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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  



41 

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

 

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 



44 

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

 

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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