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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ซึ่ งสิ่ งที่นาํ มาศึกษาคืออัตราการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ได้แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ราคาเฉลี่ยทองคําแท่งในประเทศ (GOLD) ดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค (CCI) และดัชนี อุปโภคบริ โภคภาคเอกชน (PCI) โดยใช้ขอ้ มูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณเป็ นรายเดือน ช่วงระยะเวลาที่ทาํ การศึกษาเริ่ มตั้งแต่
เดื อนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึ ง เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาทั้งหมด 72 เดือ น ทําการศึก ษาโดยใช้ก าร
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares Method:
OLS) ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่น ๆ คือ ราคาเฉลี่ยทองคําแท่งในประเทศ ดัชนี การลงทุน
ภาคเอกชน ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ของผู้บ ริ โภคและดัช นี อุ ป โภคบริ โภคภาคเอกชน นั้ นไม่ มี ผ ลต่ อ ดัช นี ร าคา
ห ลั ก ทรั พย์ เ อ็ ม เอไออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ , ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate economic factors affecting the Index of the Market for
Alternative Investment (MAI Index). The Economic factors in this study are the securities price index of the Stock
Exchange of Thailand (SET), average gold price of Thailand (GOLD), Private Investment Index (PII), Consumer
Confidence Index (CCI) and Private Consumption Index (PCI). The study use monthly series of secondary data
since January 2012 to December 2017 total 72 months data. The multiple regressions with Ordinary Least Squares
Method (OLS) is used to analyses the data. According to the results, it was found that, the securities price index of
the Stock Exchange of Thailand (SET) affected the Market for Alternative Investment Stock Price Index (MAI) in
the same direction at the significance level of 0.05 whereas other factors average gold price of Thailand (GOLD),
Private Investment Index (PII), Consumer Confidence Index (CCI) and Private Consumption Index (PCI) are
insignificantly affect the Market for Alternative Investment Stock Price Index (MAI).
Keywords: MAI Index, Economic Factors
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1. บทนํา

“การลงทุน” เป็ นวิธีการยอดนิยมอย่างหนึ่งในการสร้างความมัง่ คัง่ ให้ตนเอง การลงทุนในตลาดการเงินก็มี
หลากหลายรู ปแบบทั้งสิ นทรัพย์ระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ งผูล้ งทุนก็หวังจะได้ รั บผลตอบแทนกลับไป ส่ วนองค์กร
ต่าง ๆ ต้อ งการระดมเงิ นทุนเพื่อหวังจะนําเงินไปดําเนิ นกิจ การ ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นตลาดหลักของ
ประเทศคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นตลาดที่องค์กรสามารถระดมทุนได้โดยตรงจากนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่ งกิจการที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยล้วนแล้วแต่ เป็ นกิจการหรื อองค์ก ร
ใหญ่ ๆ เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ แต่ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เปิ ดโอกาส
ให้กิจการที่มีขนาดเล็ก ดําเนินกิจการมายังไม่นานมากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ชื่อว่า ตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ทางเลือกในการลงทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ถือว่าเป็ นช่องทาง
หนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจของนักลงทุน แต่อย่างไรก็มีความเสี่ ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น ๆ และถ้า
พิจารณาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอย้อนหลังในแต่ละปี จะพบว่ามีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นผูล้ งทุนควรให้
ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลกระทบทําให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเปลี่ยนแปลงไป
มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุน เช่น เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจจุลภาค ปั จจัย
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยทางเทคนิ ค หรื อแม้แต่ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็ นต้น ดังนั้นหากมี
เครื่ องมือหรื อสัญญาณบ่งบอก ที่สามารถช่วยพยากรณ์หรื อคาดการแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในงานวิจยั หัวข้อเดียวกันหรื อคล้ายกันที่เคยมีผศู้ ึกษา
ไว้แล้วในอดีต ทั้งที่ทาํ การศึกษาในปัจจัยเดียวกันหรื อต่างกัน แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน อาจทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่
เหมือนเดิม เนื่องจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงเลือกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อดัชนี ราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยสิ่ งที่นาํ มาศึกษาคืออัตราการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนี ราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ราคาเฉลี่ยทองคําแท่งในประเทศ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนี ความเชื่อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภคและดัชนี การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นข้อมูลแก่นักลงทุนนําไปประกอบการตัดสิ นใจในการ
เลือกลงทุนต่อไป ซึ่งข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็ นข้อมูลสาธารณะ มีการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ ผูศ้ ึกษาได้
ทําการรวบรวมมาจากหน่ วยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมค้า
ทองคําแห่ งประเทศไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ ศึก ษาปั จจัยทางเศรษฐกิ จที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
(MAI) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
สมมติฐานการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดสมมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ราคาเฉลี่ยทองคําแท่งในประเทศ (GOLD) ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนี
ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค (CCI) และดัชนี อุปโภคบริ โภคภาคเอกชน (PCI) โดยมีอย่างน้อย 1 ปั จจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)
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ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดัช นี ร าคา
หลัก ทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ (MAI Index) โดยใช้ข ้อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ แ บบอนุ ก รมเวลา (Secondary Time Series Data)
รายเดื อ น ตั้ง แต่ เ ดื อ น มกราคม พ.ศ. 2555 ถึ ง ธัน วาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 72 เดื อ น โดยสิ่ ง ที่ นาํ มา
ศึ ก ษาคื อ อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศ
ไทย (SET) ราคาเฉลี่ ย ทองคํา แท่ ง ในประเทศ (GOLD) ดัช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน (PII) ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น
ของผูบ้ ริ โภค (CCI) และดัช นี อุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (PCI) เป็ นตัว แปรต้น และนํา มาวิ เ คราะห์ ห า
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ (MAI) เป็ นตัว แปรตาม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดการสร้ างดัชนีราคาหลักทรัพย์
จุดประสงค์หลักของดัชนีราคาหลักทรัพย์ คือการใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อวัดผลการบริ หารการลงทุน โดยเป็ น
ตัว แทนของการลงทุนโดยรวม แสดงแนวโน้มเฉลี่ยผลของการลงทุนที่ประกอบด้ว ยสิ นทรั พย์ท้ งั หมดที่สามารถ
ลงทุนได้ การสร้างดัชนีราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็ นตัววัดเปรี ยบเทียบการบริ หารการลงทุนนั้น มี 2 ชนิ ดได้แก่ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ที่ถ่วงนํ้าหนักแต่ละหลักทรัพย์ดว้ ยมูลค่าตลาด (Capitalized Weight Index)
ตัวอย่างของดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์ที่ถ่ว งนํ้าหนัก ด้วยขนาดของหลักทรัพย์ ก็คือดัชนี ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET Index) มีวิธีการคํานวณ ดังนี้
SET index = (current market value)/(base market value)
Current Market Value คือผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปั จจุบนั ที่มีการถ่วงนํ้าหนักตาม
ขนาดของหลักทรัพย์น้ นั ๆ แล้ว
Base Market Value คือผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันฐานของแต่ละหลักทรัพย์ ซึ่ ง
อาจจะเป็ นคนละวันกันเพราะแต่ละหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดคนละวันกัน
แนวคิดของการคํานวณดัชนี ราคาหลัก ทรัพย์ที่ถ่ว งนํ้าหนัก ด้ว ยขนาดของหลักทรั พย์น้ ันจะมีผลต่อ การ
เคลื่อนไหวของดัชนี คือหลักทรัพย์ที่ขนาดใหญ่ ก็จะถ่วงนํ้าหนักมากในดัชนี ทําให้การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์น้ นั ๆ
มีผลกับดัชนีมากด้วย และเช่นเดียวกันหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจะมีผลไม่มากนักต่อการเคลื่อนไหว้ของดัชนี
และดัชนีราคาหลักทรัพย์อีกประเภทหนึ่ งคือ ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ที่ให้น้ าํ หนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equally
Weight Index) วิธีการคํานวณคือเปรี ยบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในวันปัจจุบนั เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดในวันฐาน แต่การจะคํานวณผลรวมของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนั้นจะไม่มีการถ่วงนํ้าหนักด้วย
มูลค่าของหลักทรัพย์น้ นั ๆ เป็ นการให้ความสําคัญกับทุก ๆ หลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดเท่า ๆ กัน ดังนั้นการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีเท่า ๆ กัน
แนวคิดปัจจัยทีท่ าํ ให้ ราคาทองคําขึน้ – ลง
ราคาทองคําในประเทศไทยทั้งทองคําแท่งและทองรู ปพรรณ มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน บางครั้งวันละหลาย
รอบ เพราะราคาทองคําในตลาดโลกมีความผันผวน การกําหนดราคาทองคําของสมาคมค้าทองคํานั้นอ้างอิงมาจาก 2
ปัจจัยหลักคือ
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1. Goldspot คือราคาทองที่ซ้ือขายในตลาดทองต่างประเทศ มีการซื้ อขายตลอด 24 ชม. ตลาดใหญ่ที่เป็ น
สากลใช้อา้ งอิงราคาเช่น ฮ่องกง ลอนดอน และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น ราคาจะขึ้นลงตามการเก็งกําไร
คล้ายราคาหลักทรัพย์ โดยมีพฤติกรรมในอดีตผกผันกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ คือหากค่าเงินดอลลาร์
อ่อนราคาทองคําจะสูงขึ้น เช่นเดียวกันหากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคําจะตํ่าลง
2. ค่าเงินบาท เพราะราคาทองคําในตลาดโลกมีหน่วยเป็ น ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้นต้องมีการแปลงค่าเงิน
บาท ซึ่งค่าเงินบาทก็มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งคาดเดาได้ยาก สู ตร
การคํานวณราคาทองคําในประเทศดังนี้
ราคาทองคําในไทย = (goldspot +1) x อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท x 0.4729
แนวคิดดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค
ดัชนี ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Confidence Index: CCI) จัดทําขึ้นโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สํารวจเป็ นรายเดือนเป็ นประจําทุกเดือน แยกเป็ น 5 ด้านด้วยกันคือ 1. ความ
เชื่อมัน่ กับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั 2. ความเชื่อมัน่ กับภาวะเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า 3. ความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ
โอกาสการหางานทําในปัจจุบนั 4. ความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับโอกาสการหางานทําใน 6 เดือนข้างหน้า 5. ความเชื่อมัน่ ว่า
รายได้ในอนาคตของตนจะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนําทั้ง 5 ประเภทมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยจะได้ดชั นี ความเชื่อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม การที่ผบู้ ริ โภคมีความมัน่ ใจต่อเสถียรภาพของรายได้ของตนเองจะตัดสิ นใจ
ในการใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค และถูกใช้เป็ นหนึ่ งในตัวชี้วดั เศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นเมื่อความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น
จะส่ งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน ในทางกลับกันหากความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคลดลง ผูบ้ ริ โภคจะ
จํากัดการใช้จ่ายของตนเองส่ งผลให้เศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุนชะลอตัว
แนวคิดดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน (Private Consumption Index: PCI) ของธนาคารแห่ งประเทศไทย เพื่อ
ใช้ติดตามภาวะและการประเมินแนวโน้มการอุ ปโภคบริ โภคภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในองค์ประกอบสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คิดเป็ นสัดส่ วนใน GDP ประมาณร้อยละ 65 ซึ่ ง
นับเป็ นส่ วนสําคัญของเศรษฐกิจไทย หากการขยายตัวของการอุปโภคบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ความ
จําเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาภาคต่างประเทศจะลดลง ซึ่ งจะทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากขึ้น จะมี
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มของเศรษฐกิจในตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ
แนวคิดดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index: PII) ของธนาคารแห่ งประเทศไทย เพื่อใช้ติดตาม
ภาวะและประเมินแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชน บ่งบอกทิศทางการลงทุนของภาคเอกชน ถ้ามีค่าเป็ นบวกยิ่งมาก
แสดงถึ งแนวโน้มเศรษฐกิจในภาวะที่ดี ถ้าเป็ นลบถือ เป็ นลัก ษณะของตลาดที่ซ บเซา ตามทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ การ
ลงทุนมีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของธุรกิจและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตทั้งในปั จจุบนั และการคาดการณ์ใน
อนาคต ซึ่งขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยเช่น แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ยอดขายสิ นค้า ราคาสิ นค้า ราคาวัตถุดิบ อัตราดอกเบี้ย
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในการประกอบธุ รกิจ เสถียรภาพทางการเมือ ง นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ เป็ นต้น
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ดังนั้นดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยส่ งสัญญาณถึงแนวโน้ม
ทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างหนึ่ง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจของประชาชน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
คนึงนุช ปานาลาด (2552) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพื่อสร้าง
แบบจําลองความสัมพันธ์ของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กับดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี ราคาหลักทรัพย์เอ็มเอไอ คือ ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่าการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์รวมในตลาดเอ็มเอไอ อัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิต่อหุ ้นของตลาดเอ็มเอไอ โดยมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญกับดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ส่ วนดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์และมูลค่า
การซื้อขายสุ ทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดเอ็มเอไอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุ มาลี เรื องกัน (2556) ทําการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ พบว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ น้ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ อย่างมีนัยสําคัญได้แก่ ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (SET) มูล ค่าการซื้ อ ขายหลัก ทรั พย์เ อ็มเอไอ (TVOL) อัตราส่ วนราคาปิ ดต่อ กําไรสุ ทธิ ของตลาด (PE) ซึ่ ง
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา12เดือน ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งในช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษาคือ ปี พ.ศ. 2551 - 2555
ซึ่ งเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงตกตํ่า ปั ญหาหนี้ สาธารณะในประเทศกรี ซ ปั ญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริ กา ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศไทย ทําให้บรรยากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการลงทุนมาก
นัก
นิ ต ยา บัว ล้อ ม (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์ใ นตลาด
หลักทรัพย์เ อ็มเอไอ ปั จจัยที่นาํ มาศึกษาได้แก่ ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ามันดิบ และมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค. 2550 ถึง
มิ. ย. 2555 ผลการศึก ษาพบว่า ดัชนี ราคาหุ ้นตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี ก ารลงทุนภาคเอกชน ราคา
นํ้ามันดิบ NYMEX และมูล ค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ ทั้งหมดมีผลต่อ ดัชนี ราคาหลัก ทรั พย์เอ็มเอไอไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สําคัญ
ชนิษฎา ถนัดค้า (2551) ทําการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี SET50 ในงานวิจยั นี้ ได้นาํ ข้อมูลทุติย
ภูมริ ายเดือนมาค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงกราฟและสมการถดถอย ตัวแปรที่ศึกษาคือ ปริ มาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ราคานํ้ามันดิบ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน มูลค่าการซื้ อ
ขายสุ ทธิของนักลงทุนต่างชาติ ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีนิกเกอิ ดัชนี ฮง่ั เสง ราคาทองคําและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ผลการศึกษาเชิงกราฟเปรี ยบเทียบตัวแปรทั้งหมดพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี SET50 คือ อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝาก ดัชนี ก ารลงทุนภาคเอกชน มูล ค่าการซื้ อ ขายสุ ทธิ ของนัก ลงทุนต่างชาติ ราคาทองคํา ราคา
นํ้ามันดิบ ดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีฮง่ั เสง ดัชนีนิกเกอิ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่ วนปัจจัยที่ไม่มีผลหรื อมี
ผลน้อยกับดัชนี SET50 คือปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
หนึ่งฤทัย นวลศรี (2558) ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยกําหนดดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่นํามาศึก ษาได้แก่ ปริ มาณเงิ นในประเทศ อัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมระหว่าง
ธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ ราคานํ้ามันดิบดูไบ ราคาทองคําในไทย อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่า
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ตามบัญชีและดัชนี อุ ตสาหกรรมดาวโจนส์ โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบอนุ กรมเวลา ตั้งแต่ไตรมาส 3 พ.ศ. 2547 ถึ ง
ไตรมาส 2 พ.ศ. 2557 ผลการศึกษานั้นพบว่า ปริ มาณเงินในประเทศ ราคานํ้ามันดิบดูไบ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชีและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET50 ในขณะ
ที่อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่ วนอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ SET50 ทั้งนี้
ในช่วงที่ทาํ การศึกษาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่สาํ คัญทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก อาจส่ งผลให้ค่าตัวแปรผันผวนได้
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ ใช้ข ้อ มูล จากแหล่ ง ข้อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ
อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ดัง นี้ ดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ (MAI) ดัช นี ร าคา
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) ราคาเฉลี่ ย ทองคํา แท่ ง ในประเทศ (GOLD) ดัช นี ก ารลงทุ น
ภาคเอกชน (PII) ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ของผูบ้ ริ โ ภค (CCI) และดัช นี ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (PCI) โดย
กลุ่ ม ตัว อย่า งนี้ เป็ นข้อ มูล รายเดื อ น ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 ม.ค. 2555 ถึ ง 31 ธ.ค. 2560 รวมจํา นวน 72 เดื อ น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นรายเดื อ นตั้ง แต่ 1 ม.ค.2555 ถึ ง
31 ธ.ค. 2560 โดยรวบรวมข้อ มูล มาจากหลายแห่ ง ได้แ ก่
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th
2. ธนาคารแห่ งประเทศไทย www.bot.or.th
3. สมาคมค้าทองคํา www.goldtraders.or.th
4. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://cebf.utcc.ac.th
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) นี้ ผูศ้ ึกษาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการ
สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ผา่ นโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยสร้างแบบจําลองดังนี้
MAI t = α + β 1 SET t - β 2 GOLD t + β 3 PII t + β 4 CCI t + β 5 PCI t + ε
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยที่
ตัวแปรตาม
MAI t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตัวแปรต้น
SET t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
GOLD t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยทองคําแท่งในประเทศ
PII t
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
CCI t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
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PCI t คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย
α
คือ สัมประสิ ทธิ์จุดตัดแกนตั้ง
βi
คือ สัมประสิ ทธิ์ความชันของตัวแปรต้นต่างๆ
ε
คือ ความคลาดเคลื่อน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณหาความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ดัช นี
ราคาหลัก ทรั พ ย์เ อ็ ม เอไอ โดยใช้ข ้อ มูล ของปั จ จัย ต่ า ง ๆ เป็ นรายเดื อ นตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม พ.ศ. 2555 ถึ ง
เดื อ นธันวาคม พ.ศ. 2560 นํา มาสร้ า งสมการถดถอยเชิ ง ซ้อ น (Multiple Regression) ด้ว ยวิ ธี กาํ ลัง สองน้อ ย
ที่ สุ ด แล้ว จึ ง นํา ผลที่ ไ ด้ม าอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรต้น กับ การเปลี่ ย นแปลงดัช นี ร าคาหลัก ทรั พ ย์
เอ็ ม เอไอ โดยมี ข้ ัน ตอนการวิ เ คราะห์ ดัง นี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบความนิ่งของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ขั้นที่ 3 ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้น (Multicollinearity)
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
ขั้นที่ 5 ทดสอบปั ญ หาความแปรปรวนไม่ค งที่ข องความคลาดเคลื่ อ น(Heteroskedasticity) และปั ญ หา
ความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
4. ผลการวิจัย
ขั้นที่ 1 ทดสอบความนิ่ งของข้อ มูล ตัว แปรต้นและตัว แปรตามด้ว ยวิธี Augmented Dickey-Fuller โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 5% สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานหลัก (H0) : อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร เป็ นข้อมูลที่ไม่น่ิง
สมมติฐานรอง (H1) : อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร เป็ นข้อมูลที่น่ิง
ตารางที่ 1 แสดงค่า Prob จากการทดสอบความนิ่งของข้อมูล
ตัวแปร
ค่า Prob
MAI
0.0000
SET
0.0000
GOLD
0.0000
PII
0.0000
CCI
0.0024
PCI
0.0422
จากตารางที่ 1 พิจารณาค่า Prob ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ถ้ามากกว่า 0.05 จะ
ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H0) จากการทดสอบค่ า Prob ของทุก ตัวแปรมีค่ าน้อ ยกว่า 0.05 ดังนั้นจึ งยอมรั บสมมติ

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1175

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ฐานรอง (H1) จึ งสรุ ปได้ว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัว แปรต้นและตัว แปรตามทุก ตัว สามารถนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยได้อย่างมีความเหมาะสม
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา
MAI
SET
Mean
1.207201
0.813097
Maximum
16.17527
7.097060
Minimum
-16.83594 -9.053220
Std. Dev.
6.460351
3.612401
Skewness
-0.453547 -0.615116
Kurtosis
3.585811
2.913898

GOLD
-0.259626
7.507886
-7.466865
2.882975
0.236890
3.006304

PII
0.337601
9.365761
-1.815233
1.575451
3.385878
18.00442

CCI
0.068097
7.578254
-2.848101
2.084716
0.960442
4.026236

PCI
0.575402
18.31254
-11.73267
6.780667
0.870837
3.419072

จากตารางที่ 2 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายได้ ดังนี้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) มีค่าเฉลี่ยที่ 1.21% ค่าสูงสุ ดที่ 16.18%
ค่าตํ่าสุ ดที่ -16.84% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 6.46% ค่าความเบ้ที่ -0.45 และค่าความโด่งที่ 3.59
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉลี่ยที่ 0.81% ค่าสู งสุ ดที่
7.10% ค่าตํ่าสุ ดที่ -9.05% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.61% ค่าความเบ้ที่ -0.62 และค่าความโด่งที่ 2.91
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยทองคําแท่ง (GOLD) มีค่าเฉลี่ยที่ -0.26% ค่าสู งสุ ดที่ 7.51% ค่าตํ่าสุ ดที่
-7.47% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.88% ค่าความเบ้ที่ 0.24 และค่าความโด่งที่ 3.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าเฉลี่ยที่ 0.34%ค่าสู งสุ ดที่ 9.37% ค่าตํ่าสุ ดที่
-1.82% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.58% ค่าความเบ้ที่ 3.39 และค่าความโด่งที่ 18.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ความเชื่อ มัน่ ของผูบ้ ริ โภค (CCI) มีค่ าเฉลี่ ยที่ 0.07% ค่าสู งสุ ดที่ 7.58%
ค่าตํ่าสุ ดที่ -2.85% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2.08% ค่าความเบ้ที่ 0.96 และค่าความโด่งที่ 4.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน (PCI) มีค่าเฉลี่ยที่ 0.58% ค่าสู งสุ ดที่ 18.31%
ค่าตํ่าสุ ดที่ -11.73% ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 6.78% ค่าความเบ้ที่ 0.87 และค่าความโด่งที่ 3.42
ขั้นที่ 3 ทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้น (Multicollinearity)
ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรต้น
SET
GOLD
PII
CCI
SET
1.000000
0.102641
0.220321
0.213491
GOLD
0.102641
1.000000
0.055556
-0.065414
PII
0.220321
0.055556
1.000000
0.177192
CCI
0.213491
-0.065414
0.177192
1.000000
PCI
-0.095802
-0.182777
-0.015457
0.046705
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จากตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ข องตัว แปร การทดสอบปั ญ หาความสัมพันธ์เ ชิงเส้นนั้นจะพิจารณา
เฉพาะค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นแต่ละคู่กนั เท่านั้น จะไม่พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรตาม ซึ่ งพบว่าค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นแต่ละคู่อยูใ่ นช่วง -0.80 ถึง 0.80 ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่าง
ตัวแปรต้น
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน
Dependent Variable: MAI
Method: Least Squares
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C
SET
GOLD
PII
CCI
PCI

0.232384
1.386013
-0.214101
-0.475034
0.352029
-0.123970

0.493457 0.470930
0.137752 10.06164
0.168091 -1.273717
0.310802 -1.528416
0.235662 1.493787
0.071223 -1.740589

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

0.646770
0.620010
3.982376
1046.715

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.6392
0.0000
0.2072
0.1312
0.1400
0.0864
-198.5264
24.16939
0.000000

เขียนเป็ นสมการได้ ดังนี้
MAI = 0.232384 + 1.386013**SET - 0.214101GOLD - 0.475034PII + 0.352029CCI - 0.12397PCI + ε
(0.6392) (0.0000)
(0.2072)
(0.1312)
(0.1400)
(0.0864)
Adjusted R-Squared = 62.00%
หมายเหตุค่าในวงเล็บ
หมายถึง ค่า Prob
**
หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรต้นที่มผี ลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
PCI
SET
GOLD
PII
CCI
MAI
1.386013**
✓
โดยที่

- หมายถึง ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
** หมายถึง ตัวแปรมีระดับนัยสําคัญที่ 5%
✓ หมายถึง มีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน
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ขั้นที่ 5 ทดสอบปั ญ หาความแปรปรวนไม่ค งที่ของความคลาดเคลื่อ น (Heteroskedasticity) และปั ญ หา
ความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ทดสอบปั ญหา Heteroskedasticity ด้วยวิธี White Test และทดสอบปั ญหา Autocorrelation โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 5% สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานหลัก (H0) : ไม่เกิดปัญหา
สมมติฐานรอง (H1) : เกิดปัญหา
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.174056 Prob. F(20,51)
22.69891 Prob. Chi-Square(20)
17.45961 Prob. Chi-Square(20)

0.3134
0.3038
0.6230

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.969505 Prob. F(12,54)
12.76246 Prob. Chi-Square(12)

0.4886
0.3865

จากตารางที่ 6 พิจารณาค่า Prob ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ถ้ามากกว่า 0.05 จะ
ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H0) จากการทดสอบปั ญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation มีค่า Prob เท่ากับ
0.3134 และ 0.4886 ตามลําดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 ทั้งคู่ จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ไม่เกิด
ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation ซึ่งทําให้สามารถนําผลการวิเคราะห์สมการถดถอยในขั้นตอนที่ 4 ไป
ทําการวิเคราะห์ผลต่อโดยไม่ตอ้ งปรับแก้สมการได้
5. การอภิปรายผล
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ภาพที่ 1 กราฟแสดงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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1. อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัชนี ราคาตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย (SET) มีผลต่ อ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญ ร้อยละ 5 ดังรู ปภาพที่ 1 เนื่ องจากตลาด SET และตลาด MAI เป็ นตลาดทุน
เช่นเดียวกัน แต่ตลาด SET มีมูลค่ารวมใหญ่กว่ามาก ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด SET ย่อมจะสะท้อ น
ภาพรวมของตลาดและทิศทางการลงทุน ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน จึงมีผลทําให้ดชั นี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
มีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปตามดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจะมีความผันผวนมากกว่าเพราะขนาด
ของตลาดเล็กกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ มาลี เรื องกัน (2556) ซึ่ งเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
และงานวิจ ัยของ คะนึ งนุ ช ปานาลาด (2552) ซึ่ งเก็บข้อ มูลในช่ว งปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 ศึก ษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาของทั้ง 2 งานวิจยั สรุ ปว่าดัชนี ราคาตลาดหลัก
แห่ งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ จะเห็นว่าแต่การศึกษาวิจยั ในช่วงเวลาที่ต่างกัน สถานการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันเช่น การเมือง เศรษฐกิจ
แต่ผลการวิจ ัยให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยนั้นเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอย่างมากที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยสําคัญ อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยคือการเคลื่ อนย้าย
เงินทุนจากต่างประเทศ (Fund Flow) เข้ามาลงทุนในประเทศไทย งานวิจยั ของ คะนึงนุช ปานาลาด (2552) ยังได้ศึกษา
ปั จ จัยอย่างดัชนี อุ ตสาหกรรมดาวโจนส์ และมูลค่ าการซื้ อขายสุ ทธิ ข องนัก ลงทุนต่างประเทศในตลาดหลัก ทรั พย์
เอ็มเอไอ สรุ ปผลว่าปั จ จัยทั้งสองไม่มีผลต่ อ ดัชนี ราคาหลัก ทรั พย์เ อ็มเอไออย่างมีนัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะมีผลโดยตรงมากกว่า
ปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยทองคําในประเทศ (GOLD) ไม่สามารถอธิ บายอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่ องจากการลงทุนในตลาดทุนและตลาด
ทองคํา นักลงทุนย่อมมุ่งหวังที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุ ด ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ ยงในการลงทุนจึงกระจายการลงทุน
ไปในหลาย ๆ สิ นทรัพย์ หากพิจารณางานวิจยั ของ ชนิ ษฎา ถนัดค้า (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี
SET50 ซึ่ งใกล้เคี ยงกับดัชนี ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย สรุ ปผลว่าราคาทองคํามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกับดัชนี SET50 แต่งานวิจยั ของ หนึ่งฤทัย นวลศรี (2558) ซึ่ งศึกษาในเรื่ องเดียวกัน สรุ ปผลว่าราคาทองคําไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนี SET50 อย่างมีนยั สําคัญ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการศึกษานี้คือในช่วงปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา เกิด
วิก ฤตเศรษฐกิ จ ซัพไพร์ ม (Subprime Mortgage Loans) ขึ้ นในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าและรุ นแรงขึ้ นมีผลทําให้
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วงชะลอตัวส่ งผลกระทบไปทัว่ โลก จึงเป็ นไปได้ว่าเม็ดเงินการลงทุนในตลาดทองคําอาจโยกย้าย
ไปตลาดอื่นแทนที่ไม่ใช่ตลาดทุน
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค (CCI) ไม่สามารถอธิ บายอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่ องจากดัชนี น้ ี สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ความต้องการจับจ่ายใช้สอย โอกาสในการหางานทํา รายได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งตลอดช่วงเวลาที่
เก็บข้อมูล นั้นระดับความเชื่อมัน่ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปจนถึงตํ่าคือช่ว ง 40 – 60 มาโดยตลอด ประเด็นแรกอาจ
เป็ นไปได้ว่าดัชนี ค วามเชื่ อ มัน่ ของผูบ้ ริ โภคนี้ ไม่ได้ส ะท้อนสภาวะการเงิ นการลงทุนของประชาชนอย่างแท้จ ริ ง
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อาจจะสะท้อ นถึ งสภาวะเศรษฐกิ จ ในการดํา รงชี พ การจ้างงาน รายได้ เป็ นต้น หรื อประเด็ นที่ส องดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ อาจมีขนาดที่เล็กอยูเ่ มื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมทําให้ไม่มีความสัมพันธ์กนั ได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่สามารถอธิ บายอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่ องจากดัชนี การลงทุนภาคเอกชนจะสะท้อน
ภาวะการลงทุน การก่ อสร้ าง การเริ่ มต้นโครงการใหม่ ๆ แต่ ปัจ จัยที่มีผลโดยตรงคื อ ปั ญ หาความไม่แน่ นอนทาง
การเมือง เป็ นปัจจัยสําคัญที่ยงั ทําให้ภาคเอกชนไม่กล้าที่จะเริ่ มลงทุนใด ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา แม้เศรษฐกิจ
จะเติบโตได้ดีข้ ึนมาเรื่ อย ๆ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภาครัฐเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ถ้าพิจารณาจากงานวิจยั ของ นิ ตยา
บัวล้อม (2556) ศึกษาเรื่ องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ สรุ ปผล
ว่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่ ง
สถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 นั้นแตกต่างจากปั จ จุบนั ทั้งทางการการเมือ งและเศรษฐกิจ หลังเกิ ดวิกฤต
ซัพไพร์มในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ. 2551 เศรษฐกิจก็เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นประกอบกับมีการเลือกตั้งในประเทศจึงทํา
ให้เกิดการค้าการลงทุนสะท้อนความเชื่อมัน่ ในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจึงเกิดความสัมพันธ์ทางสถิติในช่วงเวลาดังกล่าวได้
4. อัต ราการเปลี่ ย นแปลงดัช นี ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (PCI) ไม่ ส ามารถอธิ บ ายอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากดัชนีการอุปโภคบริ โภค
ภาคเอกชนเป็ นตัวสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั เอกชนอย่างหนึ่ ง ส่ วนดัชนี ราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนั้นสะท้อนผลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งผลการดําเนิ นงานจะดีหรื อไม่ดีน้ นั
ขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มยอดขาย การสร้างนวัตกรรมใหม่ แผนการทําธุ รกิ จ เป็ นต้น หรื อ
บางครั้งราคาหลักทรัพย์ข้ ึนลงจากการเก็งกําไรของนักลงทุนไม่ได้สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริ ง ดังนั้นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนและอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอจึงไม่มี
รู ปแบบที่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติได้
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ ยนแปลงของปั จ จัยทางเศรษฐกิจ ทั้งหมด 5 ปั จ จัย คื อ ดัชนี ราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ราคาเฉลี่ยทองคําในประเทศ ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน ดัชนี ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค
และดัชนี การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน มีอย่างน้อย 1 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ สามารถอธิบายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ร้อยละ
62 ส่ วนที่เหลือคือปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นาํ มาศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แต่แรก และปั จจัยที่มีผลอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ที่ระดับความ
เชื่อ มัน่ 95% และมีค วามสัมพันธ์เ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี ราคาตลาดหลัก ทรัพย์เ อ็มเอไอ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ค าดการณ์ไว้ ส่ ว นอัตราการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิ จอื่ น ๆ คื อ ราคาเฉลี่ ยทองคําแท่งใน
ประเทศ (GOLD) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค (CCI) และดัชนี การอุปโภคบริ โภค
ภาคเอกชน (PCI) ทั้งหมดนี้ มีค วามสัมพันธ์ก ับดัชนี ราคาตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรได้ดงั นี้
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อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 1.386013
หมายความว่ า ถ้า ดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงไป 1% จะทํา ให้ ดัช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอเปลี่ยนแปลงไปด้วย 1.386013% ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
1. ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ทํา ให้ ท ราบว่ า ปั จ จัย ที่มี ผ ลต่ อ อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร าคาตลาด
หลักทรั พย์เอ็มเอไอ (MAI) มากที่สุดคื อ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมี
ความสัม พัน ธ์ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ถ้า จะเข้า ลงทุ นในตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็มเอไอ ควรเข้า ลงทุ นในช่ ว งที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีทิศทางเป็ นขาขึ้น หรื อถ้าตลาดเป็ นช่วงขาลงหรื อติดลบ ควรหยุดหรื อชะลอการลงทุน
ก่อน นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่น ๆ อีกซึ่งมีผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป มีความสัมพันธ์เหมือนหรื อตรงข้ามกัน นัก
ลงทุนหรื อผูท้ ี่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอควรพิจารณาปั จจัยเหล่านี้ ประกอบการติดสิ นใจในการลงทุน
ซึ่งจะทําให้ทราบจังหวะที่ควรจะเข้าไปลงทุน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีที่จะสร้างผลตอบแทนได้สูงสุ ด
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งถัดไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนย้อนหลังเพียง 72 เดือนเท่านั้น และในช่วง
เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะรวบรวมข้อมูลให้ยาวขึ้น
เช่น 8 – 10 ปี และอาจเก็บข้อมูลเป็ นรายวันเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่แม่นยํามากยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาในครั้งนี้ได้พิจารณาข้อมูลในเชิงปริ มาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในการศึก ษาครั้งต่อ ไปอาจจะนําปั จจัยข้อ มูล เชิ งคุณภาพ ปั จจัยทางการเมือ ง หรื อปั จ จัยทาง
เศรษฐกิจตัวอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อตลาดทุนมาพิจารณาเพิ่ม เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินเฟ้ อ อัตราเงินปั นผลจาก
หลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริ มาณเงินที่ไหลเข้าและออกในระบบ เป็ นต้น
เอกสารอ้างอิง
คนึงนุช ปานาลาด. (2552). ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อดัชนีราคาตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).
ชนิษฎา ถนัดค้า. (2551). ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อดัชนี SET50. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม).
นิตยา บัวล้อม. (2556). ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่ อดัชนีราคาหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิ ต).
มนตรี แสวงเดชา. (2552). คู่มือเล่ นทอง. กรุ งเทพมหานคร: ส.เอเชียเพลส.
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย. (2558). ตลาดการเงินและการลงทุนใน
ตลาดหลักทรั พย์. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุ งเทพมหานคร: อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
สันติ กีระนันทน์. (2559). ตลาดทุนยุคใหม่. กรุ งเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ์.
สุ มาลี เรื องกัน. (2556). ปั จจัยที่มีผลต่ อดัชนีราคาหุ้ นตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง).

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1181

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หนึ่งฤทัย นวลศรี . (2558). ปั จจัยกําหนดดัชนีราคาหลักทรั พย์ SET50 ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา).

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1182

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

