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บทคัดย่อ
การศึก ษาเรื่อ งนี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ทางเศรษฐกิจ ที่มีผ ลต่ อ ดัช นี ร าคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบด้ว ย ดัช นี ค วามเชื่อ มันผู
่ ้บ ริโภค (CCI) อัต ราแลกเปลี่ย นสกุ ล เงิน บาทต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐ (EXC) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยได้ทําการศึกษาเป็ นรายเดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึง
31 ธันวาคม 2552 โดยใช้วธิ กี าํ ลังสองน้อยทีส่ ดุ ผลจากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ี
ผลต่ อ ดัช นี ร าคาหลัก ทรัพ ย์ห มวดของใช้ในครัว เรือ นและสํา นั ก งานที่จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ณ ระดับนัยสําคัญ 99% และ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) อัตราดอกเบีย้
ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) ณ ระดับนัยสําคัญ 95% ส่วนดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ไม่
มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของ
ใช้ในครัวเรือนและสํานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือน มกราคม
2548 – เดือน ธันวาคม 2552 รวม 60 เดือน

บทนํา
ในป จั จุ บ ัน ภาวะเศรษฐกิจ มีอิท ธิพ ลในระดับ สู ง ต่ อ ผลการประกอบการของธุ ร กิจ
ประมาณร้อยละ 30-40 ของความผันผวนของกําไรรายปี ของกิจการ สามารถอธิบายได้ด้วย
อิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงสภาวะอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของ
กําไรของกิจการประมาณร้อยละ 10-15 ความผันแปรที่เหลือราวครึง่ หนึ่งเป็ นผลจากความผัน
แปรของปจั จัยภายในกิจการเอง ดังนัน้ แม้ความสามารถในการหากําไรของกิจการเป็ นปจั จัย
สําคัญทีเ่ ป็ นตัวกําหนดราคาหลักทรัพย์ แต่ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการหากําไรได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจ นักลงทุนต้องทราบว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงปจั จุบนั กําลังก้าวไปในทิศทางใด
และมีปจั จัยอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อภาวการณ์ ท่กี ําลังเป็ นอยู่ ตลอดจนมีการคาดการณ์
แนวโน้มทีจ่ ะเป็ นไปได้ในอนาคต นักลงทุนจะต้องมีความสามารถมองให้ออกว่าอุตสาหกรรมใด
มีแนวโน้มทีด่ ใี นสภาพเศรษฐกิจ และคํานึงถึงโอกาสความเป็ นไปได้ของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
ของใช้ในครัวเรือน เป็ นสิง่ ทีม่ นุ ษย์เราออกแบบและประดิษฐ์ขน้ึ มาเพื่อใช้สอยและอํานวยความ
สะดวกภายในบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ ใช้สอยในการดํารงชีวติ ภายใต้
กิจกรรมต่างๆ แต่ในปจั จุบนั อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและของใช้ในบ้านยิง่ มีบทบาทยิง่ ขึน้ ทุกขณะ
สนองความสุขทางกายและใจอันจะมีผลต่อคุณภาพชีวติ และประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง
ผลิต ภัณ ฑ์หลักในอุต สาหกรรมอุปกรณ์ ตกแต่ งบ้านและของใช้ในครัวเรือน คือ เฟอร์นิ เจอร์
แนวโน้มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีความได้เปรียบในด้านวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูภ่ ายในประเทศ
ประกอบกับการทีค่ นไทยมีความประณีตในงานฝี มอื รวมถึงภาครัฐพยายามส่งเสริมการพัฒนา
ด้านออกแบบมากขึน้ ทําให้เฟอร์นิเจอร์ของไทย ทีผ่ ลิตจากไม้ ยางพารา เหล็ก หนัง ไม้เนื้อแข็ง
หรือแม้แต่กระทังการทํ
่
าเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ซึ่งได้รบั ความนิยมทัง้ ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึน้
ในปี 2553 เศรษฐกิจโลกกําลังฟื้ นตัว โดยเฉพาะในตลาดหลักของสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ไทย เห็นได้จากการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยในเดือน มกราคม 2553 ทีม่ มี ูลค่าถึง 87
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ล้านดอลลาห์สหรัฐ ส่วนภาพรวมการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยตลอดปี 2553 ตัง้ เป้าหมาย
ไว้ท่ี 1,050 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ 5% โดยประเทศทีน่ ําเข้าเฟอร์นิเจอร์ไทยสูงสุด
3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ อังกฤษ อีกทัง้ ความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ใน
ตลาดใหม่ อย่างจีน อินเดีย รัสเซีย หรือ แอฟริกาใต้ ทีป่ ระชากรมีแนวโน้มกําลังซื้อสูงขึน้ และ
โครงการก่ อสร้างที่อ ยู่อ าศัย และโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึงการบู รณะอาคารสถานที่ข อง
ประเทศดังกล่าวก็ยงั มีแนวโน้มขยายตัวมากขึน้ ทําให้สง่ ผลดีต่อความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่
น้อย
อุปกรณ์สาํ นักงาน จัดเป็ นสินค้าทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจากเป็ น เครื่องมือชิ้น สําคัญ ในการศึก ษาเรีย นรู้และการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปจั จุบนั ทีส่ งั คมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ ตลาดอุปกรณ์สาํ นักงาน ถือว่าเป็ น
ตลาดค่อนข้างใหญ่ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ เนื่องจากการมุง่ เน้นพัฒนาสังคมไทยไปสูส่ งั คม
แห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทางด้านการศึกษา สินค้าอุปกรณ์สาํ นักงานจึงยัง
เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดต่อไป นอกจากแนวโน้มทางด้านการพัฒนาทางการศึกษาของประเทศ
แล้ว ปจั จุบนั สินค้าอุปกรณ์สํานักงานยังเป็ นสินค้าแฟชันด้
่ วย โดยเฉพาะในหมู่ผูบ้ ริโภควัยรุ่น
โดยจะเห็นได้จาก การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ทัง้ ในรูปของตัวสินค้าและ
รูปลักษณ์ ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เน้นความแปลกใหม่และ
ทันสมัยมากขึน้ เนื่องจากอุปกรณ์ ท่ใี ช้สําหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพ จัดเป็ นสินค้า
ประเภทสินค้าจําเป็ นทีท่ ุกคนทีอ่ ยู่ในวัยศึกษาและทํางานต้องอุปโภค เนื่องจากการทีเ่ ป็ นสินค้า
สิน้ เปลือง ใช้แล้วหมดไป ทําให้ทผ่ี ่านมาตลาดของสินค้าประเภทเครื่องใช้สาํ นักงานยังสามารถ
ขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สําหรับทิศทางตลาดอุปกรณ์สํานักงาน ปี 2553
คาดว่าจะเติบโตประมาณ 10-15% โดยปจั จุบนั มีมลู ค่ารวมประมาณ 150,000 ล้านบาท เติบโต
ต่อเนื่องเฉลีย่ มากกว่า 10% ต่อปี

นิยามศัพท์
“ดัชนี ราคาหลักทรัพย์” หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index)
เป็ นดัชนีเปรียบเทียบมูลค่าตลาดในวันปจั จุบนั ของหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหุ้นสามัญกับมูลค่าตลาด
หลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ ทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนและหลักทรัพย์รบั อนุ ญาตใน
ตลาดหลักทรัพย์กบั มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ในวันฐาน คือวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งเป็ น
วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริม่ เปิ ดดําเนินการครัง้ แรก
“ดัช นี ราคาหลัก ทรัพ ย์ ห มวดของใช้ ใ นครัว เรื อ นและสํ า นั ก งาน” หมายถึ ง
เครื่องมือทางสถิติท่ีแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหลัก ทรัพ ย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํา นั ก งานที่ทํ า การซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยดัช นี จ ะแสดงถึง การ
เคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันทําการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายใน
วันฐาน ซึ่งนักลงทุนจะใช้ดชั นีราคาหลักทรัพย์เป็ นปจั จัยหนึ่งในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์
“ดัชนี ความเชื่ อมันผู
่ ้บริ โภค” เป็ นดัชนี รายเดือนที่จดั ทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นสัญญาณ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจล่วงหน้ า (Early warning indicator) โดยการวัดหรือประเมินความรูส้ กึ
ของผูบ้ ริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพื่อให้ทราบ
ถึงความมันใจของผู
่
บ้ ริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภาวะค่าครองชีพของผูบ้ ริโภค ที่
จะนําไปเป็ นข้อมูลทีช่ ่วยให้รฐั บาลทราบถึงปญั หาและสามารถแก้ไขได้ใกล้เคียงความเป็ นจริงได้
มากทีส่ ดุ
“อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราสกุล บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ ” หมายถึง จํานวนของ
เงินตราสกุลบาททีจ่ ะต้องถูกจ่ายไปหรือเสียไป เพื่อแลกกับ 1 หน่ วยของเงินตราสกุลดอลลาห์
สหรัฐ
“ดัชนี ราคาผู้บริ โภค” หมายถึง ปจั จัยทางเศรษฐกิจ ซึง่ สะท้อนออกมาในรูปของอัตรา
เงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อเป็ นตัววัดระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ
“อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี” หมายถึง อัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ บบมีระยะเวลาที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี

“ดัช นี การลงทุ น ภาคเอกชน” หมายถึ ง ดัช นี ท่ีช้ีทิศ ทางการลงทุ น ภาคเอกชน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นที่รบั อนุ ญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณจําหน่ าย
ปูนซีเมนต์ในประเทศ มูล ค่าการนํ าเข้าสิน ค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปริมาณจําหน่ ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ มูลค่าการจําหน่ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสํานักงานทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานเพือ่ นํามา
ประกอบการสร้างเครือ่ งมือ รวมทัง้ สนับสนุนผลการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมี
ดังนี้
- แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐาน
- แนวคิดด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
- ทฤษฎีอุปสงค์และทฤษฎีอุปทาน
- ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นี้ ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค อัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี และ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ทัง้ นี้ชว่ งเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือน
ธันวาคม 2552 รวม 60 เดือน โดยหลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นหมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
(HHOLD) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จะสร้างความสัมพันธ์ของปจั จัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลต่ อดัชนี ราคาหลักทรัพ ย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน ด้วยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) ด้วยวิธกี ําลังสองน้อยทีส่ ุด (Ordinary Lest Squares:
OLS)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
ตัวแปรต้น ทีน่ ํามาใช้ศกึ ษา ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
สกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี และดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน
จากผลการคํานวณจะได้เป็ นสมการดังนี้
HHOLD = 23.40199 + 0.029400CCI – 0.117969CPI – 0.287691EXC – 1.380091MLR + 0.131815PII
(1.113154) (-2.465402)* (-4.760061)** (-3.101786)** (4.230544)**

จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวแปรมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% คือ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และตัวแปรมีผลต่อดัชนี
ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่
95% คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ส่วนดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค ไม่มผี ลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน อย่างมีนยั สําคัญ
จากการทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson จาก
การเปิ ดตาราง Durbin-Watson ทีม่ คี ่า N = 60 และค่า K = 6 จะได้ค่า DL = 1.372 DU = 1.808
ั หา Autocorrelation ต้อ งอยู่ในช่ ว ง 1.808 – 2.192
ดังนั น้ ค่ า Durbin-Watson ที่จ ะไม่ เกิด ป ญ
โดยค่า Durbin-Watson ที่ได้จากการคํานวณมีค่า 0.986061 จะพบว่า ค่า Durbin-Watson อยู่
ในช่วง 0 < d < d1 ดังนัน้ จึงเกิดปญั หา Autocorrelation
แก้ ไขปั ญ หา Autocorrelation โดยการเพิ่ ม Autoregressive ลําดับ ที่ 1 หรือ ที่ เรี ย กว่ า
ar(1) เข้าไปในสมการทีจ่ ะใช้ในการทํา Multiple Regressions โดยผลลัพท์ทไ่ี ด้นํามาเขียนเป็ น
สมการได้ดงั นี้

HHOLD = 24.30426 + 0.001350CCI – 0.119841CPI – 0.237737EXC–1.316636MLR + 0.1171865PII
(0.035856)

(-2.455843)*

(-2.332338)*

(-2.200711)* (3.292749)**

จากข้อมูลสรุปได้ว่าการใช้สถิตทิ ดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของทัง้
สมการ ผลการคํานวณจะได้ค่า F = 30.57543 และได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ = 0.000000 ซึ่งค่า
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 95% จึงส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 : ไม่มตี วั แปรอิสระใดๆ ทีม่ ผี ล
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน แต่จะยอมรับสมมติฐานรอง H1 :
มีตวั แปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัวแปรมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% หลังจากนัน้ ใช้ t-Stat ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู่ โดยตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน และตัวแปรอิสระได้แก่ปจั จัยต่างๆ
จากการทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิติทดสอบของ Durbin-Watson จาก
การเปิ ดตาราง Durbin-Watson ทีม่ คี ่า N = 60 และค่า K = 6 จะได้ค่า DL = 1.372 DU = 1.808
ั หา Autocorrelation ต้อ งอยู่ในช่ ว ง 1.808 - 2.192
ดังนั น้ ค่ า Durbin-Watson ที่จ ะไม่ เกิด ป ญ
ั หา
โดยค่ า Durbin-Watson ที่ ไ ด้ จ ากการคํ า นวณมี ค่ า 1.996311 อยู่ ใ นช่ ว งที่ ไ ม่ เ กิ ด ป ญ
Autocorrelation
จากข้อมูล ต่ าง ๆ ที่คํานวณมาได้ สามารถสรุป ได้ว่า ตัว แปรต่ าง ๆ ที่อยู่ในสมการ
สามารถอธิบายถึงปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํานักงาน ได้รอ้ ยละ 77.91 โดยมีตวั แปรทีผ่ ่านระดับนัยสําคัญ 0.01 มี 1 ตัวแปร คือ ดัชนีการ
ลงทุ น ภาคเอกชน (PII) ซึ่งตัวแปรมีค วามสัมพัน ธ์กบั ดัช นี ราคาหลัก ทรัพ ย์ห มวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน ในทิศทางเดียวกัน และตัวแปรทีผ่ ่านระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 3 ตัวแปร
คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ซึง่ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน ในทิศทางตรงกันข้าม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EXC) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํ า นั ก งาน ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อัต ราดอกเบี้ ย ลู ก ค้ า รายใหญ่ ช ั น้ ดี (MLR) ซึ่ ง ตั ว แปรมี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน ในทิศทางตรงกัน

ข้าม ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่มนี ยั สําคัญทัง้ หมด 1 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) โดย
สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรได้ดงั นี้
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 0.1172 สามารถอธิบายได้ว่า
หากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเปลีย่ นแปลงไป 1 จุด จะทําให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้
ในครัว เรือ นและสํานั ก งาน เปลี่ย นแปลงไป 0.1172 จุ ด ในทิศ ทางเดีย วกัน และดัช นี ราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -0.1198 สามารถอธิบายได้ว่า หากดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
เปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําให้ดชั นีราคาหลัก ทรัพ ย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
เปลีย่ นแปลงไป 0.1198 จุด ในทิศทางตรงกันข้าม อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี (MLR) มี
ค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -1.3167 สามารถอธิบายได้ว่า หากอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะทําให้ดชั นีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1.3167 ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ส่วน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ -0.2378
สามารถอธิบายได้ว่า หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงไป
1 จุด จะทําให้ดชั นีราคาหลัก ทรัพ ย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน เปลี่ยนแปลงไป
0.2378 ในทิศทางตรงกันข้าม ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทสรุป
การศึกษาสรุปได้ว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ ชนั ้ ดี
และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็ นไปตามสมมติฐาน ส่วนอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญ แต่มคี วามสัมพันธ์ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สําหรับ
ปจั จัยที่ไม่มอี ิท ธิพลต่ อดัชนี ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน อย่างมี
นัยสําคัญ ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

อภิ ปรายผล
ดัช นี ราคาผู้บ ริโภค (CPI) มีค วามสัม พัน ธ์ในทิศ ทางตรงกัน ข้ามกับ หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานและเป็ นไปตามทฤษฎีแนวคิดการวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐาน ทีก่ ล่าวไว้ว่า ถ้าหากดัชนีผบู้ ริโภคมีค่าสูงขึน้ หมายถึง ภาวะที่
ราคาสินค้าและบริการสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัวสูงขึน้ อันจะทําให้กําไร
ของกิจการลดง ราคาหลักทรัพย์ลดตํ่าลง และส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง
สู งขึ้น ทํ า ให้นั ก ลงทุ น สนใจลงทุ น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ล ดลงเนื่ อ งจากอํา นาจซื้อ ในมือ ของ
ประชาชนมีน้อยลงซึง่ จะกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับหมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต งั ้ ไว้และตรงตามกับ ทฤษฎีแนวคิดการ
วิเคราะห์ห ลักทรัพ ย์โดยใช้ป จั จัยพื้นฐานที่บ อกถึง สภาวะแวดล้อมการลงทุน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งสภาวะต่างๆเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยถ้า
เศรษฐกิจซบเซาส่งผลต่อการชะลอตัวของนักลงทุนในหุ้น ทําให้ราคาหุ้นในตลาดส่วนใหญ่ มี
ราคาลดตํ่าลง ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน มีการเปลี่ยนแปลงตาม
การลงทุนของภาคเอกชน
อัต ราดอกเบี้ย ลูก ค้ารายใหญ่ ช นั ้ ดี (MLR) มีค วามสัม พัน ธ์ในทิศ ทางตรงกัน ข้ามกับ
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และตรงตามทฤษฎี
แนวคิดวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปจั จัยพืน้ ฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจพื้นฐาน ที่
กล่าวว่า ในช่วงที่อตั ราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยมื ของกิจการ
ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงถึงภาระทางการเงินทีม่ ากขึน้ กําไรทีไ่ ด้รบั จะลดลง ในขณะทีถ่ า้ อัตรา
ดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ต้นทุนในการกูย้ มื ของบริษทั ส่วนใหญ่ลดลง ทําให้ภาระ
ทางการเงินของบริษทั ตํ่าลง กําไรของบริษทั ก็จะมากขึน้ และนักลงทุนส่วนใหญ่จะสนใจลงทุนใน
บริษทั ที่มผี ลประกอบการดี เมื่ออุปสงค์ของหลักทรัพย์สูงขึน้ ก็จะทําให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึน้
ด้วย เป็ นไปตามทฤษฎีอุปสงค์และทฤษฎีอุปทาน ดังนัน้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ายใหญ่ชนั ้ ดี จึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน

อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราสกุ ล บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ (Exchange Rate) โดยอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะมีความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของ
ใช้ในครัวเรือนและสํานักงานในทิศทางเดียวกัน เพราะธุรกิจในหมวดของใช้ในครัวเรือนและ
สํานักงานส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจส่งออกสินค้า ดังนัน้ จึงมีรายรับที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ถ้า
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีค่าเพิม่ ขึน้ คือ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับเงินบาท จะทําให้ธุรกิจมีกําไรจากการเปลีย่ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมาเป็ นเงินบาท แต่
ผลการศึกษาครัง้ นี้ ขัดแย้งกับสมมติฐาน มีสาเหตุมาจากในช่วงที่ทําการศึกษานัน้ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจทางการเงิน Sub Prime การซื้อขายหลัก ทรัพย์มคี วามผันผวนสูง และตามทฤษฎี
การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) กล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมการลงทุน Herd instinct
จะอธิบายว่าพฤติกรรมของนักลงทุนส่วนหนึ่งชอบเลียนแบบผูอ้ ่นื ในการซือ้ ขายหรือการซือ้ แบบ
แห่ตามกัน จึงทําให้ราคาไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงเนื่องจากผูล้ งทุน ณ เวลานัน้ อยู่ในภาวะ
ทีต่ ่นื ตระหนกต่อข่าวสารต่างๆ ที่เข้ามาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ จึงรูส้ กึ ปลอดภัยกว่าเมื่อซื้อหุน้
แบบเดียวกับผูอ้ ่นื อีกทัง้ หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงานไม่ได้เป็ นทีส่ นใจของ
นักลงทุนมากนักซึ่งดูได้จากปริมาณการซื้อขาย เมื่ออุปสงค์ของหลักทรัพย์ลดลง ก็ส่งผลให้
ราคาหลัก ทรัพ ย์ล ดลงด้ว ย จึง สรุป ได้ว่า อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน สกุ ล บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
ดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ผู้ บ ริโ ภค (CCI) ไม่ ส ามารถอธิบ ายความสัม พัน ธ์ ต่ อ ดัช นี ร าคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากว่า ในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษานัน้ (พ.ศ. 2549 – 2552) ได้มปี ญั หาขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึง
ปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และผูล้ งทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นนักลงทุน
รายย่อย การซื้อขายหลักทรัพย์มคี วามผันผวนสูง สอดคล้องตามทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Finance) กล่าวถึงเรือ่ งพฤติกรรมต่างๆ เช่น Herd instinct ซึง่ อธิบายว่าพฤติกรรม
ของนักลงทุนส่วนหนึ่งชอบเลียนแบบผูอ้ ่นื ในการซื้อขายหรือการซื้อแบบแห่ตามกัน จึงทําให้
ราคาไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริงเนื่องจากผู้ลงทุน ณ เวลานัน้ อยู่ในภาวะที่ต่นื ตระหนกต่อ
ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจึงรูส้ กึ ปลอดภัยกว่าเมื่อซื้อหุน้ แบบเดียวกับผูอ้ ่นื
และหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงานไม่ได้เป็ นที่สนใจของนักลงทุน ส่งผลให้

ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภค (CCI) ไม่มนี ยั สําคัญเพียงพอต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงาน
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ นี้
เนื่ องจากการศึกษาในครัง้ นี้ ได้เลือกใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตัง้ แต่ ปี 2548 ถึง ปี
2553 ซึง่ ในขณะนัน้ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างตกอยูภ่ ายใต้ผลกระทบของ
วิกฤติ Sub Prime ซึ่งก่อให้เกิดปญั หาทางการเงิน โดยปญั หาเริม่ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่นๆ ทัวโลก
่
ส่งผลให้ดชั นีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยลดลงตํ่ า สุ ด ในรอบ 5 ปี ในวัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2551 โดยปิ ด ที่ร ะดับ 387.43 จุ ด ซึ่ง เป็ น
ั หา Sub Prime ดัง นั น้ การศึก ษาในช่ ว งที่ภ าวะ
สัญ ญาณที่ช ัด เจนของความรุน แรงของป ญ
เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนเช่นนี้ ทําให้ผลการศึกษาอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริง
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้ ได้นําเฉพาะปจั จัยทางเศรษฐกิจ ปจั จัยทางจิตวิทยา และปจั จัยด้าน
ภาวะอุตสาหกรรม มาทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ใน
ครัวเรือนและสํานักงานเท่านัน้ ซึ่งในสภาพของความเป็ นจริงยังมีปจั จัยอื่นๆ เช่น ปจั จัยทาง
การเมือง ปจั จัยต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือน
และสํานักงานมาร่วมพิจารณาด้วย
2. การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์โดยให้ความสําคัญกับตัวแปรอิสระและตัวแปรที่เป็ น
ข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ จึงควรนํ าข้อมูลเชิงคุณภาพและปจั จัยอื่นๆ มาทําการ
วิเคราะห์ด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
เพือ่ ลดความคาดเคลื่อนให้น้อยลง
3. การศึกษาครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลเป็ นรายเดือน ซึง่ อาจทําให้เห็นผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงานไม่ชดั เจนมากนัก แนวทางการศึกษาครัง้
ต่อไป จึงควรใช้ขอ้ มูลรายวัน หรือรายสัปดาห์ มาหาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ กับดัชนี
ราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน เพื่อจะได้ผลการศึกษาทีม่ คี วามถูกต้อง
มากขึน้
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