
313 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF SERVICES INDUSTRY 

พงศพ์นัธ์ ด่านวรรธนกุล1  ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

(INR)  โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555  รวม

ระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 98.65 ตวัแปรท่ีสามารถ

อธิบายดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service)ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ดชันีราคาหุน้, อุตสาหกรรมบริการ 
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Abstract 

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

Service Industry (Service) economic factor that determine stock price of Service 

Industry. (Service) 

 The Economic factors used in this study are Exchange Rate (EXR), 

Inflation Rate (INF), Consumer Price Index (CPI), Dow Jones Industrial Average 

Index (DJIA) and Interest Rate (INR) 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, Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) 

stylistically are positively affect the stock price of Service Industry at the 

significance level of 0.05 

Key Words:  Economic Facture, Stock Price, Services Industry 

1.บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand) ทาํ

หน้าท่ีเป็นตลาดหุ้น หรือศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ตวัตลาดหลกัทรัพยเ์อง

ไม่ไดท้าํการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง เพียงแต่ทาํหน้าท่ีในการควบคุมดูแลให้การ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นไปอยา่งมีระเบียบ คล่องตวั และยุติธรรม เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่นกัลงทุน และก่อใหเ้กิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง 

ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

นั้น เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่ง ในการวางแผนออมเงินระยะ

ยาวได ้ดว้ยการท่ีเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพยใ์นธุรกิจท่ีนกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ว่า จะสร้าง

ผลกาํไร และผลตอบแทนให้เจริญรุ่งเรืองในวนัขา้งหน้า การเขา้ไปซ้ือหลกัทรัพย์

ดงักล่าวจะทาํให้นักลงทุนกลายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้ของกิจการ และจะไดรั้บการ

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรท่ีเกิดข้ึนในการทาํธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบเท่าท่ีนกัลงทุนยงัคง

ถือหลักทรัพย์นั้นอยู่และยิ่งไปกว่านั้ นนักลงทุนยงัสามารถคาดหวงัให้ราคาของ



315 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

หลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่มีค่าเพิ่มข้ึนได ้ถา้ธุรกิจนั้นสามารถสร้างผลกาํไร และเงินปันผล

มากข้ึนได้อย่างสมํ่าเสมอ และเม่ือถึงเวลาท่ีตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป ก็

อาจจะมีมูลค่ามากกว่าเม่ือแรกซ้ือมาหลายเท่าตวัก็เป็นได ้ดว้ยเหตุน้ีจะเห็นไดว้า่การ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นวิถีทางของการลงทุนโดยตรงกบัความสําเร็จ ท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในระยะยาวของธุรกิจ 

 ปัจจุบนัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํหนดกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการไวด้งัน้ี Health Care Service (การแพทย)์ Media And Publishing (ส่ือและ

ส่ิงพิมพ)์ Professional Service (บริการเฉพาะกิจ) Commerce (พาณิชย)์ Tourism And 

Leisure (การท่องเท่ียวและสันทนาการ) และ Transportation And Logistics (ขนส่ง

และโลจิสติกส์) มีการขยายตวัมากข้ึน และมีทิศทางแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากโยบายภาครัฐ และ

เอกชนท่ีร่วมมือกนัขยายอุตสาหกรรมบริการให้เพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบนัประเทศท่ี

พฒันาแล้ว จะมีรายได้จากอุตสาหกรรมบริการเป็นจาํนวนมาก ธุรกิจการคา้ต่างๆ 

จาํนวนมาก ลว้นแต่มีองคป์ระกอบของการบริการเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์

แตกต่างกนั ทั้งเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การสร้าง

ความแตกต่างทางธุรกิจของบริการจะมีมากหรือน้อยก็ ข้ึนอยู่กับลักษณะและ

วตัถุประสงค์ของธุรกิจ ประกอบกบัความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจเอง เช่น 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพของไทยในปัจจุบนัถือว่ามีจุดแข็งมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนส่วนหน่ึงจากนโยบายของภาครัฐท่ี

พยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร 

ผูป้ระกอบการไทยท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด เช่น แพทย ์พยาบาล กลุ่มธุรกิจคลินิก สปา 

หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้งตวัแทนการท่องเท่ียวโรงแรมต่างๆ ได้มีการปรับตวัเพื่อ

รองรับตลาดตามไปดว้ย ปัจจุบนัอุตสาหกรรมกลุ่มน้ีมีมูลค่าส่งออกไม่ตํ่ากวา่ 2 แสน

ลา้นบาท และยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการเจริญเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

น้ีจะเห็นว่าในปี 2555 อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานสูงสุดอยู่ใน

อุตสาหกรรมบริการ และสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามลาํดบั โดยช่างเทคนิค 
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เป็นกลุ่มท่ีความตอ้งการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจากปี 2554 อาทิ ช่างกลโรงงาน ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าเคร่ืองกล ช่างเช่ือมโลหะในขณะท่ีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี กลุ่มท่ีมีความตอ้งการมากคือ วิศวกรในสาขา เคร่ืองกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า รอง

มาเป็นสายบริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ แมใ้นปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรม

การบริการจะเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนให้หันมาสนใจอย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ถึง

อย่างไร การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็สามารถมีความเส่ียงได ้เช่นเดียวกนักบัการ

ลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้นเผชิญกบัสภาวะท่ีไม่เอ้ืออาํนวย หรือผลการ

ประกอบการตกตํ่าลง ยอ่มส่งผลให้เงินปันผลท่ีพึงจะไดรั้บลดลงตามไปดว้ย และถา้

ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นประสบกบัภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการลง ผูล้งทุนจะไดรั้บการ

จ่ายคืน ก็ต่อเม่ือทรัพยสิ์นของธุรกิจยงัเหลืออยู ่หลงัจากท่ีไดมี้การจ่ายส่วนท่ีเป็นหน้ี

คืนให้กบัเจา้หน้ีทั้งหมดแลว้ ซ่ึงนอกจากน้ี มูลค่าของหลกัทรัพยย์งัสามารถปรับตวั

ข้ึนลง ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นไดเ้ช่นกนั หลกัทรัพยท่ี์เคยมีมูลค่าสูงก็อาจมีโอกาสท่ี

จะมีมูลค่าลดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ราคาหุน้อุตสาหกรรมบริการ และเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์

ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา

ประกอบ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคา

หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 – ธนัวาคม 2555 นั้นมีขอ้

สมมุติฐานดงัน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคา

หุน้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ขอบเขตของการวจัิย 

      ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการโดยตวัแปรต่างๆ

ท่ีเลือกมาศึกษาได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์ อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ซ่ึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือน

มกราคม 2551 ถึง เดือนธนัวาคม 2555 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราเงินเฟ้อ  

 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 12 เดือน  

ดชันีราคาหุน้ 

กลุ่ม

อุตสาหกรรม

  



318 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อดชันี

ราคาหุน้อุตสาหกรรมบริการในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 2. เพื่อสามารถเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปจะไดน้าํขอ้มูล

มาใชว้ิเคราะห์แนวโนม้การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินใจลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนเพราะทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้น

อุตสาหกรรมบริการทั้งยงัช่วยป้องกนัการสร้างราคาหุ้นในตลาดและทาํให้ตลาดมี

เสถียรภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ (Service) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น         

3 ส่วน 

กก ส่วนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง               

    แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน      

    แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน      

  แนวความคิดเก่ียวกับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ 

ลงทุน  

  ทฤษฎีการลงทุน 

ส่วนท่ี 2  ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    

  ความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย ์

  กลุ่มอุตสาหกรรม 

ส่วนท่ี 3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



319 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556) 

กรกนก  วฏิัสุ (2548) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการ

ท่องเท่ียว ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

1) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง จากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน โดยใช้เส้นตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น

เคร่ืองมือในการแนะนาํนกัลงทุนวา่ควรซ้ือหรือควรขายในแต่ละหลกัทรัพยใ์นหมวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเ ท่ียว ผลการวิจัยพบว่าอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากบัร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.88 สําหรับความ

เส่ียงเฉล่ียจากการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละของดชันีหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียวเท่ากับร้อยละ 8.66 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดับ โดย

หลกัทรัพย ์บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน): MANRIN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียและค่าความเส่ียงเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.05 และ 17.70 

ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเส้นตลาดหลกัทรัพย ์พบว่ามีหลกัทรัพยท์ั้ง 9 หลกัทรัพยมี์

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการ แสดง

ว่าหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์สมควรลงทุน และตดัสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยด์งักล่าวควรพิจารณาปัจจยั 4 ปัจจยั คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการท่องเท่ียวเดือนท่ีผ่านมา อัตราเงินปันผลเฉล่ียของหมวด

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น

เฉล่ียของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจโรงแรมและบริการท่องเท่ียว และอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้มืท่ีกาํหนดระยะเวลาแก่ลูกคา้ชั้นดี ประกอบการตดัสินใจลงทุนเพื่อลดความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้และการวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาในเร่ือง

อ่ืนๆ เช่น ปริมาณเงินทุนในหลกัทรัพยไ์ทยจากต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อ

มูลค่าหุน้ทางบญัชี และราคานํ้ ามนั เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

ใหถู้กตอ้งมากข้ึน 
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อานนท์  ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา

ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้

แบบจาํลองเศรษฐมิติ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และ

ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดมาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ

ปัจจยัต่างๆ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 โดยมีจาํนวน 58 ตวัอยา่ง ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบได้

ว่า ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แ ก่  ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ส่วนปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลังระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกับ

สหรัฐอเมริกา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ทิพยรัตน์  นุ้ยเมือง (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นของธุรกิจในกลุ่มการแพทยท่ี์ทาํการ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลประเภทอนุกรมเวลา (time 

series) รายเดือน เร่ิมตน้จากเดือนมกราคม พ.ศ.2547 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 

ทาํการวิเคราะห์โดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares – OLS) ผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศ

ไทย ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ราคาปิด ณ วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย

แต่ละเดือนของหุ้นกลุ่มการแพทยท่ี์ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย อตัราเงินตอบแทนเงินปันผลในเดือนท่ีผา่นมาของหุ้นกลุ่มการแพทย ์ดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศรายเดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจ
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การแพทยใ์นประเทศไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํเฉล่ีย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ชมพูนุช จิตนาวสาร และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555)ไดศึ้กษาการ

วิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร และเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาได้แก่ดชันีการลงทุนภาคเอกชน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนอตัราเงินเฟ้ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐฯดชันีราคาหลกัทรัพยป์ริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชป้ระโยชน์ต่อผูล้งทุน

ในดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิใน

การศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันีการลงทุนภาคเอกชน , อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน,อตัราเงินเฟ้อ ,อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์

สหรัฐฯ , ดชันีราคาหลกัทรัพย ์,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมและดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน,ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯและดัชนีราคา

หลกัทรัพย์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กับราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ,อตัราเงินเฟ้อและดชันีราคาผูบ้ริโภค

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงนักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จาก
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การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนโดย

พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 สุวมิล สังขทบัทิมสังข และดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดศึ้กษาการ

วจิยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

ศึกษา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภคอตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อ

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรม

เวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้

เป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตร

มาส โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ตามและตวัแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียน

เงินตรา และอัตราเ งินเฟ้อ โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น และดัชนี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการพิจารณาวาง

แผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการ

ลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ (Exchange Rate) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR)  โดย

กลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น

จาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ท่ี มี อิทธิผลต่อดัชนีราคาก ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นสมการดงัน้ี 

 

Yi = a + bx + ei 

โดยท่ี   

Y  = ตวัแปร 

a = ค่าคงท่ี 

b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

x = ตวัแปรอิสระ 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 

อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bx + ei 

 

โดย a = ตวัแปรค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวัประมาณ

ค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y – Yiเม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ Yi– 

ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากการสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y-Yi)2จะตอ้งมีค่า

นอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b เท่านั้น 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ไดด้งัน้ี 

                  Service = a + b1EXR + b2INF + b3CPI + b4DJIA + b5INR 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

Service  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

 

ตวัแปรอิสระ 

EXR  หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ  

CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

DJIA  หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

INR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Time Series Data) โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลา
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ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดย

ท่ีมาของขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ (Service)อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ 

โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละ

ตวั แล้วจึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) และมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยวิธี

สร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares : OLS) 

การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อุตสาหกรรมบริการในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ โดยใชก้ารนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอจะหาสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการทดสอบ

ปัญหา Multicollinearityดว้ยการทาํ Correlation Matrix ขั้นตอนต่อไปทดสอบ White 

Heteroskedasticity Test ทั้งแบบ No Cross Terms และแบบ Cross Terms จากนั้น

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

ขั้นตอนต่อไปหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง (Ordinary Least Square : OLS) โดยพิจารณาค่าต่างๆ 

เช่น ค่านัยสําคญัทาสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นตรวจสอบสมมติฐาน

ทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

Service  = 177.4962-6.442811EXR-0.379598INF+0.710023CPI+0.005548DJIA 
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          -2.911226INR          

(1.176424)  (-2.608279)**  (-0.464152)  (0.566622)  (2.303487)**  (-0.768859) 

โดยมีค่า F-statistic  =  634.2813  (Sig – 0.000000) 

  R-squared  =  0.986520 

  Adjusted R-squared =  0.984965 

  Durbin-Watson  =  1.835298 

  N   =  59 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า t-statistic 

  **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ (Service)อย่างมีนัยสําคญั ด้วยระดบัความ

เช่ือมั่นร้อยละ 98.65 โดยตัวแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE)ได้ถึงร้อยละ 98.4965อีกร้อยละ 

1.5035 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson =  1.835298 ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EXR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

-6.442811สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ) จะทาํให้ดัชนีหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการเปล่ียนแปลงไป 6.442811 หน่วย (บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.005548 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 

(จุด) จะทาํให้ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการเปล่ียนแปลงไป 0.005548 

หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) สามารถอธิบาย

ปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ(SERVICE)และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่ ส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) ดงัน้ี 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

(SERVICE) ไดแ้ก่ 

 อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) มีผลต่อดชันี

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจาก 

นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุลทอ้งถ่ิน มีแนวโนม้ท่ีจะแข็ง

ค่าอย่างต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลกกลบัมาเป็นเงินของประเทศ

ตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงินสกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มาจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การแข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน 

ดังนั้ นหากเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองจะทาํให้มีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆในประเทศไทยปรับตวั

สูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกรกนก  วฏิัสุ (2548) 

 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญั เพราะว่า ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์เป็นดชันีท่ีเกิดจากการคาํนวณราคาหลกัทรัพยข์องอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชด้ชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในการอา้งอิง

และเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาะการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หากดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ก็จะมีผลทาํให้ดัชนี

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ชมพนุูช  จิตนาวสาร (2555) 
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 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

(SERVICE) ไดแ้ก่ 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม เพราะถา้เงินเฟ้ออยู่ในระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือสินคา้และ

บริการของประชาชนลดลงเพราะจาํนวนเงินท่ีไดรั้บเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง ดงันั้น

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งทาํการสํารองเงินไวใ้ช้เพื่อบริโภค และไม่นาํเงินไปในการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ราคาของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการลดลง แต่จากการศึกษา

ในคร้ังน้ี จะพบวา่ช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา อตัราเงินเฟ้อนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการอย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมาจากอาจเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่าง

อ่อน (Creeping or Gradual or Mild Inflation) Mild Inflation เพราะระดบัราคาของ

สินคา้จะค่อยๆ เพิ่มข้ึนอยา่งชา้ๆ ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์มองวา่ เงินเฟ้อประเภทน้ีอาจให้

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจในดา้นของการเพิ่มสูงข้ึนของราคาจะช่วยกระตุน้การบริโภค

ของประชากร ดังนั้น จึงไม่มีนัยสําคญัและไม่มีผลต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

อานนท ์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมใน

ทิศทางตรงกนัขา้มเพราะตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ถือว่าเป็นตลาด

ทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ และผูล้งทุนควรรู้ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แต่จากการศึกษาในคร้ัง

น้ี จะพบว่าช่วงเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจะไม่มีผลต่อดชันีราคา

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัสําคญัอนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจของดชันี

ราคาผูบ้ริโภค ณ วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนของทั้งประเทศ ของดชันีราคา

ผูบ้ริโภคชุดทัว่ไปในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั เน่ืองจาก

ในช่วงท่ีทาํการศึกษาไดเ้กิดการชุมนุมทางการเมือง และความไม่มัน่คงทางการเมือง

ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจใหถ้ดถอย จึงทาํให้ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ

ลดลง นักลงทุนขาดความมัน่ใจในการลงทุน ทาํให้ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทิพยรัตน์  นุย้เมือง (2551) 
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR)มีผลต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

ในทิศทางตรงกนัเน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์การปรับเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือนการฝากเงินจะเพิ่มข้ึนเพราะผูฝ้ากเงินจะได้รับประโยชน์จาก

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเพิ่มข้ึน จะทาํใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลงเกิดผลเชิง

ลบต่อการลงทุน โดยนกัลงทุนจะนาํเงินออมท่ีมีอยูไ่ปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อ

รับดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงข้ึน มากกว่าท่ีจะนาํเงินมาซ้ือหรือลงทุนในหุ้น ซ่ึงถือว่ามี

ความเส่ียงมากกวา่การฝากเงินจึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ีย 12 เดือนไม่

มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาซ่ึง

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังขและดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ  (2555) 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาใชเ้พียงขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทาํให้

เป็นขอ้สังเกตไดว้า่ ผลการวจิยัคร้ังน้ี อาจใหผ้ลลพัธ์เฉพาะตวัตามภาวการณ์หน่ึงๆ จึง

น่าจะมีการเพิ่มกรณีศึกษาในประเด็นดงักล่าว โดยอาจขยายเขตช่วงเวลาในการศึกษา

ให้มากข้ึนและทาํอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคต และทาํการปรับปรุงแบบจาํลองให้

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้ขอ้มูลท่ีมีช่วงความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน ขยายกรอบ

เวลาใหก้วา้งข้ึน เพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพมากข้ึน โดยการออกแบบสอบถามโดยตรง

ต่อผู ้ลงทุนทั้ งตัวบุคคลและสถาบันเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพตวัแปรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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