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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

Factors Affecting the stock price of Siam Makro Public  

Company Limited 

กริษฐา มียมลพรชนิกา 1 ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2    

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI)อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJIA) และดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET50) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน 

ตั้งแต่ มกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ดว้ยการสร้าง

สมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุน้ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF) และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ: ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ราคาหุ้น, บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

 The study is economic Factors Affecting the stock price of Siam Makro 

Public Company Limited.The economic factors in this study are Consumer Price 

Index: CPI, Inflation Rate: IN, Minimum Retail Rate: MRR, Dow Jones Industrial 

Average Index: DJIA, Set50 Index: SET50. This study is based on secondary data 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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of nmontly tie series from January 2008 – December 2012, 60 mpnths. The analysis 

is conducted using the Multiple Regression Analysis and Ordinary Least Squares. 

 The results showed that the 95 percen. Affecting the stock price of Siam 

Makro Public Company Limited Consumer Price Index: CPI, Inflation Rate: INF, 

and Dow Jones Industrial Average Index: DJIA are determined to be correlated the 

stock price of Siam Makro Public Company 

KEYWORDS: ECONOMIC, STOCK PRICE, Siam Makro Public Company 

Limited 

1. บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพย ์จดัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดส่วนหน่ึงของตลาดทุน 

ตลาดทุน (Capital market) เป็นแหล่งในการระดมเงินออมระยะยาว (เกิน 1 ปี) เพื่อทาํ

การจดัสรรใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนระยะยาว นาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น การ

ขยายธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการเอกชน หรือการลงทุนในดา้นการสาธารณูปโภคของ

ภาครัฐบาล เป็นต้น โดยผูท่ี้ต้องการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือ

หลกัทรัพยใ์นตลาดทุน ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นสามญั, หุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู,้ พนัธบตัร

รัฐบาล,หน่วยลงทุนของกองทุนรวม,หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อขายให้กับ

บุคคลภายนอก หรือประชาชนโดยทัว่ไปใน ตลาดแรก (Primary Market) การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น สามารถเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งใน

การวางแผนออมเงินระยะยาว สามารถคาดหวงัให้ราคาของหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่มีค่า

เพิ่มข้ึนได ้ถา้ธุรกิจนั้นสามารถสร้างผลกาํไร และเงินปันผลมากข้ึนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

และเม่ือถึงเวลาท่ีตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป ก็อาจจะมีมูลค่ามากกวา่เม่ือแรก

ซ้ือมาหลายเท่าตวัก็เป็นได ้

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถมีความเส่ียงได ้

เช่นเดียวกันกับการลงทุนในประเภทอ่ืน ๆ หากธุรกิจนั้ นเผชิญกับสภาวะท่ีไม่

เอ้ืออาํนวย หรือผลการประกอบการตกตํ่าลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผลท่ีพึงจะได้รับ

ลดลงตามไปดว้ย 
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 เม่ือมองภาพโดยรวมแลว้ จะเห็นไดว้า่ในฐานะสถาบนัทางการเงินแบบหน่ึง

ของเศรษฐกิจสมยัใหม่ ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ั้งโดยทางตรง

และทางออ้ม และหากมีความสนใจและความพร้อมเพียงพอ ก็อาจใช้การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึง สําหรับการออมเงินและสร้างผลตอบแทนใน

ระยะยาวได ้

 การคา้บริการในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมามีการเจริญเติบโตค่อนขา้งมาก ทั้งใน

เร่ืองมูลค่าตลาดจาํนวนผูป้ระกอบการ และประเภทของธุรกิจ การคา้บริการจดั

จาํหน่ายเป็นสาขาท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการจา้งงานในธุรกิจ

คา้ปลีกคา้ส่งราวร้อยละ 15 ของการจา้งงานทั้งหมด ในปี 2544-2552 มีมูลค่าการคา้ส่ง

คา้ปลีกเฉล่ีย 965 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของ GDP ในปี 2552 

มูลค่าการคา้ส่งคา้ปลีกหดตวัลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2551 แต่ก็มีมูลค่าสูงถึง 1.15 

ลา้นลา้นบาทหรือ ร้อยละ 12.7 ของ GDP ทั้งน้ีอตัราการขยายตวัของบริการจดั

จาํหน่ายมกัจะสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

การบริโภคของภาคเอกชน  

 ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัพื้นฐานของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสําหรับนกัลงทุน จากปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัท่ีมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์นกัลงทุนควรคาํนึงถึงความเส่ียงในการ

ลงทุน และผลตอบแทนท่ีไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัไวต้อ้งมีการ

วเิคราะห์ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้นกัลงทุนนาํ

ข้อมูลท่ีทําการศึกษามาช่วยในการตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเส่ียงและได้รับ

ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และสําหรับนกัลงทุนในการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากการศึกษาวจิยัมาประกอบการตดัสินใจลงทุน และสําหรับบริษทัเพื่อทาํให้ผลการ

ผลประกอบการเติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MRR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และดัชนีราคา

หลกัทรัพย ์(SET50) อยา่งนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็ค

โคร จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาน้ีทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน)โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่ มกราคม 

2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ผูว้ิจยัได้

รวบรวม แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการ

ทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ทฤษฎีการลงทุน 

 แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทุน 

 ทฤษฎีการวเิคราะห์มูลค่าพื้นฐาน 

 ดชันีราคาผ�ูบริโภค 

 อตัราเงินเฟ้อ 

 ดอกเบ้ีย 

 ดชันีดาวโจนส์ 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) 

ดชันีอุตสากรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) 

ราคาหุน้  

บริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน) 

(MAKRO) 
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ประวตัิความเป็นมาบริษัท 

ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ 

 ภาวะบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) ศึกษาวิจยัเร่ือง”ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้

ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 

2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูล

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงิน

เฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 วาริธร ร่วมรักษ์ (2547) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทาง
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เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน ดชันีการลงทุนภาคเอกชนราย

เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาครพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดีขั้นตํ่าราย

เดือน (MRR) อตัราเงินปันผลตอบแทนรายเดือน และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเดือนท่ีผ่านมา ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2536 

จนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2546 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

(Secondary Time-Series Data) และในการวิเคราะห์ขอ้มูล อาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS ในการคาํนวณหาค่างสถิติของความสัมพนัธ์ต่างๆ ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) และใชว้ธีิการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา 

(Ordinary Least Square) 

 ผลการวิจัย พบว่า ดัชนีราคาผู ้บริโภครายเดือน และดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือนท่ีผ่านมา มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 99 และอตัราเงินปันผลตอบแทนรายเดือนมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรายเดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยกเวน้ดชันีการลงทุนภาคเอกชนรายเดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้

ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายย่อยชั้นดีขั้นตํ่ารายเดือน ท่ีไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีจะอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

รายเดือนได ้

 มนต์กานต์ เธียรเนตินันทธ์ (2547) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ี

นาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2524-2546 โดยรวบรวมข้อมูลจาก

รายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน Fact Book ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารงานวิจัยและวารสารจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยใชส้มการกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Squares Method-OLS) เพื่อหา

ความสัมพนัธ์และปราณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ 
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 ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยพบว่า ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปัจจยัท่ีมีผลใน

ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ราทองคาํแท่ง เป็นปัจจยัท่ีมีผลใน

ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศกบัอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่า

การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ดัชนีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ ตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชั

การลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใชข้อ้มูลแบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอย

พหุคูณ และทาํการวเิคราะห์ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน ตวัแปรอิสระท่ี

นาํมาพิจารณาทั้งส้ิน 6 ตวั ปรากฎว่าราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบั

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันี

การลงทุนภาคเอกชนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วน

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์กบัดชันีหุ้นตลาด

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสําหรับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่าง

กนัในแต่ละหมวดธุรกิจ 
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 สุกญัญา สวสัด์ชิตงั (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการ

ลงทุนใน SET 50 index futures วตัถุประสงค ์คือเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของ SET50 Index และศึกษาถึงความยึดหยุน่ของ SET50 Index ต่อปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเลือกใชข้อ้มูลราย

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 2548 และทาํการวิเคราะห์ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ SET50 Index อย่างมีนยัสําคญั 

และมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index ไดแ้ก่ ปริมาณเงิน ราคา

ทองคาํ มูลค่าซ้ือ-ขายหลกัทรัพยสุ์ทธิโดยรวม ดชันีดาวโจนส์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ส่วนปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบั SET50 Index นั้น ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย ผลของค่าความ

ยืดหยุน่ของ SET50 Index พบวา่ดชันีดาวโจนส์มีอิทธิพลต่อ SET50 Index มากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ตามลาํดบั 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

และดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET50) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล การประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิง

ถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 
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 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

Y i   = a + bx  + ei 

โดยท่ี Y   =   ตวัแปรตาม 

         a   =   ค่าคงท่ี 

         b   =   ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

         x   =   ตวัแปรอิสระ 

         e   =   ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

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 = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 MAKRO = a + b
1
CPI + b

2
INF + b

3
MRR + b

4
DJIA + b

5
SET50  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 MAKRO หมายถึง  ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั สยามแมค็โคร 

จาํกดั (มหาชน)  
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ตวัแปรอิสระ 

 CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 INF  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

 MRR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

 DJIA  หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

 SET50  หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มูลมี

ดงัต่อไปน้ี 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผล

ท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ของ

ราคาราหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการ

ทาํ Multiple Regression  

 5. การนําเสนอข้อมูล 

 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร 

จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยจะนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทดสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยการทาํ Correlation matrix หลังจากนั้ นทดสอบ White 
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Heterodkedasticity Test ทั้งแบบ no cross terms และแบบ cross terms จากนั้น

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

หลังจากนั้ นหาความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอย (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

พิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่านัยสําคญัทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้น

ตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

 MAKRO = -2269.061 + 22.7969 CPI – 12.29501INF + 18.40518 MRR + 

       0.011176SET50-0.004448 DJIA 

       (-5.52313) (4.457382)** (-3.82748)** (1.098608) (2.265085)  

       (-0.38624) ** 

โดยมีค่า   F-statistic  = 210.2686 

   R Square  = 0.967164 

  Adjusted R Square = 0.962546 

  Dubin-Wastson  = 2.110021 

  N   = 58 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ค่า T-statistic 

  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปร 3 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสําคญั ดว้ยระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ท่ีสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 96.71 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3.29 เกิดจาก

ปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin-Watson ซ่ึงเท่ากบั 2.110021 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) ทาํให้สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามในสมการได ้
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 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 22.7969 สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากดชันีราคาผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 22.7969 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั – 12.29501 สามารถอธิบายได้

วา่ หากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้นของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป – 12.29501 หน่วย 

(เปอร์เซ็นต)์ ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.004448 

หน่วย สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย (จุด) จะทาํใหร้าคาหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลง

ไป 0.004448 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆ ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ไดแ้ก่ 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาริธร ร่วมรักษ์ (2547) นครินทร์ ปาร์มวงศ ์

(2550)และ สุกัญญา สวัสด์ ชิตัง  (2550)  เพราะว่า  เ ป็นดัชนีราคาท่ีใช้ว ัดการ

เปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกของสินค้าและบริการท่ีผู ้บริโภคจ่ายซ้ือ ใช้เป็น

เคร่ืองมือวดัค่าครองชีพของประชาชน ใชว้ดัระดบัเงินเฟ้อของประเทศ นอกจากน้ียงั

ใช้วดัระดับรายได้ท่ีแท้จริงของประชาชนและคนกลุ่มต่างๆ ถ้าค่าครองชีพของ



101 
 

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

 

ผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเงินเหลือเพื่อการลงทุนลดลง จึงส่งผลถึงราคาหุ้น

ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   ลดลงไปดว้ย ในทางกลบักนัถา้ค่าครอง

ชีพของผูบ้ริโภคลดลง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเงินเหนือเพื่อการลงทุนมากข้ึน จึงส่งผลถึง

ราคาหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึนไปดว้ย 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF)   มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) เพราะวา่ อตัราเงินเฟ้อ

ท่ีสูง ทาํให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงลดลง ส่งผลทาํให้นกัลงทุนหันมาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน จึงทาํให้ราคาราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

เพิ่มตามไปดว้ย 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็ค

โคร จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั ตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) และ   สุ

กญัญา สวสัด์ชิตงั (2550) เพราะวา่การเปล่ียนแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะ

แสดงภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) ไดแ้ก่ 

 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MRR) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์อง บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ วาริธร ร่วมรักษ ์(2547) เกิดจากดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เพิ่มข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภค

หนัมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึน และการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง นโยบายการเงินและการคลงัของรัฐบาล 

 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET50) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์อง บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ได้ เพราะขอ้มูลท่ีนาํมา

วิเคราะห์อยูใ่นช่วงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาของสหรัฐอเมริกา

และยุโรป ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET 50) ในประเทศไทย 
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รวมถึงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายการเงินและการคลงัของ

รัฐบาลในประเทศไทย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนต์กานต์ เธียรเนติ

นนัทธ์ (2547)  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในราคาหลกัทรัพย ์ แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใช้ในผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาเฉพาะ 5 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MRR) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial AverageIndex) ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์(SET50)   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่อราคาหุ้นของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไร เป็นตน้ 
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