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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) DEMCO ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ (IR) อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา 3 เดือน (DR: FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา (EX) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน
(PII) และดัชนี ค่าเงิ น บาทที่ แท้จริ ง (REER) ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณโดยใช้ขอ้ มู ลที่ รวบรวมมาจากรายงานการซื้ อขายหลักทรั พย์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ช่ วง
ระยะเวลาที่ ทาการศึกษาเริ่ มตั้งแต่ เดื อนมกราคม 2553 ถึงเดื อนธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 60 เดื อน งานวิจยั ใช้
วิธี การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression) ซึ่ งใช้ก ารเลื อ กตัวแปรโดยวิธี เพิ่ ม ตัว แปรอิ ส ระแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Regression) ที่ระดับนัยสาคัญที่สถิติ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าที่ ระดับนัยสาคัญร้อยละ 95 ตัวแปรที่ สามารถอธิ บายราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้
จากัด (มหาชน) DEMCO คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3เดือน (DR:FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ
(EX) ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ปั จจัยทางเศรษฐกิจ, ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุน้ ของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
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Abstract
This study aimed to examine the economic factors that affect the price of shares of Demco Public
Company Limited (Thailand) DEMCO economic factors are taken into consideration in this study include inflation
(IR) deposit rate 3. month (DR: FIX3) exchange rate baht per dollar in the United States (EX) index investment
(PII) and the index value of the baht, the real (REER) using data from secondary sources (Secondary Data) which.
provides quantitative data, using information gathered from reports of trading on the Stock Exchange of Thailand.
During the study period, from January 2553 to December 2557 total duration of 60 months of research using
analytical methods. Multiple regression (Multiple Regression), which is used to select variables by adding
independent variable stepwise (Stepwise Regression) at the 0.05 level of significance.
The results of this study showed that the significant level of 95 variables shares of Demco Public
Company Limited (Thailand) DEMCO is a fixed rate three months (DR: FIX3) exchange rate baht per dollar. US
(EX) index, the baht, the real (REER) the same correlation was statistically significant.
Key words: Economic factors, economic factors which affect the price of shares of Demco Public Company
Limited.
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1. บทนา
ในภาวะปั จจุบนั การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการออมเงิ นที่ มีการขยายตัว อย่าง
ต่อเนื่ องตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์จะได้ผลตอบแทนในรู ปของเงิ นปั นผล
จากกาไรของหลักทรัพย์ที่ถือครองจากผลประกอบการในธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี และหากยิง่ ผูล้ งทุนมีความรู ้และมีขอ้ มูลใน
การตัด สิ น ใจอย่างชาญฉลาด ในการเลื อ กซื้ อ เลื อ กขายหลัก ทรั พ ย์ต่ า งๆ ในระดับ ราคาและจัง หวะเวลาที่ ใ ห้
ผลตอบแทนจากส่ วนต่างราคาเป็ นกาไรจากราคาของหลักทรัพย์น้ ันๆ ซึ่ งก็จะได้ผลตอบแทนที่ สูงกลับมาในเวลา
อันรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มผูล้ งทุนอีกทั้งการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการระดมเงินไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ อันส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยัง
เป็ นตัวชี้วดั ระดับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในรู ปแบบของการวัดปริ มาณการลงทุนอีกด้วย
ปั จ จุ บั น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม หลัก ของหลัก ทรั พ ย์อ อกเป็ น 8 กลุ่ ม
อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่ม
สิ นค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ าง กลุ่มทรั พยากร กลุ่มบริ การ และกลุ่มเทคโนโลยี แบ่ งย่อย
ออกเป็ นตามหมวดธุ ร กิ จ ได้ใ นอี ก ล าดับ หนึ่ ง ซึ่ งการที่ ผูล้ งทุ น จะตัด สิ น ใจเลื อ กการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมหรื อหมวดธุรกิจใดนั้น ต้องตระหนักถึงความเสี่ ยงภาวะความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อการ
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีอตั ราผลตอบแทนและความ
เสี่ ยงที่แตกต่างกันออกไปตามปั จจัยต่างๆ หลากหลายปั จจัย โดยเฉพาะปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน
จากการลุงทุนในแต่ละกลุ่มหลักทรัพย์ ดังนั้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผลู ้ งทุนต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อหลักทรัพย์มาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและช่วยลดความเสี่ ยงใน
การลงทุนและทาให้ได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ
การศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ ้น ของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
ซึ่งอยูใ่ นหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีชื่อในหลักทรัพย์ ชื่อย่อ DEMCO เป็ น
บริ ษ ัท ที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จเป็ นผูร้ ับ เหมา และเป็ นผูล้ งทุ น ด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ าชั้น น า ด าเนิ น ธุ รกิ จทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งงานไฟฟ้าแบบครบวงจร งาน
ระบบเครื่ องกล รวมไปถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
พลังงานแสงอาทิ ต ย์ อี กทั้งยังเป็ นผูล้ งทุ นในผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าและสาธารณู ปโภคอื่ น ได้รับ ความสนใจจากนักลงทุ น
ค่อนข้างมากเนื่องจากเป็ นบริ ษทั เอกชนที่มีความมัน่ คง จึงทาให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ใดบ้างที่จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์
และเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งประกอบด้วย อัตราเงิ นเฟ้ อ (IR) อัตราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากประจา 3 เดื อน
(DR:FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (EX) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีค่าเงินบาท
ที่แท้จริ ง (REER) ที่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
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ทบทวนวรรณกรรม
การค้นคว้าอิสระ เรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาการค้นคว้าข้อมูลจากผลงานของท่านอื่นและจากตาราที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์หาข้อสรุ ป
โดยได้ลาดับเนื้อเรื่ องในการนาเสนอ คือ
ส่วนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ทฤษฎีความเสี่ ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์
ทฤษฎีการลงทุน
ทฤษฎีผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อตลาดหลักทรัพย์
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยและอุปสงค์รวม
หุน้ คืออะไร
ส่วนที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สุ ว พิ ช ญ์ บรรลื อ ฤทธิ์ (2554) ได้ศึ ก ษางานวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ดัช นี ร าคา
หลักทรั พ ย์ข องกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักแห่ งประเทศไทย โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาปั จจัย ทาง
เศรษฐกิจที่ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ 2) ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่า งปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ กับ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ชย์ และ 3) สร้ างแบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ดีที่สุดเพื่อนาไปใช้ในการพยากรณ์ดชั นี ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ ข้อมูลที่ ใช้ในการ
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เครื่ องมือที่ใช้ในการค้นคว้า
อิสระในครั้งนี้ คื อ ใช้วิธีการทางเศรษฐกิ จมิ ติสร้างสมการในรู ปของสมการถดถอยเชิ งซ้อน และประมาณค่าโดย
สมการถดถอยด้ว ยวิธี ก าลัง สองน้ อ ยที่ สุ ด (Method of Least Squares) น าตัวแปรเข้าระบบสมการด้วยวิ ธี Enter
ผลการวิจยั พบว่า ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ย MLR อัตราดอกเบี้ย MOR และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่ วนอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
MRR เป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์
ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
กรรณิ การ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กรณี ศึกษา : ดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคาร การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กรณี ศึกษาดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคารโดยปั จจัยทางเศรษฐกิจที่นามาศึกษา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน
บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยภายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาหุ ้น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย กรณี ศึ กษาดัช นี ราคาหุ ้ น กลุ่ ม ธนาคาร ได้แก่ ปริ ม าณการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งเป็ นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึง
เดือนธันวาคม 2551 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ย
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วิธีการถดถอยเชิงซ้อน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มีความสัมพันธ์
กับดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ โดยอัตราดอกเบี้ ย และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัม พันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุน้ กลุ่มธนาคาร คือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติตวั ใดตัวหนึ่ ง
เพิ่มขึ้น ดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี
ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคาร คือ เมื่อค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น ดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคารจะลดลง ส่ วนตัวแปรที่เหลือ ได้แก่ อัตรา
เงินเฟ้ อ ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ นตัวแปรที่ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่
สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่มธนาคารได้อย่างชัดเจน อาจจะเนื่ องมาจากการศึกษาในครั้ง
เป็ นการศึ กษาในช่ วงที่ เกิ ด วิกฤติ เศรษฐกิ จ จึ งท าให้เกิ ด ความผัน ผวนของค่าตัวแปรต่างๆ เหล่านี้ ซึ่ งไม่ส ามารถ
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุน้ กลุ่มธนาคารได้อย่างชัดเจน
สุ วิมล สังขทับทิมสังข และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ปริ ม าณเงิ นลงทุ น ในหุ ้น จากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) อัตราส่ วนราคาตลาดต่อก าไรหุ ้น
(Price/Earnings Ratio: P/E) อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (Exchange Rate) ดัชนี อุตสาหกรรม
ดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI) และอัตราเงิ น
เฟ้ อ (Inflation Rate) ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรหุ ้น(Price/Earnings Ratio: P/E) และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวน์ โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศทางเดี ยวกับดัชนี ราคาหุ ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (Exchange Rate) และ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับตัวแปรอิสระที่เหลืออีก 3 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปริ มาณเงิน
ลงทุ นในหุ ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI)
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลต่อราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการศึ กษาพบว่า อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรหุ ้น (Price/Earning Ratio) และดัชนี อุตสาหกรรมดาวน์
โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกับดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rate) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพันธ์
ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยตัวแปรอิ สระทั้ง 4 ตัวแปร สามารถ
อธิ บายดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ 91.90% (R Square = .919) ซึ่ งมีค่า Sig = 0.000 และ F =
122.275 ส่ วนตัวแปรอิสระอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ปริ มาณเงิน
ลงทุ น ในหุ ้ น จากชาวต่ า งประเทศ (Foreign Trading Volume) ดัช นี ร าคาผู ้บ ริ โ ภค (Consumer Price Index) ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลต่อราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วศิ น โตตระกูล พิ ทักษ์ (2552) ศึ กษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ราคาเฉลี่ ยหลักทรั พ ย์ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
พลังงาน กรณี ศึกษา 3 บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่มี อิทธิ พล
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน: กรณี ศึกษา 3 บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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ได้กาหนดปั จจัยทางเศรษฐกิจไว้ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน ราคาน้ ามันดิ บ
อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ และผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ วิเคราะห์ โดยวิธีการวิเคราะห์ ดว้ ยสมการถดถอย
เชิ งซ้อน (Multiple Regression) และใช้วิธีการกาลังสองน้อยที)สุ ดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) มาทาการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยอาศัย
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน :
กรณี ศึกษา 3 บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545-2552 รวมทั้งสิ้ น 8 ปี ประกอบด้วย 3
บริ ษทั ดังนี้
บริ ษทั A จากัด (มหาชน) ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั A จากัด (มหาชน) กลุ่ม
พลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่าตัวแปรอิสระ อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ย (INT) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
(CPI) ราคาน้ ามัน ดิ บ (CO) อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ (ER) และดัชนี การลงทุ น ภาคเอกชน (PII) และ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP) มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั A จากัด (มหาชน) กลุ่มพลังงานในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 99 %
บริ ษทั B จากัด (มหาชน) ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั B จากัด (มหาชน) กลุ่ม
พลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่าตัวแปรอิสระ อันได้แก่ ราคาน้ ามันดิบ (CO) และดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (PII) มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั B จากัด (มหาชน) กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 99 %
บริ ษทั C จากัด (มหาชน) ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั C จากัด (มหาชน) กลุ่ม
พลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่าตัวแปรอิสระ อันได้แก่ ราคาน้ ามันดิ บ (CO) และผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศ (GDP) มีอิทธิพลต่อราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์บริ ษทั C จากัด (มหาชน) กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 99 %
3. การดาเนินการวิจยั
การศึกษาในงานวิจยั นี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมมาจากรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อ (IR) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR: FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา(EX)ดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน(PII) และดัชนี ค่าเงินบาทที่ แท้จริ ง(REER) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 60 เดือน

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

84

ณัฐฐปภา สันทัดงาน และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
Vol.2 No.1 July-December 2016

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
- อัตราเงินเฟ้อ (IR)
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
(DR: FIX3)
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (EX)
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
- ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER)

ราคาหุน้
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

รู ปที่ 1 กรอบแนวความคิด
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาทดสอบประมวลทางสถิติดว้ ยวิธีการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
เป็ นการทดสอบความสั ม พัน ธ์ข องตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ราคาหุ ้น บริ ษ ัท เด็ ม โก้จ ากัด (มหาชน) อี ก ทั้งศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ของผลกระทบ และทิศทางความสัมพันธ์โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวแล้วจึ งนาผลที่ ได้มาสรุ ปและอภิปรายถึ งความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับราคาหุ ้นของ
บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) และมีข้ ึนตอนการพิจารณาการทา Multiple Regression
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ที่ มีขอ้ มูลจานวนมากจึงไม่สามารถศึกษาจากประชากรได้ท้ งั หมดเนื่ องจากมีปริ มาณ
มากทาให้ตอ้ งศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ สามารถอ้างอิงไปสู่ ประชากรได้ดังนั้นสมการถดถอยที่ เขียนอยู่ในรู ปของ
ค่าสถิติ
ดังนั้นในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ในครั้งนี้ ผทู ้ าการวิจยั จึงได้สร้างแบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
เพื่อใช้ในการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) ได้ดงั นี้
DEMCO = a + b1IR + b2 DR:FIX3 + b3EX+ b4PII + b5REER
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
DEMCO
หมายถึง
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
IR
หมายถึง
DR:FIX3
หมายถึง
EX
หมายถึง
PII
หมายถึง
REER
หมายถึง

ราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน)

อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง

การนาเสนอข้อมูล
ในการศึ กษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มี ผลต่ อราคาหุ ้น ของบริ ษ ัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ในครั้ งนี้ ได้เก็ บ
รวบรวมจากข้อมูลสถิติทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยจะนาเสนอในรู ปแบบของ
สมการ ตาราง แผนภูมิ และการบรรยาย โดยเสนอผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา เสนอผลการทดสอบความสัมพันธ์
เสนอการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
4. ผลการวิจยั
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรฐกิจต่าง ๆ ที่มีต่อหุ ้น DEMCO ด้วยโปรแกรมคานวณ
ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) และใช้การเลื อกตัวแปรโดยวิธีเพิ่มตัวแปร
อิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression)
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อหุน้ DEMCO
Variable
DEMCO
DR:FIX3
EX
DEMCO
1.000
DR:FIX3
.346
1.000
EX
.099
-.220
1.000
REER
.745
.260
-.254

REER

1.000

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหุ ้น DEMCO
โดยมี ตวั แปรอิ สระ (X) ที่ เป็ นปั จจัยทางเศรษกิ จ 3 ปั จจัย ที่ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ตวั แปรตาม (Y) ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ(EX) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง
(REER) ร่ วมกัน พยากรณ์ ต ัวแปรตาม (Y) โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธ์ ส หสัม พัน ธ์(R) เท่ ากับ .829 ค่าสัม ประสิ ท ธ์ก าร
พยากรณ์ (R2) เท่ากับ .686 ค่าสัมประสิ ทธ์การพยากรณ์ที่มีการปรับแก้แล้ว (Adjust R2) เท่ ากับ .670 ค่าความคลาด
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เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Std. Error of the Estimate : S.E.est) เท่ากับ 2.24542 ค่าสถิติเอฟ (F-Statistic) เท่ากับ
7.825 ค่าความมีนยั สาคัญทางสถิติ (Sig) เท่ากับ.007
ผลของการตรวจสอบปั ญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่า Correlation Matrix ของตัวแปรทั้งหมดที่
ผ่านการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่ วมสมการ โดยมีตวั แปรอิสระ (X) 3 ตัวแปร ที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรตาม
(Y) ได้ผลการคานวณ ดังนี้
ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหุน้ DEMCO
Variable
R
R2
Adjusted
S.E.est
F
R2
DR: FIX3, EX, REER
.829
.686
.670
2.24542
7.825

Sig
.007

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผลกระทบต่อหุ ้น
DEMCO โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .829 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R Square: R2) เท่ากับ .686
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ ที่มีการปรับแก้แล้ว (Adjusted R2) เท่ ากับ .670 ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ (Std. Error of the Estimate: S.E.est) เท่ า กั บ 2.24542 ค่ า สถิ ติ เอฟ (F-Statistic) เท่ า กั บ 7.825 ค่ า ความมี
นัยสาคัญทางสถิติ (Sig) เท่ากับ .007
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยปั จจัยที่มีผลกระทบต่อหุน้ DEMCO
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Variable
B
S.E.bi
Beta
Constant
-121.143
14.026
DR: FIX3
1.108
.396
.220
EX
1.300
.297
.343
REER
.838
.086
.774

t

Sig

-8.637
2.797
4.379
9.773

.000
.007
.000
.000

Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
.907
1.103
.910
1.098
.892
1.122

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ของปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อหุ ้น DEMCO มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (B) ของปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3
เดื อน (DR:FIX3) เท่ากับ 1.108 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) เท่ากับ 1.300 ค่าเงินบาทที่ แท้จริ ง (REER)
เท่ากับ .838 และมีค่าคงที่ เท่ากับ -121.143
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของสัมประสิ ท ธิ์ การถดถอย (Std. Error: S.E.bi) ของปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดื อน (DR:FIX3) เท่ากับ .396 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) เท่ากับ
.297 ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) เท่ากับ .086
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ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β) ของปั จจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 3 เดื อน (DR:FIX3) เท่ ากับ .220 อัตราแลกเปลี่ ย นบาทต่อ ดอลล่าห์ (EX) เท่ ากับ .343 ค่าเงิ นบาทที่ แท้จริ ง
(REER) เท่ากับ .774 โดยค่า Beta สามารถบอกได้วา่ ตัวแปรอิสระ (X) ตัวใดมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (Y) มากหรื อ
น้อยกว่ากัน (โดยไม่คิดเครื่ องหมาย) สรุ ปได้ว่าค่าเงิ นบาทที่ แท้จริ ง (REER) มี อิท ธิ พ ลต่อหุ ้น DEMCO มากที่ สุด
รองลงมาคืออัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) และที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
(DR:FIX3)
ค่าสถิติ (T-Statistic) ของปั จจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3) เท่ากับ
2.797 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) เท่ากับ 4.379 ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) เท่ากับ 9.773
ค่าความมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (Sig) ของปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจา 3 เดื อ น
(DR:FIX3) เท่ากับ .007 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) เท่ากับ .000 ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) เท่ากับ .000
การตรวจสอบความสัมพันธิ์ ร่ วมเชิงพหุ เชิงเส้น (Multicollinearity) หากค่า Tolerance เข้าใกล้ 0 มากเท่าใด
แสดงว่าระดับความสัม พัน ธ์ร่วมเชิ งพหุ เชิ งเส้น ของตัวแปรมี ปัญ หามาก จากการวิเคราะห์ ได้ผลสรุ ป ดังนี้ อัต รา
ดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3) เท่ากับ .907 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX) เท่ากับ .910 ค่าเงิ น
บาทที่ แท้จริ ง (REER) เท่ากับ .892 ซึ่ งไม่มีตวั แปรใดที่ มีค่าเข้าใกล้ 0 ทาให้ไม่เกิ ดปั ญหา Multicollinearity ส่ วนค่า
VIF หากมีค่าเข้าใกล้ 10 มากเท่าใดแสดงว่าระดับความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุ เชิงเส้นของตัวแปรมีปัญหามาก จากการ
วิเคราะห์ได้ผลสรุ ปดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3เดือน (DR:FIX3) เท่ากับ 1.103 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอล
ล่าห์ (EX) เท่ากับ 1.098 ค่าเงินบาทที่ แท้จริ ง (REER) เท่ากับ 1.122 ซึ่ งไม่มีตวั แปรใดที่ มีค่าเข้าใกล้ 10 ทาให้ไม่เกิ ด
ปั ญหา Multicollinearity
สร้ างสมการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) ที่มีต่อตัวแปรตาม (Y) โดยนาตัวแปรอิสระทั้ง 3
ตัวแปร ที่ผา่ นการทดสอบปั ญหา Multicollinearity มาสร้างเป็ นสมการได้ดงั นี้
DEMCO = -121.143 + 0.220(DR:FIX3) + 0.343(EX) + 0.774(REER)
จากผลการทดสอบพบว่า มี ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ 3 ปั จ จัย ได้แ ก่ อัต ราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากประจ า 3เดื อ น
(DR:FIX3) ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์ (EX) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจา 3เดื อน (DR:FIX3) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ ากับ 0.220 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์ (EX) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ ากับ 0.343 และค่าเงินบาทที่
แท้จริ ง (REER) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.774 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
(INF) และดัชนี การลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพันธ์กนั กับหุ ้น บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) จึ งไม่สามารถเข้า
ร่ วมสมการได้
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ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
Variable
อัตราเงินเฟ้อ (IR)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3เดือน (DR:FIX3)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER)
หุน้ DEMCO

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

จากตารางที่ 4 ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่าความมีนยั สาคัญทางสถิติ (Sig) ของ
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จทั้ง 5 ปั จจัย ที่ได้ทาการทดสอบสมมติฐานแล้วได้ผลจากการทดสอบดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3เดื อ น (DR:FIX3) ค่ าเงิ น บาทที่ แ ท้จ ริ ง (REER) และอัต ราแลกเปลี่ ย นบาทต่ อ ดอลล่ า ร์ (EX) ยอมรั บ
สมมติฐาน คือเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งผลการทดสอบตรงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนอัตราเงินเฟ้อ (IR) และดัชนี การ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ปฏิเสธสมมติฐาน คือเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหุน้ ของ บริ ษทั เด็ม
โก้ จากัด (มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งผลการทดสอบไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ ้นของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะห์
และสรุ ปผล ได้ดงั นี้
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อ (IR), อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3), อัตราแลกเปลี่ยน
บาทต่อดอลล่าห์ (EX), ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) กับหุน้ DEMCO อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ สามารถร่ วมกันพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของหุน้ DEMCO ได้
จากข้อมูลพบว่าแนวโน้มของปั จจัยที่คงที่และเติบโตขึ้นตามสัดส่ วนที่ ไม่แปรผันมากนักคือ อัตราเงินเฟ้ อ
(IR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) แต่สาหรับข้อมูลที่มีความผันผวนอย่างเห็นได้
ชัดคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3), และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์ (EX)
เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี Stepwise Regression แล้วพบว่ามีการพยาการณ์ดว้ ยปั จจัยเศรษฐกิจทั้ง 3
ตัว ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ และได้ค่ากาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าถึง 0.686 เพราะฉะนั้นได้
ปั จจัยทาง เศรษฐกิ จที่ ร่ วมกัน พยากรณ์ ได้ถึง ร้ อ ยละ 68.6 ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการพยากรณ์ มี ค่ า
2.24542 สาหรับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่สามารถบ่งบอกให้ทราบถึงแนวโน้มที่ควรลงทุนกับหุน้ DEMCO คือ ปั จจัยด้าน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3) ปั จจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ (EX) และสุ ดท้าย
ปั จจัยดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER)
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อภิปรายผล
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) อย่างมีนยั สาคัญได้แก่
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน (DR:FIX3) มีผลต่อราคาหุ ้นบริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญ เพราะว่า เกี่ยวกับการนาเงินออกมาจากระบบธนาคารเพื่อมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาเรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรณี ศึกษา : ดัชนีราคาหุน้ กลุ่มธนาคาร ของ กรรณิ การ์ ละออ (2552)
2. อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ (EX) มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) เพราะว่านัก
ลงทุนต่างชาติตอ้ งการลงทุ นในประเทศที่ ค่าเงินสกุลท้องถิ่นที่ มีแนวโน้มที่ จะแข็งค่าอย่างต่อเนื่ อง เพราะจะทาให้
มูลค่าทรัพย์สิน เมื่อแลกกลับมาเป็ นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่ องปั จจัย
ทางเศรษฐกิ จที่ มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ของ สุวพิชญ บรรลือฤทธิ์ (2554)
3. ดัช นี ค่ าเงิ น บาทที่ แ ท้จริ ง (REER) มี ผ ลต่ อ ราคาหุ ้ น บริ ษ ัท เด็ ม โก้ จากัด (มหาชน) โดยค่ าเงิ น บาทที่
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนจะส่ งผลต่อหุ ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาเรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่ มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงดัชนี ราคาหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กรณี ศึกษา: ดัชนี ราคาหุ ้นกลุ่ม
ธนาคาร ของ กรรณิ การ์ ละออ (2552)
ปั จจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุน้ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (DEMCO) ได้แก่
1. อัตราเงิ นเฟ้ อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ ้นบริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่ งอาจจะขึ้ นอยู่กับช่วงเวลาของ
การศึกษาเนื่องจากหากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะส่ งผลกระทบกับอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน ซึ่ งตรงกับผลการศึกษาเรื่ องปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี ศึกษา : ดัชนี
ราคาหุน้ กลุ่มธนาคาร ของ กรรณิ การ์ ละออ (2552)
2. ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลต่อราคาหุ ้นบริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) แต่จะตรงกันข้ามกับ
ผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อราคาเฉลี่ยหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กรณี ศึกษา 3 บริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ วศิน โตตระกูลพิทกั ษ์ (2552)
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผลต่อหุ ้น DEMCO สาหรับนักลงทุ นที่ สนใจลงทุ นใน
หลักทรัพย์ของธุรกิจกลุ่มพลังงานและก่อสร้าง ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้สูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ ยงสู ง
เช่นกัน ดังนั้นนักลงทุนต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างเพียงพอทั้งนี้เพื่อที่จะนาไปเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์แนวโน้ม และคาดการณ์ราคา ตลอดจนช่วยลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และ
นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถนาความสัมพันธ์ที่ได้ในครั้งนี้ ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนการลงทุนใน DEMCO
เพื่อเป็ นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้
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ข้ อเสนอแนะนาสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
จากการศึกษาวิจยั ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหุ ้นของ DEMCO นั้น ทาให้ทราบถึงตัวแปรในแต่ละตัวว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างไรต่อราคาหุ ้นของ DEMCO ซึ่ งจากการศึกษานั้นอาจจะมีตวั แปรอื่นนอกเหนื อจาก อัตราเงินเฟ้ อ
(IR), อัตราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากประจา 3 เดื อ น (DR:FIX3), อัต ราแลกเปลี่ ยนบาทต่อ ดอลล่าห์ (EX), ดัชนี การลงทุ น
ภาคเอกชน (PII) และดัชนี ค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (REER) ควรหาตัวแปรอื่นๆหรื อปั จจัยทางเศรษฐกิจมาทาการศึกษา
เช่นการเมืองการลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้น เพื่อความสามารถในการมองปั จจัยทางเศรษฐกิจรอบด้าน
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