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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



135 

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

 

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  



139 

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

 

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 

บรรณานุกรม 
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