให้เห็นความสามารถ

ในการทาํกาํไรในอนาคตสูง ทาํให้นักลงทุนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ทิพวรรณ  แม่นสาํรวจการ (2550)และสุกญัญา  จนัทร์เจริญ (2549) 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอไดแ้ก่ 

2.1. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)(EX)ไม่มีผลต่อ

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอซ่ึงโดยปกติอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทาง

เดียวกนัเพราะถา้อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐสูงข้ึนแสดงวา่ค่าเงินบาท

ท่ีอ่อนค่าลง ทาํให้นกัลงทุนต่างประเทศมีกาํลงัซ้ือมากข้ึน นกัลงทุนต่างประเทศจะ

เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นไทยมากข้ึน ก็จะส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นสูงข้ึน แต่

จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)นั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างมี

นยัสาํคญัอนัเน่ืองมาจากนกัลงทุนต่างชาติไม่ค่อยกลา้เขา้มาลงทุนในประเทศไทยมาก

นกั เพราะนกัลงทุนต่างชาติมีความกงัวลต่อสภาวะเศรษฐกิจปัญหาหน้ีสาธารณะใน

กรีซซ่ึงส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเช่นกนั จึงทาํให้นัก

ลงทุนต่างประเทศไม่กลา้เส่ียงเขา้มาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ค่อนขา้งมีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นกิจการ SMEs ประกอบกบั   

นักลงทุนต่างประเทศท่ีมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีจาํนวนน้อย ซ่ึง

ประมาณร้อยละ 1.59 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดงันั้นไม่ว่าอตัรา

แลกเปล่ียนจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 



212 

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

 

 

ทาํให้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรกฎ  มุทุตานนท ์(2550) และไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของอานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) 

2.2. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT)ไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํจะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะว่าถ้าภาวะ

อตัราดอกเบ้ียธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้

นกัลงทุนเคล่ือนยา้ยเงินทุนมาลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยข์องไทยปรับตวัลดลง ในทางกลบักนัถา้ภาวะอตัราดอกเบ้ียลด

ตํ่ าลง ก็จะส่งผลดีต่อการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนจะมีผลทําให้ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ปรับตวัสูงข้ึนดว้ยแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ี

ไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไออยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชลอ

ตวั ทาํให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เกิดการถดถอยอย่างรุนแรง ส่วนประเทศไทยเกิด

ความวุ่นวายทางการเมืองทาํให้ขาดความเช่ือมัน่ของรัฐบาลส่งผลต่อภาพพจน์ของ

ประเทศ และปรับลดอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ทาํให้นัก

ลงทุนมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ มากข้ึนเพราะช่วงท่ีทาํการศึกษาส่วน

ใหญ่นกัลงทุนนาํเงินไปลงทุนต่างประเทศทั้งการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละลงทุนใน

พนัธบัตร ดังนั้ นอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําจึงไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริรัตน์  ใจสมิง (2550) 

5.  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผล

การศึกษาจะเห็นไดว้า่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)มูลค่าซ้ือ

ขายหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(TVOL) และอตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรสุทธิของตลาด 

(PE)สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ ไดถึ้งร้อยละ98.72 แสดงวา่ปัจจยัทั้ง 3 ประการ มีผลกระทบต่อดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ดงันั้นผูล้งทุนท่ีสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ 
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ไอ จึงตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสําคญั เพื่อนาํมาประกอบการ

วางแผนในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

 การดาํเนินงานในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ถา้มีเชิญชวนผูล้งทุนเพื่อเขา้มา

ลงทุน หรือการะดมทุนจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ 

SMEs ท่ีเป็นส่วนขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
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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 
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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. 
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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) 



238 
 

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

 

 

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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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ 

บริษัทการบินไทย  จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Thai Airways Internatational  Public 

Company Limited.(THAI) 

ชุติมา เผื่อนสุริยา1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

---------------------------------------------------------------- 

 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) 
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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
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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



270 
 

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

 

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 
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  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
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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
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

บริษัทไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน) 

Economic factors affecting the stock price of Thai Reinsurance Company 

Limited.(THRE) 

จตุรวทิย ์ ฉากรัมย ์1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

              ------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 

Minimum Loan Rate อตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี  

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์

สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 

โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

รายเดือนตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน

โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,หลกัทรัพย,์ บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน) 

_____________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2   อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

บาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสําคญั ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม 

Abstract 

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

Thai Reinsurance Company Limited.(THRE) 

The Economic factors used in this study are Minimum Loan Rate) Stock 

(MLR), Consumer Price Index (CPI), Foreign Exchange Rate (EX) ,Deposit Rate 12 

month (FIX12) 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 analyze the data. 

The results shows that,  Foreign Exchange Rate (EX) statistically are 

positively affect the stock price of Thai Reinsurance Company Limited.(THRE). at 

the significance level of 0.05 

  Key Words: Economic facture, stock price, Thai Reinsurance Company 

Limited.(THRE) 

1.บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบนัปัจจยัทุนเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาและการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการมีแหล่งระดมเงินทุนท่ีดีอย่างตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการระดมเงินออมจากภาคประชาชน ภาค

ธุรกิจ และภาครัฐบาลเพื่อจดัสรรไปยงัผูต้อ้งการเงินทุน จึงเป็นการส่งเสริมภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เน่ืองจากหากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินทุน

เพียงพอต่อความตอ้งการใช้เงินทุนแลว้ยอ่มส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ

เพิ่มข้ึนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน การลงทุนในโครงการต่างๆเหล่าน้ีจะส่งผลให้

เกิดการจา้งงาน ทาํให้ประชาชนท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจดงักล่าวมีงานทาํ และมีอตัรา
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การวา่งงานลดลง ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน และนาํมาซ่ึง

ความมัน่คัง่และความมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในท่ีสุด 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนมาเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรอง  

ซ้ือขายแลกเปล่ียนตราสารทุนของบริษทัต่างๆท่ีข้ึนทะเบียนไวแ้ละเป็นแหล่ระดม

เงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะโดยสามารถแบ่งนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็น 3 

ประเภท คือ นักลงทุนกลุ่มสถาบนั นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนรายย่อยทัว่ไป 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดทาํการซ้ือขายอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญติัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่ือ

ภาษาองักฤษในขณะนั้นคือ Securities Exchange of Thailand และไดท้าํการเปล่ียนช่ือ

เป็น The Stock Exchange of Thailand (SET) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2534 ต่อมาเม่ือมี

ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ.2535ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงได้ดาํเนินงานอยู่ภายใตพ้.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตั้งข้ึนมาโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการออมทรัพย◌์ 

แนวโนม้อุตสาหกรรมและธุรกิจประกนัภยั 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกิจท่ีรับบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ในอนาคตของผูเ้อาประกนัภยัการทราบถึงแนวโนม้อุตสาหกรรมและธุรกิจจึงถือเป็น

ส่ิงจาํเป็นสําหรับธุรกิจประกนัวินาศภยัเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ

พิจารณารับประกนัภยัหรือการตลาดของบริษทั ดงันั้น เพื่อให้ทราบถึงแนวโนม้ของ

อุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจดาวรุ่งหรือดาวร่วงในปีน้ี ทาง

สาํนกัวจิยัและสถิติ บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) จึงไดร้วบรวมขอ้มูล 

รวมถึงบทวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการผลิตและธุรกิจท่ีสําคญั

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเช่น สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือภาคเอกชนเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
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ประเทศไทย (สอท.) ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

พร้อมกนันั้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัวินาศภยั ทางสํานกัวิจยัฯ จึงไดน้าํ

ขอ้มูลการประกนัภยัในส่วนของการประกนัภยัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นการประกนัภยัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรง 

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีความเป็นมือ

อาชีพในดา้นการรับประกนัภยัต่อ (Professional Reinsurer) อนัประกอบไปทั้งความ

เขม้แข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษทัอยูท่ี่ 728 ลา้นบาท และความรู้ความ

เขา้ใจดา้นการตลาดทาํใหส้ามารถใหบ้ริการรับประกนัภยัต่ออยา่งมีประสิทธิภาพโดย

ลูกคา้ใหค้วามสนใจบริษทัฯทั้งในฐานะท่ีเป็นบริษทัรัประกนัภยัต่อท่ีมีการดาํเนินงาน

ต่างจากบริษทัรับประกนัภยัต่ออ่ืนในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการ

บริหารจดัการองคก์ร ซ่ึงเม่ือไม่นานมาน้ีบริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์รจาก

ระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ)เพื่อใหเ้กิดความยืดหยุน่ในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปไดอ้ย่างทนัท่วงที และเพื่อให้เกิด

ความทุ่มเทในการรักษาความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัเน่ืองจากหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทัประกนัภยันั้นมีความ

น่าสนใจในการลงทุนอีกทั้งมีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนในปัจจุบนัถือวา่เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบต่อการงทุนในหลกัทรัพยด์งันั้นการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจถือวา่

เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อีกทางหน่ึงท่ีจะช่วย

สําหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจในการตดัสินใจจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจ

ประกนัภยั  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบไปด้วย อัตราดอกเบ้ียธนาคาร

พาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัรา
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ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) ท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

สมมุติฐานของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจได้แก่ อตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก

ลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั (มหาชน)โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีนาํมา

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ อตัรา

ดอกเบ้ียธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้น ของธนาคาร (MLR)  ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ 

(EX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) ท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)  
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กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอสิระ (X)                                 

 ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)   

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม

ประกนัภยั และประกนัภยัต่อ 

เป็นพื้นฐาน ขอ้มูลพื้นฐานในการวิจยัเร่องท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับผูท่ี้สนใจลงทุน

ในอนาคต 

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกันภยัต่อ จาํกัด 

(มหาชน)  ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 

 

1. ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (CPI) 

2.อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX)    

3. อตัราเงินเฟ้อ  (INF) 

  4. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน  (Int-12) 

 5.อตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมี

ระยะเวลา (MLR) 

 

    

 

ราคาหุน้

บริษทัไทย

รับประกนัภยั

ต่อจาํกดั 

(มหาชน) 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 การวเิคราะห์เศรษฐกิจและการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีความเส่ียง 

 ทฤษฎีปริมาณเงิน 

 ทฤษฎีอตัราแลกเปล่ียน 

ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของหุ้น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)   

ความเป็นมาและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

ภาวะอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจประกนัภยั 

ประวติัความเป็นมา และโครงสร้างของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน)   

ภาพรวม เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั  (มหาชน)   

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กรรณกิาร์ จะกอ (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราดอกเบ้ีย(INT) ค่าเงินบาท(THB) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์และ

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย(์Tval) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราดอกเบ้ีย(INT)และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ(GDP) ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั คือ 

ค่าเงินบาท(THB) และตวัแปรท่ีไม่มีนัยสําคญัต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร
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พาณิชย ์คือ อตัราเงินเฟ้อ(INF)และ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์(Tval) 

ฐิติวัชร์ รวีพรสุรัชต์  (2553)  ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธี

การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปรอิสระด้วยวิธีกาํลงัสอง 

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลา ผา่นแบบจาํลองสมการ

ถดถอย พร้อมทดสอบขอ้สมมติฐานและแปรผลการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งทดสอบ 

Multicollinearity เพื่อหา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และดาํเนินการหาค่า 

Autocorrelation ของสมการถดถอย พหุคูณ และการแกปั้ญหา Autocorrelation ดว้ย

วิธี First and Secondary Order Autoregressive แลว้จึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และ

สร้างรูปแบบสมการถดถอย และทดสอบสมมติฐานเพื่อทราบผลการศึกษา โดยตวั

แปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ละดุลการคา้  ผลการศึกษาพบวา่ ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั คือ ดชันีราคาหุ้นของตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 สุวพิชญ์ บันลือฤทธ์ิ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอย

เชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยสุด (Method of 

Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี Enter โดยใชต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX 3 

เดือน) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR อตัราดอกเบ้ีย MRR อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั คือ อตัราเงินเฟ้อ (IR)และอตัรา

ดอกเบ้ีย MRR ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั 
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ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR

และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)  และตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย  ์คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน (FIX 3 เดือน) 

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยที่กําหนดดัชนี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ

ในการศึกษา คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม  อตัราเงินเฟ้อ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทย

กบัสหรัฐอเมริกา  ตวัแปรตาม   คือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง

มีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ส่วน

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ 

วิโรจน์ เดชะผล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงมีตวัแปรอิสระในการศึกษา คือ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   ดชันีราคาผูบ้ริโภค)   ทาํการศึกษา

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนระหว่างเดือนมกราคม 2544 ถึง



285 

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

 

ธนัวาคม 2551 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี   ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คือ  อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   มีความสัมพนัธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม    ดชันีตลาดหลกัทรัพย์

ญ่ีปุ่น   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา   มูลค่าซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน

ต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  ส่วนดัชนีราคาผู ้บริโภค    และดัชนีนํ้ ามัน

สหรัฐอเมริกา   (NYMEX)   ไม่มีนยัสําคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งทุติภูมิ    (Secondary Data) ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา อตัรา ดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี

ของธนาคาร(MLR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(Exchange Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INT) โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 

60 เดือน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลอง

ดงัน้ี 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั 

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสอมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx  + ei 
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โดยท่ี Y  =  ตวัแปรตาม 

 a =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี

อิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x =  ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Y i = a + bx  + ei 

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

ประมาณค่าของe;  แต่เน่ืองจาก e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้และ 

Y i = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย  ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Y i)2  

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ  e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่าa และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

แบบจาํลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)  

THRE = a + b1MLR + b2INF + b3CPI + b4EX + b5INT 

โดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

THRE    หมายถึงราคาหุน้ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อจาํกดั            
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ตวัแปรอิสระ 

MLR  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นของธนาคาร 

 INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 

CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

EX  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

INT   หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Serier Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั(มหาชน)อีกทั้งยงัศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาความสัมพนัธ์

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้น

ของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ 

Multiple Regressions 

การนําเสนอข้อมูล 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั 

(มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

จะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 
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Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น F-

Statistic, ค่า R Square(R2), ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.)  และตรวจสอบสมมุติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

THRE  =  13.70763 + 0.003412CPI - 0.267512EX + 0.006745INF – 

0.122999MLR 

(2.652068)  (0.094458)   (-2.483568)** (0.157240) (-0.311140) 

โดยมีค่า 

F-statistic = 39.73183 

Prob(F-statistic) = 0.0000 

R-square = 0.789398 

Adjusted R-squared = 0.769530 

N = 59 

Durbin-Watson stat = 1.909624 

หมายเหตุ   

ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ1ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นหากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะพบวา่มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ท่ีสามารถอธิบายราคาหุ้นของบริษทั

ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 78.93 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 21.07 

เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 1.909624 นั้นพบวา่ไม่เกิด

ปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตามในสมการได ้
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ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคหุ้นของ

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญัไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX) ซ่ึงมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้  

 5.อภิปรายผล 

 ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทไทยรับประกนัภัยต่อจํากดั   

(มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญได้แก่ 

อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ(EX) 

มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อจาํกดั(มหาชน)ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัเน่ืองจากนกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีค่า 

เงินสกุลทอ้งถ่ินมีแนวโนม้ท่ีจะแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองเพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพยเ์ม่ือ

แลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึนแมว้า่ราคาสินทรัพยใ์นรูป 

เงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตามเน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยม์า 

จาก3ส่วนรวมกนัคือการปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี(ราคา)เงินปันผลและการแขง็ค่าของ 

เงินสกุลทอ้งถ่ินดงันั้นหากค่าเงินบาทแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกัลงทุนต่างชาติ

มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนจึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทย

ปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) 

สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวมิล สังขทบัทิม (2554) 

ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน 

ได้แก่  

ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจากในช่วง

ท่ีทาํการศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 

2550 - 2554 ซ่ึงไดเ้กิดการรัฐประหารและการชุมนุมหลายคร้ังทาํให้นกัลงทุนไม่

มัน่ใจในการมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพราะเป็นช่วงท่ีมีความ
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เส่ียงมาก จากเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองนั้ นส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจใหต้กอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession)ประชาชนไม่มีความมัน่ใจใน

การจบัจ่ายใช้สอย ทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI)ลดลง และส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้มูลค่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์

มูลค่าลดลง และทาํให้ราคาปิดของหุ้นบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ก็

ลดลงตามด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรรณิการ์ จะกอ (2552) แต่ไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) และสุวิมล สังขทบัทิม 

(2554) 

อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงโดยปกติอตัราเงินเฟ้อ (INF) จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของ

บริษทัไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ ถา้เงินเฟ้อ

อยู่ในระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และบริการของประชาชนลดลงเพราะ

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงิน

ไวใ้ช้เพื่อบริโภค และไม่นาํเงินไปในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของ

หุ้นธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ลดลงแต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะพบว่า

ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)อย่างมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจาก อาจเป็นภาวะเงิน

เฟ้ออยา่งอ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation เพราะระดบัราคาของสินคา้จะ

ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร์มองว่า เงินเฟ้อประเภทน้ี อาจให้

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วยกระตุน้การ บริโภค

ของประชากร  ดังนั้น จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทัไทย

รับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2552) และอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) แต่

ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาของสุวพิชญ ์บนัลือฤทธ์ิ (2554) 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (MLR) ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้จะมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน  ตน้ทุน

การกูย้มืเพื่อการลงทุนของบริษทัต่างๆก็จะสูงข้ึนตาม  ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็จะออม

เงินกนัมากข้ึนเพราะไดด้อกเบ้ียสูงข้ึน  ส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง แต่จากการศึกษาคร้ังน้ี

จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียเงินกูน้ั้นจะไม่มีผลต่องดชันีราคาหุ้น

กลุ่มธุรกิจประกนัภยั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั  หุ้นใน

กลุ่มธุรกิจประกันภยั ท่ีมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียโดยตรงซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ2สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ 

2ข้อเสนอแนะ 

21. ในการ2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจประกนัภยัใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI) ผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวั

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  (Consumer Price Index) อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) อตัราเงินเฟ้อ  (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน  (Int-12)  อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่

ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา  (Minimum Loan Rate)  

ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มธุรกิจประกนัภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (AGRI)  

เช่น  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  ดชันีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไทย เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของต้นทุนในการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ประกนัภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีจะช่วย

ในการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 
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 3.สําหรับผู ้ท่ี ศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติ

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการลงทุนภายในประเทศ

ไทยได ้

บรรณานุกรม 

กรรณกิาร์  จะกอ. (2552). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

 หุ้นกลุ่ม ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ชมพูนุท จิตนาวสาร . (2554). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

 อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สารนิพนธ์

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต. 

ทพิยรัตน์ นุ้ยเมือง. (2551). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจการแพทย์ใน

 ประเทศ ไทย,วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

พรพรรณ ไพศาลยกจิ. (2548). ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อดัชนี

 หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ลกัขณา  สินโน. (2550). ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์

 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วกิรม  เกษมวุฒิ.(2537). นักลงทุนผู้ชาญฉลาด(พิมพ์คร้ังท่ี 2). โดย กรุงเทพมหานคร :  

 สาํนกัพิมพเ์บ้ียฟ้า. 

วโิรจน์ เดชะผล. (2552) ตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนี

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ ศ.ม. 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.2552 



293 

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

 

ศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข . (2554).ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ เปล่ียนแปลงของราคา

 หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยั

 รังสิต. 

สุวพชิญ์  บรรลอืฤทธ์ิ. (2554).  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของ

 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย. วทิยานิพนธ์

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

สุวมิล สังขทบัทมิ.  (2554). ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้น

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,

 มหาวทิยาลยัรังสิต. 

แสงเพช็ร  ศรีองัคาร. (2551). ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน : 

 กรณีศึกษา บริษทัปตท. สาํรวจ และ ผลิตปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน)  และ

 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน).วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ.  (2553) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สารนิพนธ์ 

 ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การจดัการ). 

อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล. (2549). ปัจจัยท่ีกาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศ

 ไทย. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

Ross, S.A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital  Assets  Pricing. Journal of 

 Economic Theory,13(1), 341-360 

กระทรวงพาณชิย์. (2556). ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไป. คน้เม่ือ 5 มีนาคม 2556, จาก 

 http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/s

 tat/others/indexg_report2.asp 

 

http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi/stat/others/indexg_report2


294 

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

 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2556).  วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี . คน้เม่ือ 1 

 มีนาคม  2556, จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย.(2551). ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย.์ คน้เม่ือ 6 

 มีนาคม 2556,จากhttp://www.set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2556). อัตราแลกเปล่ียน. คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556, 

จาก     http://www.bor.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate

/Page/StatExchange Rate_old.aspx#  

ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2556). อัตราดอกเบีย้ธนาคาร. คน้เม่ือ 1 มีนาคม 2556, จาก 

 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/St     

 atInterestRate.aspx# 

ธนาคารทหารไทยจํากดั (มหาชน). (2556).ประวติัและผลประกอบการ.คน้เม่ือ 3 

 มีนาคม 2556, จากhttp://www.tmbbank.com/ir/fin-info/f561.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://www.bor.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/Page/StatExchange
http://www.bor.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/Page/StatExchange
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/St%20%20%20%20%20atInterestRate.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/St%20%20%20%20%20atInterestRate.aspx


295 
 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นธุรกจิปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

Factors affecting the stock price of Petrochemical and Chemical Industry (PETRO) 

ธณัยสิ์ตา   เลิศศราวทิย์1     ผศ.ดร.วรรณรพี   บานช่ืนวจิิตร2 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์(PETRO)  

 โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ (TVF) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 

ถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares: OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) และ ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) โดยตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ, ราคาหลกัทรัพย ์
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 

 The purpose of this study is to examine factors affecting the stock of  

Petrochemical and Chemical Industry. (PETRO)  

 The factors in this study includingOil price (NYMEX), Japanese stock 

market index (NIKKEI), Nominal effective exchange rate (NEER), Minimum 

Lending Rate (MLR) and Total volume of foreign investor(TVF). The data were the 

corresponding monthly closing price from January 2008 to December 2012, total 60 

month. Multiple linear regressions with ordinary least squares (OLS) is used for 

data analyst. 

 The results shown that Oil price (NYMEX), Japanese stock market index 

(NIKKEI) and Nominal effective exchange rate (NEER) statistically are positively 

affect securities price of Petrochemical and Chemical Industry (PETRO) at the 

significance level of 0.05 

Keyword : securities, factors affecting 

บทนํา 

ในสภาวะสังคมปัจจุบนั รายไดจ้ากงานประจาํหรือการประกอบการคา้ขาย

เพียงทางเดียว ยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายในครัวเรือนของแต่ละครอบครัว หรือการท่ี

เรานาํเงินท่ีเหลือจากรายจ่ายต่างๆมาฝากธนาคารเพื่อการออมและหวงัดอกเบ้ียนั้น 

อาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการเพิ่มมูลค่าของเงิน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อเติบโตข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ในขณะท่ีดอกเบ้ียเงินฝากกลบัลดลงจนทาํให้มูลค่าของเงินในบญัชีของเรา

ลดลงตามไปอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือก

ของผูท่ี้มีเงินเหลือจากการสํารองค่าใช้จ่ายในครอบครัว และตอ้งการเพิ่มมูลค่าของ

เงินท่ีมีอยูโ่ดยการลงทุนเพิ่ม โดยการเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์นธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือ

ในดา้นผลประกอบการท่ีดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ผูท่ี้ไปซ้ือ

หลักทรัพย์จะมีฐานะเป็นผู ้ลงทุน และเสมือนหน่ึงว่าเป็นเจ้าของกิจการไปใน

ขณะเดียวกนั โดยผูล้งทุนมีสิทธิได้รับผลกาํไรจากการประกอบการทุกๆปีท่ียงัถือ
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ครองหลกัทรัพยอ์ยู่ และยงัสามารถขายทาํกาํไร เม่ือมูลค่าของหลกัทรัพยน์ั้นเพิ่มข้ึน

ดว้ย อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้ง

สูงแต่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนก็สูง เม่ือเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ จึง

เป็นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึง หากผูล้งทุนสามารถยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

ดังนั้ น ในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ผูล้งทุนควรทาํการศึกษาข้อมูลของ

หลกัทรัพยน์ั้นใหล้ะเอียด รวมถึงผลตอบแทนท่ีจะได ้ความเส่ียงของบริษทันั้นๆ และ

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะถือครอง เพื่อประกอบการพิจารณาการตดัสินใจลงทุน 

สําหรับประเทศไทยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock 

Exchange of Thailand) ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาด

หลกัทรัพยไ์ม่ไดท้าํหนา้ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง แต่จะควบคุมดูแลให้การซ้ือขาย

หลักทรัพย์ดําเนินไปอย่างมีระเบียบ และส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจาก

ประชาชนไปลงทุนในกิจการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม 

ดชันีกลุ่มอุตสาหกรรม คาํนวณจากราคาหุ้นสามญัของแต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัแบ่งเป็นหมวดธุรกิจ ซ่ึงตั้งแต่ 1 มกราคม 

2547 ตลาดหลักทรัพย์ได้จดักลุ่มอุตสาหกรรมระบบใหม่ครอบหมวดธุรกิจเดิม 

เพื่อให้โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมมีความกระชบัขและชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยบริษทั

ท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั จะถูกนาํมาเรียงใกล้กนั เพื่ออาํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูล้งทุนในการสรรหาบริษทัเพื่อการลงทุนอย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน จากกลุ่ม

อุตสาหกรรมใหญ่ไปถึงย่อย และสามารถพิจารณาเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวของ

หลกัทรัพยใ์นระดบักลุ่มอุตสาหกรรมไทยกบัตลาดอ่ืนๆได ้เน่ืองจากโครงสร้างท่ีจดั

ใหม่น้ีสอดคลอ้งกบัท่ีมีอยูใ่นต่างปรเทศ  

 สําหรับดัชนีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ท่ีจะทาํการศึกษาใน

งานวิจัยน้ี อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีจาํนวนทั้งหมด 12 บริษทั โดยประกอบดว้ย 1) บริษทั โกลบอล คอน

เน็คชัน่ จาํกดั(มหาชน) 2) บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั(มหาชน) 3) บริษทั พา

โตเคมีอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 4) บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอบ จาํกดั(มหาชน) 

5) บริษทั คาร์บอนแบล็ค จาํกดั(มหาชน) 6) บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั(มหาชน) 
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7) บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั(มหาชน) 8) บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์

จาํกดั(มหาชน) 9) บริษทั ยูเน่ียนพลาสติก จาํกดั(มหาชน) 10) บริษทัวีนิไทย จาํกดั

(มหาชน) 11) บริษทัไวทก์รุ๊ป จาํกดั(มหาชน) และ 12) บริษทั ยงไทย จาํกดั(มหาชน) 

 ปิโตรเคมี (Petrochemicals) หมายถึง สารเคมีท่ีผลิตจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

โดยผา่นกระบวนการทางเคมีจนไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสําคญั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโอเคฟินส์ และ

กลุ่มอะโรเมติกส์ โดยกลุ่มโอเลฟินส์ใช้เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตพลาสติกและเคมี 

ส่วนกลุ่มอะโรเมติกส์ใช้เป็นตวัทาํละลายและใช้เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตสารเคมี

อ่ืนๆ (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2552 : ออนไลน์) 

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์เป็นการนาํวตัถุดิบจากอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบ ไปผลิตต่อเน่ืองจนเป็นเม็ดพลาสติก

เส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์สารเคลือบผิว และกาวต่างๆ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี

เหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบพื้นฐานท่ีสาํคญัในการผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ  รวมไปจนถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ี

ทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ ท่ีสะดวกสบายมากยิ่ง ข้ึนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมี

ความสําคญัยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะเป็นอุตสาหกรรมตน้นํ้ าท่ี

ก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ มากมาย เพราะสามารถนาํไปใชผ้ลิต

สินคา้พื้นฐานท่ีสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยห์รือท่ีเรียกว่า ปัจจยั 4 ไดแ้ก่ ท่ีอยู่

อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค อีกทั้ งยงัได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

มากมายให้คนไทยไดใ้ช้ประโยชน์อย่างมหาศาลเอ้ือประโยชน์เช่ือมโยงกนัและกนั

เป็นวงจรจนผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลายเป็นหน่ึงปัจจยัสําคญัแห่งการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั และพฒันาประเทศของเราไปแลว้ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติมาใชใ้นการศึกษา ซ่ึง

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ี จะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

สามารถลดความเส่ียงในการลงทุนในช่วงเวลาหน่ึงๆ ท่ีมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง

กบัราคาดชันีราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดต้ดัสินใจ
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ได้ว่าควรจะลงทุนหรือหลีกเล่ียงการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑน้ี์ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) อตัราดอกเบ้ีย (MLR) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุน

ต่างประเทศ(TVF)ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

โดยตยัวแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดชันีค่าเงินบาท(NEER) อตัรา

ดอกเบ้ีย (MLR) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) 

ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 

2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 

นิยามศัพท์ 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) หมายถึง การทาํมูลค่าของ

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดท่ีคิดตามราคาวนัปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัมูลค่าหุน้สามญั

จดทะเบียนทั้งหมดท่ีคิดตามเวลาฐาน โดยมีสูตรการคาํนวณเป็นดงัน้ี 

 

 

   

ดชันีราคาหุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ(์PETRO) หมายถึง ดชันีราคาหุน้ใน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

Set Index =    มลูคา่ตลาดรวม ณ ราคาวนัปัจจบุนั X 100 

 มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัราคาฐาน 
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 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)หมายถึง ราคานํ้ ามนัดิบ ท่ีซ้ือขายกนั

ในตลาด NYMEX ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายสินคา้โภคภณัฑ์ล่วงหน้า ณ กรุงนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่เดือน  

 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI)หมายถึง ดชันีราคา

ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 ดชันีค่าเงินบาท(NEER)หมายถึง มูลค่าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า

ของเงินสกุลสาํคญัในภูมิภาคและคู่คา้ของแต่ละเดือน 

 อตัราดอกเบ้ีย(MLR) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจาก

ลูกคา้ของแต่ละเดือน โดยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา เช่น มี

ประวติัการเงินท่ีดี มีหลกัทรัพย์ค ํ้ าประกนัอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้

ระยะยาวท่ีมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน เช่น สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ 

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์สุทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) หมายถึง 

ผลต่างระหว่างมูลค่าการซ้ือหลักทรัยพ์ของผู ้ลงทุนต่างประเทศ กับมูลค่าขาย

หลกัทรัพยข์องผูล้งทุนต่างประเทศณ วนัทาํการวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคานํา้มนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ประเทศ

ญ่ีปุ่ น (NIKKEI) 

ดชันีคา่เงินบาท (NEER) 

อตัราดอกเบีย้ (MLR) 

มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์สทุธิของผู้

ลงทนุตา่งประเทศ (TVF) 

ดชันีราคาหุ้นธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีผลต่อ ดชันีราคา

หุน้ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์สาํหรับนกัลงทุนประกอบการตดัสินใจลงทุน และ

สาํหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เพื่อนาํไปปรับปรุงและพฒันาผลการ

ดาํเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ธนวฒัน์ คิมผลและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวดขนส่ง โดยศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและราคาทองคาํแท่งท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง (TRANS) ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลรายวนั (Secondary Data) ตั้งแต่ 3 มกราคมพ.ศ.2549 ถึง 

31 มกราคมพ.ศ.2554 และประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการ

ทดสอบสมมุติฐานและวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่ตวัแปรอิสระและตวั

แปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อดชันีอุตสาหกรรมหมวดขนส่งได้

และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯและราคาทองคาํแท่งพบว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) และดชันีแนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กันมาก

ดังนั้ นความสัมพันธ์จึงไปในทิศทางเดียวกันกับสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้อย่างมี

นยัสาํคญัยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAXท่ีมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ประกายแกว้  รุ่งเรืองศรี (2553) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา

หุ้นตลาดหลักทรัพยท่ี์สําคญักบัราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลดโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์ท่ีสําคญั กับราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิเกรชั่น โดยใช้

ขอ้มูลดัชนีราคาตลาดหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญักับราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลด 

ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิแบบรายวนัในรูปของลอการิทึม ตั้งแต่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งส้ิน 695 ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัประกอบดว้ย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

ประเทศญ่ีปุ่น 

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้ นด้วย Error Correction 

Mechanism (ECM) ในกรณีดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญัเป็นตวัแปรอิสระ

และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลดเป็นตวัแปรตาม พบวา่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

ในการปรับตวัในระยะสั้น โดยค่าสัมประสิทธ์ิความคลาดเคล่ือนของทั้งสองกรณีมีค่า

เป็นลบ นัน่หมายความวา่มีการปรับตวัในระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะ การทดสอบ

สมมติฐานเชิงเป็นเหตุเป็นผลดว้ย Granger Causality Test ระหวา่งราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์สําคญั พบว่าท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกแต่ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกเป็นตน้เหตุของดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

สลิลทิพย ์  ศิริไพบูลย ์(2546) ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2001 วตัถุประสงค์สําคญัของการศึกษา คือ

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวักาํหนดดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใช้ขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2544 ปัจจยัท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าเงินบาท 

และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
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ประยุกตใ์ชว้ิธีการทดสอบ Unit root และ Cointegrationเพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์

ระยะยาวและการปรับตวัระยะสั้น ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอดีต มีลกัษณะน่ิง ขณะท่ีขอ้มูลของมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติและการปรับตวัระยะสั้ นโดยใช้ทฤษฎี 

Cointegration and error correction mechanism ได้ ดังนั้น จึงวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์โดยใชรู้ปแบบสมการถดถอยโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด นอกจากน้ีผล

การศึกษาพบว่า มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผู ้

ลงทุนต่างประเทศ และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและค่าเงินบาท ไม่มี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วุฒิพงษ์ ปีติพรสินและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ไดท้าํการศึกษา ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปะตาม โดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย MLR (INT. MLR) ปริมาณการจาํหน่าย

ปูนซีเมนต์ในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มยานยนต์ได้ และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราดอกเบ้ืยMLR 

(INTMLR) ปริมาณการจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ (CEMENT) ดชันีความเช่ือมัน่
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ทางธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) 

พบว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR (INT MLR) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนต์อย่างมี

นยัสาํคญั สาํหรับอตัราการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (US EXC.) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มยานยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ 

โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)อัตรา

ดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ

(TVF)ท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์  คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้วิธี

ทางสถิติเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Model) อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares—OLS) 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และ

ตวัแปรอิสระ1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี   Y = ตวัแปรตาม 

 a = ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพล

ของตวัแปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วจิยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

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

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

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y - Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

 

PETRO = a + b1NYMEX + b2NIKKEI + b3NEER+ b4MLR + b5TVF 

ซ่ึงกาํหนดให ้

ตวัแปรตาม คือ 

PETRO =  ดชันีราคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์รายเดือน 
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ตวัแปรอิสระ คือ 

NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก รายเดือน  

NIKKEI = ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น รายเดือน 

NEER = ดชันีค่าเงินบาท รายเดือน 

MLR = อตัราดอกเบ้ีย รายเดือน 

TVF = มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ รายเดือน  

  (ลา้นบาท) 

สรุปสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ลาํดับ ตัวแปร สัญลกัษณ์ ทศิทางความสัมพนัธ์ 

1 ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX + 

2 ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

NIKKEI + 

3 ดชันีค่าเงินบาท NEER + 

4 อตัราดอกเบ้ีย MLR - 

5 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิ

ของผูล้งทุนต่างประเทศ 

TVF + 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือนของบริษัท 

ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 

อีกทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยการนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผล
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ท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ ์ 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์ รายเดือน ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนําเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทดสอบปัญหา 

Multicollinearityด้วยการทํา Correlation Matrix หลังจากนั้ นทดสอบปัญหา 

Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson (D.W.) หลงัจากนั้นหา

ความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จากนั้นตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

สร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  โดยนาํตวั

แปรทั้ง 5 ตวัแปรท่ีผ่านการทดสอบปัญหา Multicollinearity มาสร้างเป็นสมการได้

ดงัน้ี 

PETRO  =  a + b1NYMEX + b2NIKKEI + b3NEER+ b4MLR + b5TVF 

โดยผลการคาํนวณมีดงัน้ี 

F-statistic = 138.4658   N = 59 

 Prob (F-statistic) = 0.0000  Durbin-Watson stat = 2.166969 

 R-square = 0.942163   Adjusted R-squared = 0.935359 
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 จา ก ต า ร า ง  Equation ห ลัง แ ก้ไ ข ปั ญ ห า  Autocorrelation ท่ี ค ํา น ว ณ ค่ า

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆโดยการทาํ Multiple Regression ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของ

สมการถดถอยเชิงซอ้น โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้าํมาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ค่า T-statistic 

  **   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 จากตวัแปรอิสระทั้งหมดหากพิจารณาดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ 

พบวา่มี 3 ตวัแปรไดแ้ก่ ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีราคาหุน้ตลาด 

หลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ท่ีสามารถอธิบาย

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ได้ร้อยละ 94.21ส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 5.79 เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากับ 

2.166969 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้

 ดงันั้นกล่าวไดว้า่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) อย่างมีนียสําคญัได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI) และ ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ซ่ึงทุกตวัแปรมีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

(PETRO) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

 1.1 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

PETRO = -2279.468+ 2.833143NYMEX +0.054545NIKKEI +27.68976NEER -53.81612MLR +0.003004TVF 

(-1.591387)  (2.288921)**    (3.488496)** (2.313932)**     (-0.609361)          (0.828676) 
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นัยสําคัญ เพราะว่าราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก มีผลต่อต้นทุนวตัถุดิบท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์โดยตรง กล่าวคือ ปิโตรเคมี เป็น

วตัถุดิบท่ีได้จากกระบวนการกลั่นนํ้ ามันดิบ เม่ือนํ้ ามันดิบราคาสูงข้ึน นั่นย่อม

หมายถึง ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงปิโตรเคมีก็สูงข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้น เม่ือราคา

นํ้ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึน ก็จะส่งผลใหผู้ล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑเ์พิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนวฒัน์ คิมผล

และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2554) 

2 1.2 2ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI)  มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทาง

เดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญั เพราะวา่หากดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจในเอเชีย ไดป้รับตวัสูงข้ึน ความเช่ือมัน่

ของนกัลงทุนก็จะมีมากยิ่งข้ึน ความตอ้งการท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์อเชียก็มี

มากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับความสนใจในการลงทุนใน

ตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก ดงันั้น ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึน 

จะส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ให้เพิ่มข้ึนเช่นกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ประกายแกว้ รุ่งเรืองศรี(2553) 

 1.3 ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO) ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสําคญั เพราะ

ดชันีค่าเงินบาท เป็นตวัเลขท่ีสะทอ้นมูลค่าของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินของประเทศคู่

คา้หลกัๆทัว่โลก ซ่ึงจะเป็นการช้ีให้เห็นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้ารนาํเขา้

สินคา้จากต่างประเทศ ดงันั้น เม่ือมูลค่าของเงินบาทเพิ่มข้ึน นกัลงทุนก็มีความเช่ือมัน่

ท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ดชันีค่าเงินบาทท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ให้เพิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกาญจนวดี วบิูลยพ์านิช(2547) 

22. 2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

(PETRO) อยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 
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 2.1 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR)ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์(PETRO)โดยปกติอตัราดอกเบ้ีย ควรจะมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก 

หากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนการกูย้ืเพื่อการลงทุนขยายกิจการต่างๆ ก็จะ

สูงข้ึนไปด้วย แต่จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การเพิ่มข้ึนของอตัรา

ดอกเบ้ีย ไม่ได้มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อย่างมี

นยัสําคญั เพราะ ธุรกิจท่ีลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ตอ้งการ

เงินมาหมุนเวยีนในการบริหารงานมาก ซ่ึงจะอาศยัเงินกูอ้ยา่งเดียวไม่ได ้จึงไดเ้กิดการ

ร่วมทุน หรือการออกพนัธบตัรเพื่อระดมเงินทุน หรือในรูปแบบของหุ้นกู ้ดงันั้น การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูจึ้งไม่ค่อยมีผลมากนกัต่อการเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วุฒิ

พงษ ์ปีติพรสิน และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2555) 

 2.2 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ (TVF) ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) เพราะ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผูล้งทุนต่างประเทศ มกัจะเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในรูปแบบสถาบนัการเงิน หรือกองทุนต่างๆ เป็นระยะสั้ น ตามทิศทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคนั้นๆ แต่ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เป็นวตัถุดิบ

ตั้งต้น ในสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการบริโภคหลักของ

ประชาชนในประเทศ ดงันั้น ไม่วา่ผูล้งทุนต่างประเทศ จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ สลิลทิพย ์ศิริไพบูลย(์2546) 

2ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษา2ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ผูว้ิจยัได้ศึกษาเฉพาะตวัแปรอิสระแค่ 5 ตวัได้แก่ ราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศญ่ีปุ่น 

(NIKKEI)ดัชนีค่าเงินบาท(NEER)อัตราดอกเบ้ีย (MLR) และ มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยสุ์ทธิของผูล้งทุนต่างประเทศ(TVF) ดงันั้นผูท่ี้ศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะ
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ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์เช่น อตัราผลตอบแทนต่อหุ้นของหุ้นในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ดชันีราคา

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนอกจากน้ี ยงัมี ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

อุปโภคบริโภค ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจพลงังาน ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบั ดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ค่อนขา้งมาก และมีความสัมพนัธ์กนัเป็นห่วง

โซ่ อาทิเช่น ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค สินค้าอุปโภคบริโภค ล้วน

แลว้แต่ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไดม้าจากปิโตรเคมีทั้งส้ิน เป็นตน้  

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ ท่ีใช้ในกลุ่มธุรกิจปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เช่น ราคาเม็ดพลาสติก ผงพลาสติก โซดาไฟ โพลีเอสเตอร์ 

และกาํมะถัน เป็นตน้ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาลงทุนต่อไปใน

อนาคต  

บรรณานุกรม 

กรรณิการ์ จะกอ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้น

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร” 

วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 

2552. 

กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย”์ 

สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2547. 

กิตติพงษ์ สรรเพชุดาญาณ. “ปัจจัยกําหนดราคาทองคําแท่งในประเทศไทย” 

วิทยานิพนธ์ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2551. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. การจัดการความเส่ียงและตราสารอนุพนัธ์เบ้ืองต้น. 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สันเอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง, เฉลิมพร เยน็เยือก, และเรวดี อนันบันบั. 

ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 

2552. 
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กิตติวจัน์ ตุลสงวน. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาทองคาภายในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. คู่มือหุ้นไทย . กรุงเทพมหานคร: บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป, 

2548. เทวา ครีเอชัน่. การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 7. กรุงเทพมหานคร:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546. 

ธนวฒัน์ คิมผล, ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง”  

รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 2554. 

นครินทร์ ปาร์มวงศ์. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาแหง, 2550 . 

นรเศรษฐ ศรีธานี. “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยเทคนิค Value at Risk 

(VaR)” งานวจิยั คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน วิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ, 

2551. 

บุญยงค์ รานอก. “ปัจจยัท่ีกาหนดมูลค่าการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทตราสารทุน

ของประเทศไทย” สารนิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2546. 

ประกายแก้ว รุ่งเรืองศรี. “การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพย์ท่ีสําคญักับราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลกโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น” 

วทิยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2553.  

พิพฒัน์ ไชยนา. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์, 2547. 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน

หลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกจิส่ือและส่ิงพมิพ์โดยใช้ตัวแบบจําลอง 

CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ WAVE  WORK  GRAMMY  และ  MPIC  

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE MEDIA & 

PUBLISHING  SERVICE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM): THE CASE STUDY OF WAVE  WORK  GRAMMY AND  MPIC 

ชชัยโรจน์ แกว้มรกต1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพย ์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์และเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์หลกัทรัพยท่ี์

นํามาทาํการศึกษา คือ หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ 

ไดแ้ก่ WAVE - บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) , WORK - บริษทั 

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) , GRAMMY - บริษทั จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) และ MPIC - บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) วธีิการวจิยั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม   

2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ) และเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

ผลการวจิยั พบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพห์ลกัทรัพย ์

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวน 3 

หลกัทรัพย ์คือ WAVE, WORK และ GRAMMY โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและ

ส่ิงพิมพท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดย

หลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) มีเพียง 1 หลกัทรัพยคื์อ MPIC 

คําสําคัญ : หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์,อตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

  The objectives of this study were: To compare the risk and return of 

investment of the media & publishing service sector by comparing the risk and 

compensation rate of overall market. And to compare the actual rate of return and 

the compensation rate estimated of the media & publishing sector under CAPM  

model. Sets of data used in the research were the four stocks listed on the Stock 

Exchange of Thailand : 1.WAVE : Wave Entertainment Public Company Limited  

2. WORK : Workpoint Entertainment Public Company Limited  3. GRAMMY : 

GMM Grammy Entertainment Public Company Limited  4. MPIC : M Pictures 

Entertainment Public Company Limited .The Methodology this analysis of 

secondary information based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) theory was 

performed daily for 489 weekdays, starting from January 1st, 2011 to December 

31st, 2012.The result founded that, securities in the information and communication 

technology sector it has 3 securities investors should be invested in. Include WAVE  

WORK and GRAMMY. That mean these stocks are undervalued stocks. While, 

securities in the information and communication technology sector it has 1 security 

investors should not invest is MPIC . This mean these securities are overvalue 

securities. 
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Keywords : Security Media & Publishing Sector, Rate of Return, Beta Coefficient, 

Stock exchange of Thailand and CAPM 

บทนํา 

 มีหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก ในการซ้ือขายหลกัทรัพยร์าคาของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงไปตามความคาดหวงัของนักลงทุนท่ีมีต่อหลกัทรัพยน์ั้นๆ ทาํให้ราคา

หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง จึงทาํใหเ้กิดความเส่ียง (Risk) ดงันั้นนกัลงทุนจะตอ้งมีวิธีการ

ท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง เพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ในแต่ละ

อุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชย

ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการ

ตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model - CAPM) เป็นแนวคิดในการ

พิจารณาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM  

2. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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กรอบแนวความคิด 

  ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจส่ือ

และส่ิงพิมพ์ เพียง 4 หลกัทรัพย ์WAVE - บริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั 

(มหาชน) ,WORK- บริษัท เวิ ร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ํากัด(มหาชน) , 

GRAMMY - บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) และ MPIC - บริษทั เอ็ม พิค

เจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ   

  

 
      
 

 

ราคาปิดของ

หลกัทรพัย ์

อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้

จรงิ (Ri) 

ค่าสมัประสทิธิ ์เบตา้ (β) 

 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั (E(Ri)) 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด (Rm) 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงนิคลงัอายุ 1 ปี 

การเลือกลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการวเิคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์พื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. เพื่อเป็นแนวทางการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางในการ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุน  

3. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพท่ี์ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า

จากการลงทุน 

แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึง

ในการพิจารณาลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง

โอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการ

ลงทุนแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ ความเบ่ียงเบนของ

รายไดย้ิ่งสูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว้

สูงความเส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความ

เส่ียงตํ่าถ้าผลตอบแทนท่ีได้รับไม่แตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความเส่ียง 

(risk-free)(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

 แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (capital asset pricing model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์

ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี
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ยอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244) จากตวั

แบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced)  

(สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กรกนก วฎิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน

ความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การแนะนํานักลงทุนว่าควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียว 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรม

และบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพย ์

MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ พบวา่

หลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดงว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

สมควรลงทุน 

กิตติยาพร คชาอนนัต ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชย

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 

แต่มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่า

ตลาด โดยมีอตัราตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่า อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ใน

ขณะเดียวกนั หลกัทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ย

กวา่ โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1) เปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

และอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบ

ท่ีจะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM ผลการศึกษาพบวา่ 

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย์ เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalue คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, 

SUSCO, TOP, IRPC และหลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพย ์

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalue คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการ

ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย โดยทําการสุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ จ ํานวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  

1.WAVE -บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 2. WORK - บริษทั เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 3. GRAMMY - บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 4. MPIC - บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดงัน้ี 

 1. ดชันีตลาด (SET Index) สืบคน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 2. ราคาปิดของหลักทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบค้นจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 3. เงินปันผลของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ สืบคน้จากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 489 วนั 

 4. อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 1 ปี สืบคน้จากสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทยในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 

วนั 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตรในการคาํนวณหา

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใชรู้ปแบบจาํลอง (CAPM) 
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สรุปผลการวจัิย 

 

 
 

รูปภาพที ่1 แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 

เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

WORK และ WAVE 

  2. หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

GRAMMY และ MPIC 
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รูปภาพที ่2 แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์  

ผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 1.1 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์เป็นหลกัทรัพย์

ท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าตลาดจาํนวนทั้งหมด 4 หลกัทรัพย ์โดย WAVE มีความเส่ียง

สูงสุด มีค่าเท่ากบั 3.15 รองลงมาคือ WORK ,GRAMMY และ MPIC 
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รูปภาพที ่3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก

โดยมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ WORK มีค่า

เท่ากบั 0.81 รองลงมาไดแ้ก่ MPIC, GRAMMY และ WAVE โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.78, 0.51 และ 0.37 ตามลาํดบั  

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ 

 
 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์WAVE มีค่าสูงสุด

เท่ากบั9.77 รองลงมาไดแ้ก่ WORK, GRAMMY และ MPIC 6.83 , 5.68 ,และ 4.65

ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าความเส่ียงท่ี

เป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ์ เพื่อการตดัสินใจสําหรับการ

ลงทุน  

 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกออกได้

เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ GRAMMY  

WORK และ WAVE 

 2. กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง น้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM มี 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่   

MPIC 
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รูปภาพที่  4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์ด้วยกราฟเส้น 

Security Market Line (SML)  

 จากภาพแสดงให้เห็นวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ส่ือและส่ิงพิมพ ์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ WORK , WAVE และ 

GRAMMY โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่าหลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยมี์ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่าน้อย

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ 

หลกัทรัพย ์ MPIC  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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สรุปผลการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งผลการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วน

ของค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ จากการศึกษาพบว่าค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์  WAVE มีค่าสูงสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ WORK, GRAMMY และ MPIC ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม พบว่าหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ        

2. ผลการศึกษาปรากฏวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 

2 หลกัทรัพย ์คือ WORK และ WAVE ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่า

กว่าตลาด คือ GRAMMY และ MPIC ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

1.15โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด 

ทั้ง 4 หลกัทรัพย ์คือ WAVE, WORK, GRAMMY และ MPIC  
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 3. เม่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลองการกาํหนด

ราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย ์ ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจ

ลงทุน มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์WAVE , WORK และ GRAMMY เน่ืองจากหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์

นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 1หลกัทรัพย ์คือ MPIC เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพย์

ท่ีมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบั

ความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์เท่านั้ น โดยพิจารณาจากอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะ

กระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการ

ลงทุน     

2.  การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM คร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณเท่านั้น การวิเคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้น

พื้นฐานซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง

ประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมากพอในประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ตัวแบบจําลอง

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK ON THE SERVICE INDUSTRY 

TRAVEL AND LEISURE SECTOR BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

ต่อยศ  สุดมี1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ

โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย์

เพื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ท่ีจดทะเบียน

อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

GRAND: บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั(มหาชน), 

LRH: บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน), MANRIN: บริษทั แมน

ดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน), MME: บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน), OHTL: บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) และ ROH: บริษทั 

โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของ 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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ตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษาปรากฏวา่ อตัราผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด คือ 

คือ ROH และ MANRIN มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.1 และ 0.14 ตามลาํดบั ขณะท่ี

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 4 หลักทรัพย์ คือ MME 

OHTL GRAND และ LRH โดยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 

ตามลําดับ  ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 1.15 โดยเม่ือทําการ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ 

ROH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 92.11 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ 

OHTL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั 

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 0 หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และ

การท่ีมีค่า β < 1 แสดงวา่ การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด คือ 

หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่

เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 8,485.16 

รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม พบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่า

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   

 

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ, อตัรา

ผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าเบตา้, แบบจาํลองการกาํหนดราคาสินทรัพย ์
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ABSTRACT 

 This study aims to determine the rate of returns and risks of common stocks 

in service industry travel. By considering the relationship between the rate of return 

of the stocks and Stock Exchange of Thailand and using the Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) to estimate the expected rate of return of the stocks. They are 

estimated by the daily SET data from 1 January 2011 to 31 December 2012. The 

stocks in this study are GRAND: The Grande Asset Hotels Pentecostals and Boston 

Properties Limited (PCL), LRH: The Laguna Resorts & Hotels Limited (PCL), 

MANRIN: The Mandarin Oriental Hotel Ltd. (s), MME: company NV - made Da 

setlist. Brothers Entertainment Co., Ltd. (Thailand), OHTL: HTC Allegheny Co., 

Ltd. (Thailand) and ROH: The Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company 

Limited (Thailand).The daily T-Bills interest rates from Bank of Thailand are 

represented as the risk-free rate of returns. The findings show the average monthly 

rate of returns on the market is 0.07%, ROH and MANRIN yield was 4.1 and 0.14, 

respectively, while the securities yield less than the number 4 stock is MME OHTL 

GRAND and LRH by yield. 0.07 0.01 -0.08 and -0.09, respectively, of stock market 

risk is equal to 1.15 when compared with the risks of the securities industry. Travel 

and leisure sector was securities have a higher risk than the market. The risk of the 

ROH with a maximum at 92.11, followed GRAND MANRIN MME LRH and 

OHTL a rate of return equal to 4.51 3.22 2.96 1.77 and 1.52 respectively, while 

securities with lower risk than the market, there are 0 Symbol rate. return of the 

securities in line with the market rate of return. And that there is β <1 indicates that 

the rate of return is less volatile securities will change the dynamics of the stock 

market rate of return is less than the risk of market risk in the same direction. 

Securities such as passive (Defensive Security) ROH has a maximum value equal to 
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8,485.16, followed by OHTL GRAND MANRIN MME LRH and the risk of total 

20.38 10.34 8.75 3.12 and 2.30, respectively, and the separation of risk.  

Keyword :Service Industry Travel sector, Rate of Return, Risk, Beta, Capital Asset 

Pricing Mode 

  บทนํา 

 เน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพยน์ักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งวิเคราะห์แต่ละ

หลักทรัพย์ถึงอัตราผลตอบแทนและระดับราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและ

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบแทนตามสภาพ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้ อ เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการท่ี

จะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์จึงต้องมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนได ้ ตาม

ระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของนกัลงทุน การลงทุนใน

หลกัทรัพยจึ์งควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใต้แบบจําลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการ 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

ในช่วงระหวา่ง 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ในการน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษา

เฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา

การ เพียง 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี:- GRAND, LRH, MANRIN, MME, OHTL, ROH 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดบัความเส่ียง รวมถึงมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนา

การ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 Harry M. Markowitz (1964) ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง ความไม่

แน่นอนของผลตอบแทนท่ีพึงจะได้รับจากการลงทุนนั้ น ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บ ดงันั้น ยิ่งถา้มีระดบัความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนจริงตามจาํนวนท่ีคาดไวมี้มาก ความเส่ียงก็จะสูง โดยความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ

จากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยโ์ดยส่วนรวมพร้อมๆ กนั เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายการเงินการคลงัในประเทศ เป็นตน้ ทาํ

ให้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์เป ล่ียนแปลงไป ในทิศทางเดียวกันกับการ

อตัราผลตอบแทนของ

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 

 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํการ

ของหลกัทรัพย ์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

 

 
ดชันี SET INDEX 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัท่ีมีอาย ุ1 

ปี 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าส่วนเบตา้ 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การ 

2. ค่าเบตา้ของ

หลกัทรัพยอุ์ตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสนัทนา

การ 

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ 

หมวดธุรกิจการ
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เปล่ียนแปลงของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นตลาดโดยรวม ซ่ึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบในแต่ละ

หลกัทรัพยน์ั้น จะมีขนาดและระดบัท่ีไม่เท่ากนั ผูล้งทุนไม่สามารถขจดัความเส่ียง

ส่วนน้ีให้หมดไปได้ แมจ้ะกระจายการลงทุนแลว้ก็ตาม ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี 

เรียกวา่ Under Diversifiable Risk หรือความเส่ียงท่ีมิอาจขจดัไดจ้ากการกระจายการ

ลงทุน 

 2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงเฉพาะตวั

ของหลกัทรัพยโ์ดยไม่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัธุรกิจอ่ืน ความเส่ียงประเภทน้ีสามารถ

หลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของผูอ้อกหลกัทรัพย์

นั้น เช่น การบริหารงาน การผลิต การวางแผน เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ส่งผลต่อกาํไรและขาดทุนโดยตรงท่ีจะไดรั้บ เป็นความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ของแต่ละ

กิจการ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบน้ี เรียกวา่ Diversifiable Risk หรือความเส่ียงท่ี

สามารถขจดัไดจ้ากการกระจายการลงทุน 

 แบบจาํลองการต้ังราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) 

 ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) เป็นตวัแบบท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนท่ีบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของ

หน่วยลงทุนทฤษฎีดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์

สมยัใหม่ใน ค.ศ.1952 ต่อมา William F.Sharpe John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํ

ทฤษฎีดงักล่าวมาประยุกต์เป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

อย่างกวา้งขวางว่าแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ จะแสดงเป็นตวัแบบดุลยภาพ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงักับความเส่ียงความเส่ียงในท่ีน้ี

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียงท่ีไม่สามารถกาํจดั

ออกไปได ้ โดยการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยต่์างๆ เพื่อลดความเส่ียงความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกบริษทัอนั

ส่งผลกระทบต่อทุก ๆ หุ้นของบริษทั อย่างไรก็ตามหุ้นแต่ละบริษทัย่อมจะไดรั้บ

ผลกระทบเหล่าน้ีมากน้อยต่างกันหุ้นของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบมากโดย

เปรียบเทียบกบัหุน้อ่ืนๆโดยส่วนรวม กล่าวไดว้า่เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบสูง 
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หุ้นท่ีได้รับผลกระทบน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ืนเป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบตํ่า ซ่ึงสามารถหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์ กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดไดก้็สามารถ

ทราบดชันีหรือระดบัโดยเปรียบเทียบของความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยไ์ด ้

ซ่ึงจะเรียกดัชนีช้ีระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาดวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

(Beta coefficient) เรียกสั้น ๆ วา่ ค่าเบตา้ (β) ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta coefficient: 

β) หมายถึง ตวัวดัความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นตวับอกความสัมพนัธ์ ระหวา่งผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์กบัผลตอบแทนของตลาดค่าเบตา้ (β) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) เท่ากบั 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรเท่ากบัความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพยจ์ะอยู่ในเกณฑ์ หรือ

จาํนวนเท่ากับอัตราผลตอบแทนในเงินลงทุนของตลาดโดยรวม กล่าวได้ว่า

หลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยข์องตลาด (Market stock) หรือค่าเบตา้ของตลาดจะมีค่า

เท่ากบั 1.0 นัน่เอง  

2) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) มากกวา่ 1.0 แสดงวา่ความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรมากกวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทน

ของตลาดโดยรวม อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพย์จะมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ

ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม

หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้่าเป็ นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 

stock) 

 3) ถา้หลกัทรัพยมี์ค่าเบตา้ (β) น้อยกว่า 1.0 แสดงว่าความแปรปรวนใน

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยมี์ความผนัแปรตํ่ากวา่ความแปรปรวนในผลตอบแทนของ

ตลาดโดยรวม อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลักทรัพย์จะน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีพึงได้จากหลกัทรัพยข์องตลาดโดยรวมเน่ืองจากความเส่ียงของการ
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ลงทุนในหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่ ากว่าระดับความเส่ียงของตลาดโดยรวม

หลกัทรัพยป์ระเภทน้ีจดัไดว้า่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงตํ่า (Defensive stock) 

 ดงันั้น ตามตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์CAPM แสดงให้เห็นวา่อตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง เท่ากบั

อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงบวกส่วนชดเชยความเส่ียงของ

ตลาดคูณดว้ยค่าเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น หรือเท่ากบั Rf + [E(Rm) - Rf] βiและเม่ือ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการตามระดบัค่าเบตา้ท่ีคาํนวณไดโ้ดยใช ้

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีพยากรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนจากเงินปัน

ผลและอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีคาดไว ้ สามารถประเมินไดว้า่หลกัทรัพยใ์ด

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หลักทรัพยใ์ดราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Underpriced) และหลกัทรัพยใ์ดมีราคาท่ีเหมาะสมแลว้ (Fair Priced) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศศิณี ตนัรัตนาวงศ์ (2544)ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตร มีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษาความ

เส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรและประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัใน

กลุ่ม ซ่ึงใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจเกษตรทั้งหมด 8 หลกัทรัพยใ์น

การศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ีใชท้ฤษฎี CAPM การวิเคราะห์ไดใ้ชร้าคาปิดเฉล่ียราย

สัปดาห์ของหลกัทรัพยต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธนัวาคม 2544 รวมเวลา

ทั้งส้ิน 100 สัปดาห์ ใชข้อ้มูลดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการคาํนวณ

อตัราผลตอบแทนของตลาดและใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 5 

ธนาคารเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 

มลัลิกา เลิศฤทธิ (2543)ไดท้าํการศึกษา การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มพลงังาน

โดยทาํการศึกษาความเส่ียงและประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาํนวน 9 

หลกัทรัพยใ์นการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ร้ังไดใ้ช้ทฤษฎี CAPM มีจุดประสงค์

ศึกษาความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานและประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของแต่

ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม โดยใชด้ชันีของราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการ
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วเิคราะห์ผลตอบแทนของตลาด การใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพย์

ในแต่ละสัปดาห์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 รวม

ทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ในการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ผลการศึกษา

พบวา่ ค่าความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ BANPU, BCP, COCO, EGCOMP, LANNA, 

PTTEP, SUSCOและTIG มีค่า β เป็นบวกซ่ึงหมายความวา่ ความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดมีการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางเดียวกนั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 1 มกราคม 2554 – 31 

ธนัวาคม 2555จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ีGRAND: บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ 

แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

   LRH: บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) 

 MANRIN: บริษทั แมนดารินโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 

 MME: บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 OHTL: บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) 

 ROH: บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

 โดยท่ีอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณจากขอ้มูลราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง

ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปี และอตัราผลตอบแทนของ

ตลาดคิดจากดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใชรู้ปแบบการกาํหนดราคา

สินทรัพยทุ์น หรือ CAPM เป็นเคร่ืองมือในการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัซ่ึงเกิด

จากการวิเคราะห์ความเส่ียงหรือค่าเบต้า ท่ี เกิดข้ึนจากอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของตลาด 
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 1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการ (ราคาปิดรายวนั) เพื่อนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์(Ri) 

 2. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) รายวนั เพื่อนาํมา

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอตัราดอกเบ้ียรายวนัของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี เพื่อใชเ้ป็น

ตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 

สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่ 1  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบัร้อย

ละ 0.07 หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด คือ MANRIN และ ROH ซ่ึง

อตัราผลตอบแทนของ ROH มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.1 รองลงมาไดแ้ก่ MANRIN โดยมี

ค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.14 ตามลาํดบั และหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่า

กวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ MME OHTL GRAND และ LRH โดยอตัรา

ผลตอบแทนของทั้งสองหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 ตามลาํดบั 
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ตารางที่  2  ความเส่ียงของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, OHTL, 

และ ROH 

 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.15 

เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั้งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดย ROH มีความเส่ียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 92.11 

รองลงมา คือ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าอตัราผลตอบแทน

เท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั 

ตารางที่  3  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่หลกัทรัพยท์ั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมี

ค่าน้อยกว่า 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ ROH มีค่า 1.27 

และมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ MANRIN มี

ค่าเท่ากบั 0.8 รองลงมาไดแ้ก่ OHTL MME LRH และ GRAND มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้เท่ากบั 0.77 0.71 0.62 และ 0.16 ตามลาํดบั  

4.51 
1.77 
3.22 
2.96 
1.52 

92.11 
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ตารางที่  4  ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

8,485.16 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม โดยหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียง

ท่ีไม่เป็นระบบ    

ตารางที่  5  การตดัสินใจลงทุนของหลกัทรัพย ์GRAND, LRH, MANRIN, MME, 

OHTL, และ ROH 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุน มีจํานวน 4 

หลกัทรัพย ์คือ GRAND MME OHTL และ ROH และหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุน

ตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 2 หลกั LRH และ MANRIN 

 

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ
2

m) (σ2
ei)

GRAND 20.38 0.03 20.34

LRH 3.12 0.51 2.61

MANRIN 10.34 0.85 9.49

MME 8.75 0.67 8.08

OHTL 2.30 0.79 1.51

ROH 8485.16 2.14 8483.02

หลักทรัพย์

GRAND 29.78 5.10 Undervalued

LRH 10.59 10.82 Overvalued

MANRIN 11.80 13.07 Overvalued

MME 59.77 11.94 Undervalued

OHTL 153.04 12.69 Undervalued

ROH 93.02 18.92 Undervalued

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ�นจริง การตัดสินใจอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
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ตารางที่  6  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ GRAND, 

LRH, MANRIN, MME, OHTL, และ ROH 

 
  

จากตารางท่ี 6 พบวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการ

ท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการ ซ่ึงจะอยูเ่หนือเส้น Security Market Line (SML)ไดแ้ก่ OHTL ROH MME 

และ GRAND โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า Undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าว

มีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน (ขอ้มูลในการวิจยั อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ

ขาย ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 

ส่วนหลักทรัพย์มีค่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมีค่ าน้อยกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการซ่ึงจะตํ่ากวา่เส้น Security Market Line ( SML ) คือ หลกัทรัพย ์

LRH และ MANRIN  เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพย์

ดงักล่าวน้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลุง

ทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่า

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น(ขอ้มูลในการวิจยั อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือหรือขาย 

ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั) 
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อภิปรายผล 

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 

0.07 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด คือ คือ ROH และ MANRIN มี

อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.1 และ 0.14 ตามลําดับ ขณะท่ีหลักทรัพย์ท่ีให้อัตรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ MME OHTL GRAND และ 

LRH โดยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.07 0.01 -0.08 และ -0.09 ตามลาํดบั   

             ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียว

และสันทนาการเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด ซ่ึงความเส่ียงของ ROH มี

ค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 92.11 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME LRH และ OHTL 

โดยมีค่าอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 4.51 3.22 2.96 1.77 และ 1.52 ตามลาํดบั ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 0 หลกัทรัพย ์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า หลกัทรัพยทุ์กทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta 

Coefficient; β ) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β  < 1 แสดงวา่ การ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงผนัผวนน้อยการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่

ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive 

Security) 

 ROH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 8,485.16 รองลงมาไดแ้ก่ GRAND MANRIN MME 

LRH และ OHTL โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 20.38 10.34 8.75 3.12 และ 2.30 

ตามลําดับ และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม พบว่าหลักทรัพย์ทั้ งหมดเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ   
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เปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ตามแบบจําลอง CAPM 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า หลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ GRAND MME OHTL และ ROH เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ LRH และ MANRIN เน่ืองจากเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย์โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM นั้นเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นถึงอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีควรจะเป็น เพราะฉะนั้นตอ้งคาํนึงถึงการวิเคราะห์ทาง

เทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณอ่ืนๆ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ย เพื่อความมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการตดัสินใจลงทุน  

 2.  จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สันทนาการเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ในแต่ละหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงั

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  
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หลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังานโดยใช้แบบจําลอง CAPM” วทิยานิพนธ์ 
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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : 

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

MARKET EFFICIENCY OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 

THE CASE OF KRUNG THAI BANK PUBLIC  

COMPANY LIMITED 

คนิษฐา  เอ่ียมสะอาด1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

--------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)” ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย์

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินใน SET50 

โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ตวัแปร

อิสระท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี 

วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตามได้แก่ ราคาปิด

รายวนัของหลักทรัพย์ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ได้ทําการทดสอบทางสถิติ ณ ระดับ

นัยสําคัญ 5% จากการทดสอบ พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดมีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นัน่คือ ราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคตหรือราคาปิดของ

หลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจึงมีประสิทธิภาพระดับตํ่ า  ทั้ งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ :  ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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    Abstract 

 The Study of market efficiency of the Stock Exchange of Thailand used 

daily closing prices of  Krung Thai Bank Public Company Limited. This study 

covered the period from June 1, 2012 to May 31, 2013. Dummy variables each 

representing Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Tuesday after Monday 

holidays were employed as independent variables. Daily closing prices were utilized 

as dependent variables. According to the statistically significant level of 5%, none 

of the closing prices of Krung Thai Bank Public Company Limited were affected by 

independent variables, meaning that closing prices in the past had no impact on 

closing prices in the future, or closing prices in the past and closing prices in the 

future were unrelated. Hence, the Stock Exchange of Thailand is a weak-form of 

efficient market. Further studies should examine the semi-strong and strong-form of 

efficient market of the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords :  Market Efficiency, The Stock Exchange of Thailand (SET), Krung  

Thai Bank Public Company Limited 

บทนํา 

 “ตลาดทุน” เป็นองคป์ระกอบสําคญัในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ 

กลไกการทาํงานของตลาดทุนจะช่วยจดัสรรทรัพยากรทางการเงินจากผูท่ี้มีเงินทุน

ส่วนเกิน ไปยงัผูท่ี้ขาดแคลนเงินทุนให้สามารถนําเงินทุนส่วนเกินนําไปลงทุน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผูมี้เงินทุนส่วนเกินท่ีให้ใช้

เงินทุนไดเ้ป็นจาํนวนท่ีสูงดว้ย เป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับการออมและการจดัหา

เงินทุนแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีนอกเหนือไปจากบริการท่ีได้รับจากธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมทุนจะออกตราสารทางการเงิน

หรือหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ เช่น หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุ้นกู ้ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ

ฯ เพื่อจําหน่ายให้แก่ผูท่ี้มีเงินทุนส่วนเกินหรือผู ้มีเงินออมธุรกรรมทางการเงิน 

ดงักล่าวข้ึนในตลาดแรก (Primary Market) หรือตลาดสําหรับหลกัทรัพยอ์อกใหม่ 
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จากนั้นผูล้งทุนสามารถนาํหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยูไ่ปซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary 

Market) หรือตลาดคา้หลกัทรัพยห์รือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะช่วยให้เกิดการ

หมุนเวียนเปล่ียนมือผูถื้อหลกัทรัพย ์และเกิดสภาพคล่องตามท่ีตอ้งการ ตลาดทุนจึง

เป็นแหล่งกลางในการออม การลงทุน และการระดมทุนระยะยาวรวมทั้งเป็นหัวใจ

สาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2517 รัฐบาลได้เห็นความสําคญัของตลาดทุนต่อการพฒันา

เศรษฐกิจจึงไดร่้วมมือกบัสถาบนัการเงินจดัตั้ง “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

หรือเรียกสั้ น ๆ ว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ข้ึนมาเป็นตลาดรองหรือตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพย์ท่ีสําคัญแห่งหน่ึงในตลาดทุนไทย เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม

พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํหน้าท่ีใน

การอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการระดมเงินทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง

ให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินงานในรูปขององคก์รท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร ไดเ้ร่ิม

เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2518 ในปัจจุบนัมี

สถานะเป็นองค์กรกาํกบัดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization : SRD) โดยมี

คณะกรรมการและผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

การดาํเนินงาน และบริหารองคก์รตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีรายไดห้ลกัจากค่าธรรมเนียม

การให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมิได้ใช้งบประมาณของ

ราชการในการดาํเนินงาน 

ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient 

Market) ก็คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวนมาก โดยท่ี แต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสาร

ครบถว้นสมบูรณ์เหมือน ๆ กนั ไม่มีขอ้ห้าม ขอ้จาํกดั หรือ กฎระเบียบในการลงทุน 

ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ซ่ึงในตลาด

น้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีให้ผลตอบแทนมาก

ท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงทฤษฎีน้ี

กล่าวไวว้่า0ภายใต้ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ0 กิจการใดท่ีมีความเส่ียงมาก ยิ่งตอ้งให้
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ผลตอบแทนแก่ผูซ้ื้อมากดว้ย เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัความเส่ียงท่ีผูซ้ื้อตอ้งแบกรับ

ไวม้ากข้ึน  

ตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกนั ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นไดท้ั้ง Overpriced หรือ 

Underpriced 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน มีความน่าสนใจสาํหรับการลงทุน จากกรณีศึกษา

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

เป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนในการใช้ประกอบการตดัสินใจ ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย2 ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ี

ทาํใหมี้ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการวดัความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อราคา

หลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในช่วงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 

พฤษภาคม 2556  

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเกิดจากซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 

ความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market) หมายถึงราคาหลกัทรัพยท่ี์

ขายในตลาดนั้นไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ ราคาของสินทรัพยน์ั้นๆ

ไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือของ นกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคตดว้ย แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


353 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทนุ ปีที่1 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั2 โดย

การควบกิจการของธนาคารมณฑล2และธนาคารเกษตร2 ใช้ช่ือว่าธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั ต่อมาธนาคารเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2532 

นบัเป็นรัฐวสิาหกิจแห่งแรกท่ีนาํหุน้เขา้ซ้ือ-ขายในตลาด หลกัทรัพยฯ์ โดยเร่ิมเปิดการ

ซ้ือ-ขายหุ้นของธนาคารตั้งแต่ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2532 และในวนัท่ี 24 มีนาคม 2537 

ธนาคารกรุงไทยไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนภายใตช่ื้อ “ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน)” เป็นตน้มาแหล่งระดมทุนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารและบริษทั

ยอ่ย มีแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัมาจากเงินฝาก โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73.96 และมา

จากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ อาทิ ส่วนของเจา้ของ ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม และการ

กูย้ืมระหวา่งธนาคาร รวมร้อยละ 26.04 โดยธนาคารและบริษทัยอ่ยใชเ้งินทุนในการ

ให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี) ร้อยละ 67.68 รองลงมา คือ รายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ร้อยละ 14.74 เงินลงทุนสุทธิร้อยละ 13.36 และ

อ่ืนๆ ร้อยละ 4.22 (รายงานประจาํปี 2555 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)) 

ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด 

แนวคิดเร่ือง “สมมุติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด” นั้น ไดรั้บการยอมรับ

อย่างเป็นทางการข้ึนคร้ังแรกในงานทบทวนวรรณกรรมของ Fama (1970) โดย

แนวคิดดงักล่าวไดอ้รรถาธิบายถึงสภาวะท่ีตลาดสามารถผนวกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง 

ๆ เขา้ไปกบัราคาของหลกัทรัพยท์างการเงินไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยท่ีการ

ปรับเปล่ียนระดบัราคาของหลกัทรัพยใ์นแต่ละจุดเวลา ถือเป็นเคร่ืองสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในจุดเวลาดงักล่าว  

แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis) กล่าว

วา่ ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ (Strong Form) ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้น

ถึงข่าวสารข้อมูลท่ีมีอยู่ทั้ งหมดอย่างทันทีทันใด นักลงทุนไม่สามารถใช้ข้อมูล

ข่าวสารทั้ งข้อมูลภายใน (Inside Information) และข้อมูลสาธารณะ (Public 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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Information) ในการทาํผลตอบแทนเกินปกติไดเ้ลย สําหรับตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ระดับปานกลาง (Semi-Strong From) นั้น นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะทั้งหมด ยกเวน้ขอ้มูลข่าวสารภายใน สําหรับตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ถา้

ตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง นักลงทุนจะไม่สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสาร

สาธารณะเพื่อทาํผลตอบแทนเกินปกติได้ ส่วนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 

(Weak Form) นกัลงทุนไม่สามารถใชข้อ้มูลสาธารณะในอดีตในการทาํผลตอบแทน

เกินปกติได ้

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของตลาดจะเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี  

1. ในตลาดมีผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก โดยเป็นผูล้งทุนท่ีมีเหตุผลและ

ตอ้งการทาํกาํไรสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง ผูเ้ขา้ร่วมเหล่าน้ีเขา้ร่วมในตลาดโดย

การวเิคราะห์ ประเมิน และซ้ือขายหุน้ ทั้งน้ีการตดัสินใจของผูทุ้นเพียงรายเดียวไม่

สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาได ้

2. ไม่มีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มูลและผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บ

ข่าวสารขอ้มูลในเวลาไล่เล่ียกนั 

3. ข่าวสารขอ้มูลเกิดข้ึนในเชิงสุ่มและขอ้มูลแต่ละขอ้มูลไม่ข้ึนต่อกนั 

4. ผูล้งทุนสนองตอบต่อข่าวสารขอ้มูลใหม่อยา่งรวดเร็ว เป็นเหตุให้

ราคาหุน้เปล่ียนแปลงตามข่าวสารขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ก็คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวนมาก 

โดยท่ี แต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้ห้าม 

ข้อจํากัด หรือ กฎระเบียบในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีต้นทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน 

โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทน มากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

ถา้สมมติฐานน้ีเป็นจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ราคาหลกัทรัพยท่ี์ขายในตลาดนั้นได้

สะท้อนถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดแล้ว นอกจากน้ียงัอาจกล่าวได้ว่าราคาของ

สินทรัพยน์ั้นๆไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือของ นกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคต

ดว้ย 
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การวิเคราะห์ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) 

หรือ EMH เป็นตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ ซ่ึงเช่ือวา่มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคา

ตลาดเสมอ แสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็น

ขอ้มูลสะทอ้นข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนักลงทุนใน

ตลาดตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคาดคะเน ดว้ยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุ้น

จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เขา้มา ดงันั้นจึงไม่

มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติได ้ผลกาํไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติ 

(Normal Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าการเปล่ียนแปลง ในราคาหุ้นจะ

สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของ บริษทั เรียกตลาด

ทุนลกัษณะน้ีวา่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร หรือ ตลาดท่ีนกั

ลงทุนใชค้าดการณ์ในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้แบบคาดคะเน  

ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นถือว่าการเปล่ียนแปลงของราคาจะเป็น

อิสระ ต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัและเช่ือว่าราคา การคน้ควา้ และการวิเคราะห์

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสารธารณะชน แมก้ระทัง่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือรู้กนัเพียงคน

ในวงจาํกดั ราคาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium price) 

ซ่ึงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือมูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) 

เม่ือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานท่ีกล่าวก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัตลาด

เหล่านั้นก็ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัในทุกตลาด ซ่ึงสามารถจาํแนกความมี

ประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพตํ่า (the weakly efficient market) เป็น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ราคามีการเคล่ือนไหวอยา่งสุ่มและมีความยืดหยุน่ตํ่า เน่ืองจากนกั

ลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลดา้นราคาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและขอ้มูล ดา้นราคามีนอ้ยจึง

ไม่มีใครเอาเปรียบใครไดจ้ากขอ้มูลดา้นราคา ทาํให้การเปล่ียนแปลงของราคาในอดีต

เป็นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได ้ราคาหุน้ในปัจจุบนัจึงมีการเคล่ือนไหวแบบเชิงสุ่ม คือ

ตลาดท่ีมี  ประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ีถือว่าขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณการ ซ้ือขาย

หุ้นในอดีตไม่สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนแนวโน้มราคาหุ้นใน 

อนาคตได ้ซ่ึงตลาด ประเภทน้ีเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหุ้นโดยวิธีท่ีเรียกวา่ “buy and 
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hold investment “หมาย ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของตลาด ท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหุ้นนั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน ถือเป็นการ

ลงทุนระยะยาว ซ่ึงนอกจากจะไดก้าํไรท่ีเรียกวา่ กาํไรจากการขายแลว้ยงัไดเ้งินปันผล

อีกด้วยการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัน้ีจึงเป็นการทดสอบว่า

ขอ้มูลข่าว สารด้านราคาในอดีตสามารถท่ีจะใช้คาดคะเนราคาหุ้นในอนาคตได้

หรือไม่โดย พิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (serial correlation) 

หรือวดัการเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะของช่วงวิง่ (run test)  

2. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (semi-strong efficient 

market) เป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีราคาเป็นตวัสะท้อนข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ 

สาธารณะชนทัว่ไป ราคาดุลยภาพเปล่ียนแปลงไป เม่ืออุปสงคแ์ละอุปทานของหุ้น

เปล่ียนไปเม่ือใดรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่ เช่น ถา้บริษทัใด

ประกาศแตกหุน้ (slits par) ข่าวสารเหล่าน้ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่ง

รวดเร็วโดยนกัลงทุนจะ ประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่และราคา

หุ้นก็จะปรับตวัทนัทีใน ระหวา่งท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี

การประเมินมูลค่า หุ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการประเมินน้ีถือว่าเป็นการประเมิน

มูลค่าขั้นพื้นฐานตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีความยืดหยุ่นปานกลางน้ีจะมีการนาํขอ้มูลท่ีมี

ผลกระทบต่อ ราคาหุ้นมาคาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ีเป็นการทดสอบเก่ียวกบัขอ้มูล 

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตวัตอบสนองต่อ 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 

3. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพสูง (the strongly efficient market) จะมี

ความยดืหยุน่มากซ่ึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้น

ขอ้มูลข่าวสาร ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่

ยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิด เผยอีกดว้ย (inside information) หมายความวา่ ไม่มีใครมี

อาํนาจผกูขาดในการใชข้อ้มูลภายใน (inside) เพื่อสร้างกาํไรท่ีปกติได ้ถึงแมว้า่จะมี

ขอ้มูลภาย ในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้ เพราะทุกคนรู้ขอ้มูลภายในอย่าง

รวดเร็วเหมือนกนั 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่

มีการศึกษาอยูใ่นปริมาณท่ีไม่มากนกั ซ่ึงการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบความ

มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าเน่ืองจากการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดใน

ระดบัดงักล่าวน้ีสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัเพียงขอ้มูลเก่ียวกบัราคา และปริมาณการ

ซ้ือขายของหลักทรัพย์ในอดีตเท่านั้ น แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลงไปใน

รายละเอียดของผลการศึกษาท่ีไดก้บัพบว่ายงัมีความขดัแยง้และไม่สอดคลอ้งไปใน

แนวทางเดียวกนัอยู ่

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556) ทําการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ วนัอังคารหลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 4 

มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่

ใน SET100 ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper (2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

(multiple regression model) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลักทรัพย์รายวนั ณ ระดับนัยสําคญั 5% กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

ศุภาวฒัน์ วฒัน์ธนปติ (2555). ทาํการศึกษาถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในมิติของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโยบายทาง

การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมีประสิทธิภาพใน

ระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้เทคนิค Event 

Study เพื่อทาํการทดสอบ 1)การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทางเศรษฐมิติ 2)การ
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กําหนดวนัท่ีเป็นหน้าต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนองต่อข่าวสาร

เก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผา่นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชย์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น

เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมีการปรับเปล่ียน

เพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอม

ริการอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในความคาดหมายของตลาดนั้ น ไม่มีผลกระทบต่ออาการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วิชญาดา ถนอมชาติ  (2551) ทาํการศึกษาถึงความผิดปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ.2532 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจาํลอง ARCH-M  

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีการเกิด ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

เทพณรงค์  นพกรวิเศษ (2540) ศึกษาหลักการซ้ือขายทางเทคนิคกับการ

ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้

นาํเอาหลกัการซ้ือขายทางเทคนิค 3 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบแปร

ผนั เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบคงท่ี และเทคนิคแนวรับแนวตา้น มาทาํการทดสอบ

โดยใชด้ชันีราคาปิดรายวนัช่วงเดือนมกราคม 2523 ถึงเดือน กรกฎาคม 2540 ผลการ

ทดสอบ พบว่าไม่สามารถท่ีจะให้ผลตอบแทนเกินปกติได้ จึงสรุปได้ว่าตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

 Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 
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1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํใหส้มมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Janett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 ของหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีไดแ้สดงราคาหลกัทรัพย์

ไวใ้นตารางท่ี 1 การศึกษาน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และใชว้ิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

Yi = b0+b1iX1i+b2iX2i+b3iX3i+b4iX4i+b5iX5i+ E          ---- (1) 

โดยท่ี  Yi = ราคาปิดราคาหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

X1 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 

X2 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

X3 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 

X4 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

X5 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (1 คือ วนัองัคาร 

หรือ 0 เม่ือไม่ใช่ วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด) 
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ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

                        KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ตวัแปร 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 

t-statistic P-Value 

X1 0.041173 0.052365 0.9583 

X2 0.193545 0.255360 0.7987 

X3 0.193467 0.256436 0.7978 

X4 0.128584 0.171199 0.8642 

X5 0.621705 0.389061 0.6976 

F-statistic = 0.047514 

Prob. (F-Statistic) = 0.998637 

R-Square = 0.000989 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษาพบว่าค่า Prob(F-statistic) มากกว่า 0.05 จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลกันั้นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้อีกทั้งค่า 

P-Value ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (X1) วนัพุธ (X2) วนั

พฤหสับดี (X3) วนัศุกร์ (x4) และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (X5) มีค่า

มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์

ณ ระดบันยัสาํคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่านอ้ยกว่า 1 มาก คือ 

0.000989 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระในสมการไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตามได ้
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพกล่าวว่า ราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับเปล่ียนได้ทนัที

เม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัจะสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ตลาดทุนจะมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบัใดจะ

สามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐานความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า เช่ือว่า

ราคาตลาดในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย ์และ

ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพใน

ระดบัตํ่า กล่าวถึง การท่ีอตัราผลตอบแทนในอดีต รวมทั้งขอ้มูลตลาดในอดีต ไม่ควร

จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอนาคต 

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ใช้ข้อมูลราคาปิดรายวนัของหลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในช่วง

ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 1 พฤษภาคม 2556 พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปรับตวัของราคา

หลักทรัพย์ เกิดจากท่ีผูล้งทุนจาํนวนมากคอยติดตามความเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยน์ั้น และทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์นทาํให้ราคาสะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง 

ถา้จาํนวนผูล้งทุนในตลาดมีจาํนวนยิ่งมากเท่าใด การแข่งขนักนัซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดทุนก็ยิ่งมีมากเท่านั้น และก็จะยิ่งทาํให้ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตวัเร็วข้ึน 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพตํ่า ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร และสุนิสา  ชูช่ืน (2556) เทพ

ณรงค ์ นพการวเิศษ (2540) และวชิาดา  ถนอมชาติ (2551) 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเพียงหน่ึงธนาคาร ในช่วงเวลาเพียง 1 ปี

เท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอ่ืนๆ และ

กลุ่มอ่ืนๆ พร้อมทั้ งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้ งทําการทดสอบความมี
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