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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและ
โลจิสติกส์ ปจั จัยทีน่ ํามาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจํา 12 เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ และราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์ ช่วงเวลาที่
ทําการศึกษาอยูใ่ นช่วงเดือนมกราคม 2547 ถึง ตุลาคม 2551 วิธกี ารศึกษาจะทดสอบ
Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระ เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัดตัว
แปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ออก เพือ่ ลดปญั หา Multicollinearity ทีอ่ าจจะรบกวนสมการการ
ถดถอยพหุคณ
ู ของดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ก่อน แล้วจึงทําการประมาณ
การค่าสัมประสิทธิ ์ตัวแปรอิสระด้วยวิธกี าํ ลังสองน้อยทีส่ ดุ (Ordinary Least Square) ทดสอบ
Autocorrelation ของสมการถดถอยพหุคณ
ู ด้วยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM
Test และการบรรเทาปญั หา Autocorrelation ด้วยวิธี First Order Autoregressive แล้วจึงนํา
ค่าสัมประสิทธิ ์นัน้ มาวิเคราะห์ผล
วัตถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ ศึกษาถึงปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีหลักทรัพย์ใน
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อดัชนีหลักทรัพย์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการศึกษา อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็ นปจั จัยทีม่ ี
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ผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
เป็ นไปตามสมมติฐานการศึกษา
และราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อดัชนี
หลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานการศึกษา ส่วนดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจไม่มนี ยั สําคัญในการอธิบาย ดังนัน้
ควรเพิม่ ปจั จัยอื่นๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น มูลค่า
เป็ นต้น เพือ่ หา
การนําเข้าและส่งออกของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ทัง้ นี้เนื่องจากมีบริษทั
หลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์บางบริษทั ทีม่ สี ภาพคล่องตํ่า หรือไม่มสี ภาพคล่อง
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเชิงลึกลงไปในหลักทรัพย์รายหลักทรัพย์ของหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เดียวกับทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ทํา
SET 50 หรือ SET 100 ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย
แล้วจึงทําการศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อหลักทรัพย์เป็ นราย
หลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาถึงปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์

บทนํา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ได้เปิ ดดําเนิน
การซือ้ ขายเมือ่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยทํา
หน้าทีค่ วบคุมดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างมีระเบียบ โปร่งใสและยุตธิ รรม ซึง่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นตลาดทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนแก่ผลู้ งทุนในอัตราทีส่ งู แต่กม็ ี
ความเสีย่ งสูงตามไปด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ทางสถิตทิ แ่ี สดงถึงการเปลีย่ น
แปลงราคาหลักทรัพย์โดยรวม มีการเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงตามปจั จัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
กระทบของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา อัตรา
เงินเฟ้อ ราคานํ้ามัน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อีกทัง้ ปจั จัยทางการเมือง นอก
จากนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องพิจารณาปจั จัยพืน้ ฐานของบริษทั (Fundamental Analysis) ทีจ่ ะลงทุน
ด้วย โดยส่วนใหญ่นกั ลงทุนมักเลือกลงทุนในบางกลุม่ หลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูง ได้แก่หมวด
พลังงาน หมวดธนาคารพาณิชย์ หมวดอสังหาริมทรัพย์ หมวดเทคโลยีสารสนเทศและการ
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สือ่ สาร หมวดวัสดุก่อสร้างและหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ การขนส่งและโล
จิสติกส์นนั ้ มีความสําคัญต่อธุรกิจการค้า เพราะเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญของอุตสาหกรรมทุกประเภท
อุตสาหกรรมใดทีม่ รี ะบบการขนส่งทีด่ ี และมีตน้ ทุนในการขนส่งตํ่าจะมีความได้เปรียบกว่าคูแ่ ข่ง
ขันมาก ดังนัน้ จึงถือได้วา่ อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ก็
ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็ นทีน่ ่าสนใจว่ามี
ปจั จัยทางเศรษฐกิจใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์

คํานิยามศัพท์
“ดัชนี ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิ จ” คือ การวัดความเชื่อมันของภาคธุ
่
รกิจทําการสํารวจโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นรายเดือน จากกลุ่มตัวอย่าง 800 ราย และบริษทั ทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึน้ ไป ในกลุ่มธุรกิจการผลิต (Production) การ
พาณิชย์ (Trading) และการบริการ (Service) สามารถแปลความหมายค่าดัชนีได้ดงั นี้
- ค่าดัชนีเท่ากับ 50 หมายถึง ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจทรงตัว
- ค่าดัชนีมากกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจดีขน้ึ
- ค่าดัชนีน้อยกว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจลดลง
“อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา” หมายถึง ค่าของเงิน
บาทเมือ่ เปรียบเทียบกับค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ตัวอย่าง อัตราแลกเปลีย่ น 33 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หมายความว่า เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สามารถแลกเป็ นเงิน
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ เงินบาทต่อดอลล่าร์
ไทยได้ 33 บาท
สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
“อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์” หมายถึง
ผลตอบแทนทีผ่ ฝู้ ากเงินจะได้รบั เมือ่ ฝากครบตามระยะเวลาทีธ่ นาคารกําหนด ซึง่ ในการศึกษา
ครัง้ นี้ใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนใน
ประเทศ
“ราคานํ้ามันดิ บตลาดไนเม็กซ์” หมายถึง ราคานํ้ามันดิบทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดฟิว
เจอร์ส ไนเม็กซ์ โดยใช้ราคาปิ ดของแต่ละวัน
“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” (The Stock Exchange of Thailand, SET)
หมายถึง ศูนย์กลางในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย มีสถานภาพเป็ นนิตบิ ุคคลที่
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จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็ นตลาดรองใน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์จากตลาดแรก เพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั หลักทรัพย์
“ดัชนี หลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิ สติ กส์” (TRANS Sector Index) หมายถึง ดัชนี
ราคาหุน้ ทีค่ าํ นวณแบบถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Capitalization
Weight) เริม่ ต้นคํานวณตัง้ แต่วนั ทําการแรกของเดือนมกราคม 2547 เป็ นต้นไป โดยใช้วนั ทํา
การวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2546 เป็ นวันฐานในการคํานวณดัชนีราคา และกําหนดค่า
ดัชนีเริม่ ต้นที่ 100

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรือ่ งการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในช่วงปี 2547 – 2551 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เพือ่
นํามาใช้เป็ นส่วนประกอบในการสร้างเครือ่ งมือสําหรับการวิจยั และสนับสนุ นผลการวิจยั เพือ่ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
การวิ เคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน (Fundamental Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษทั เพือ่ ใช้ในการกําหนดมูลค่าของหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
1.การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็ น
1) การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic) เป็ นการวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิจในอนาคต ทัง้ แนวโน้มในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ในระดับโลก และ
ระดับประเทศ ซึง่ ถ้าแนวโน้มเป็ นลบ จะทําให้หลักทรัพย์มรี าคาลดลง หรือถ้า
แนวโน้มเป็ นบวก จะทําให้หลักทรัพย์มรี าคาเพิม่ ขึน้
2) เครือ่ งชีว้ ดั ภาวะเศรษฐกิจและวัฐจักรธุรกิจ ประกอบด้วย
2.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (General Domestic Product) หรือ GDP
เป็ นเครือ่ งวัดมูลค่าของผลผลิตสินค้า และบริการทัง้ หมดทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศ ไม่วา่ ปจั จัยการ
ผลิตนัน้ จะเป็ นของประเทศใดก็ตาม
2.2) ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เป็ นมูลค่าผลิตผลของ
อุตสาหกรรมมวลรวม และจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผลผลิตอุตสาหกรรมมักจะ
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจ
2.3) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค(Consumer Price Index) เป็ นดัชนีทแ่ี สดงการเปลีย่ นแปลง
ราคาของสินค้าและบริการในแต่ละงวด ใช้เป็ นเครือ่ งมือวัดเงินเฟ้อ
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2.4) อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็ นตัวเลขทีแ่ สดงอัตราร้อยละของ
ผูว้ า่ งงานในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกําลังแรงงานรวม ซึง่ จะแสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจ โดย
เปรียบเทียบว่าเป็ นไปในทิศทางทีก่ าํ ลังขยายตัวหรือหดตัว
2.5) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) แสดงการ
เปลีย่ นแปลงการใช้จา่ ยของภาคเอกชน คํานวณจากยอดจําหน่ายและมูลค่านําเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมทัง้ มูลค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3) นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
3.1) นโยบายการคลัง เป็ นนโยบายเกีย่ วกับรายรับและค่าใช้จา่ ยภาครัฐ การ
จัดการส่วนทีเ่ กินดุลหรือการหาเงินชดเชยส่วนทีข่ าดดุลนโยบายด้านรายรับ เช่น นโยบายที่
เกีย่ วกับภาษี นโยบายด้านการใช้จา่ ยในการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ
3.2) นโยบายการเงิน ดําเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้อตั รา
ดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืน 1 วัน เป็ นเครือ่ งมือ ถ้าดําเนินนโยบายเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะประกาศลดดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืน 1 วัน ในทางตรงกันข้ามถ้าธนาคาร
การเงินรัดตัว ธนาคารฯ ก็จะประกาศเพิม่ อัตราดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืน 1 วัน
โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรม
1. การแข่งขันจากคูแ่ ข่งทีม่ อี ยู่ (Rivalry among Existing Competitors) ต้องพิจารณา
จํานวนของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม ขนาดของบริษทั เงินทุน และความสามารถในการบริหาร
2. การคุกคามจากคูแ่ ข่งขันใหม่ (Threat of New Entrance) อุตสาหกรรมทีม่ ปี จั จัยที่
เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ จะมีความปลอดภัยจากแรงแข่งขันมากกว่า ปจั จัย
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ ได้แก่ อัตราการทํากําไรทีต่ ่าํ กว่า ราคาสินค้ามี
ระดับตํ่าเมือ่ เทียบกับต้นทุน ความต้องการใช้เงินทุนในการประกอบกิจการทีส่ งู ช่องทางการ
จําหน่ายทีม่ คี วามซับซ้อน นโยบายของรัฐบาลหรือกฎระเบียบทีจ่ าํ กัดสิทธิ เป็ นต้น
3.การคุกคามจากสินค้าทีใ่ ช้ทดแทนกันได้ (Threat of Substitute Products) อุตสาห
กรรมทีม่ สี นิ ค้าอื่นทีใ่ ช้ทดแทนกันได้ จะทําให้เกิดสภาพการแข่งขันมากขึน้ และมีการแบ่งปนั
ส่วนแบ่งตลาดและผลกําไร เนื่องจากผูบ้ ริโภคสามารถบริโภคสินค้าอื่นทีใ่ ช้ทดแทนกันได้ และ
มีระดับราคาใกล้เคียงหรือตํ่ากว่า เช่น กรณีทเ่ี นื้อหมูขน้ึ ราคา ผูบ้ ริโภคอาจหันไปบริโภคเนื้อไก่
แทนเนื้อหมู เป็ นต้น
4. อํานาจในการต่อรองของผูซ้ อ้ื (Bargaining Power of Buyers) ผูซ้ อ้ื สามารถต่อรอง
ราคาสินค้า หรือเรียกร้องให้พฒ
ั นาคุณภาพของสินค้าให้ดขี น้ึ ได้ โดยเปรียบเทียบกับสินค้าของ
คูแ่ ข่งขันอื่น เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพดีและระดับราคาทีส่ มเหตุสมผล โดยลูกค้า
รายใหญ่ยอ่ มมีอาํ นาจในการต่อรองสูงกว่าลูกค้ารายเล็กซึง่ สังซื
่ อ้ สินค้าในปริมาณทีน่ ้อยกว่า
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5. อํานาจในการต่อรองของผูข้ ายวัตถุดบิ (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ ายมี
อํานาจต่อรองกับผูบ้ ริโภคโดยการปรับราคาสินค้าหรือลดคุณภาพของสินค้าทีผ่ ลิตลง หากใน
อุตสาหกรรมนัน้ มีผขู้ ายน้อยราย ความจําเป็ นในการพึง่ พาผูข้ ายก็จะมีมากขึน้ ทําให้ผขู้ ายมี
อํานาจในการต่อรองสูง
ปจั จัยอื่นๆ ทางอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งพิจารณา
1. โครงสร้างของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์วา่ อุตสาหกรรมมีโครงสร้างแบบผูกขาด กึง่
ผูกขาด หรือแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมมีความสําคัญในการ
วิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคาสินค้า
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และอุปทานจะมีผลกระทบต่อราคา
ดุลยภาพของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ
ในระดับราคาทีน่ ่าพอใจ
3. ตัวแปรทางด้านต้นทุน เช่น วัตถุดบิ ราคานํ้ามัน ค่าแรง เป็ นต้น
4. กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล การเปลีย่ นแปลงหรือการออกกฎหมายใหม่ อาจ
ทําให้อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแข่งขันได้
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค เป็ นการวัดการเปลีย่ นแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการโดยเฉลีย่ ที่
ผูบ้ ริโภคจ่ายไป
การวัดการเปลีย่ นแปลงของราคาจะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงเวลา
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าอย่างเดียวกันกับปีฐาน (Base Year) ซีง่ กําหนดให้ตวั เลขดัชนี
ของปี ฐานมีคา่ เท่ากับ 100 ในการทําดัชนีราคาจะใช้คา่ เฉลีย่ แบบถ่วงนํ้าหนักของราคาสินค้าทุก
รายการทีผ่ บู้ ริโภคใช้จา่ ยในการบริโภค
การจัดทํานํ้าหนักของสินค้าใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจ
ค่าใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค สําหรับประเทศไทยได้กาํ หนดกรอบลักษณะของครัวเรือนตัวอย่างทีใ่ ช้
วัดเป็ น 3 ชุด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ต่างกันแยกตามรายได้ ดังนี้คอื ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไป
่
(ไม่
รวมดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานในกลุ่มอาหารสด และพลังงาน) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้
น้อย และดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเขตชนบท
โดยทีห่ มวดของสินค้าทีน่ ํามาคํานวณดัชนีราคา
โดยทัวไป
่
แยกออกเป็ นหมวดๆ ได้ 7 หมวด คือ หมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม หมวด
เครือ่ งนุ่งห่ม หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การ
ขนส่ง และการสือ่ สาร หมวดบันเทิง และการอ่านและการศึกษา และหมวดยาสูบและเครือ่ งดื่ม
ทีม่ แี อลกอฮอล์ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ถูกนํามาใช้เป็ นตัวชีว้ ดั อัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึง่ ถือว่า
เป็ นตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจตัวหนึ่ง เพราะในการวิเคราะห์จะพิจารณาถึงปจั จัยด่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ตัวการเปลีย่ นแปลงของราคา เช่น ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อต้นทุนการผลิต ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าชหุงต้ม
นอกจากนี้คา่ สาธารณูปโภค ค่าภาษีสรรพสามิตและปจั จัยอื่นๆ
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์
ประชากรทีน่ ํามาใช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมแิ บบรายเดือน ระยะเวลาของข้อมูลทีร่ วบรวมตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2551 รวมทัง้ สิน้ 58 เดือน กลุ่มตัวอย่าง คือบริษทั หลักทรัพย์ท่ี
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ทงั ้ หมด จํานวน 15 บริษทั
ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ (BCI) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
(CPI) อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EXR) อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ประจํา 12 เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ (INT) และราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์(OIL) และ
ตัวแปรตามคือ ดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์(TRANS) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั จะ
ใช้แบบจําลองในการศึกษาปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในหมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์ ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) ดังนี้
TRANS
= 0 + 1BCI + 2CPI + 3EXR + 4INT + 5OIL+ 
ขัน้ ตอนในการประมาณสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร โดยเริม่ จากการทดสอบ Multicollinearity
ของตัวแปรอิสระ แล้วจึงทําการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระด้วยวิธกี าํ ลังสองน้อย
ทีส่ ดุ (Ordinary least squares: OLS) ทําการทดสอบ Autocorrelation และแก้ไขปญั หา
Autocorrelation ด้วยวิธี First order autoregressive เมือ่ พบปญั หา
่
รกิจ (BCI) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวด
ผลการศึกษาพบว่าดัชนีความเชื่อมันทางธุ
ขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึง่ ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ค่าสัมประสิทธิ ์ของดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเท่ากับ 0.565749
แสดงว่าเมือ่ ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลให้ดชั นีหลักทรัพย์หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ลดลง 0.565749 จุด อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
(EXR) มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ ตามสมมติฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ค่าสัมประสิทธิ ์ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทเทียบกับ
เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ 4.550189 แสดงว่าเมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ 1 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะส่งผลให้ดชั นีหลักทรัพย์
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ลดลง 4.550189 จุด อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลีย่
ของธนาคารพาณิชย์ (INT) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ ตามสมมติฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ เมือ่ พิจารณาจากค่า t-statistic พบว่ามีคา่ ความ
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น่าจะเป็ น (P-value) มากกว่าระดับนัยสําคัญ (  ) จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ จึง
ไม่มนี ยั สําคัญในการอธิบาย และปจั จัยสุดท้ายคือราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์ (OIL) มีผลต่อ
่ อยละ
ดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
95 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ค่าสัมประสิทธิ ์ของราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์เท่ากับ
0.516725 แสดงว่าเมือ่ ราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์เพิม่ ขึน้ 1 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะ
ส่งผลให้ดชั นีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์เพิม่ ขึน้ 0.516725 จุด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั สรุปได้วา่ ดัชนีความเชือ่ มันทางธุ
่
รกิจ(BCI) อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุล
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (EXR) และราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์ (OIL) เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95
โดยทีด่ ชั นีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ(BCI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานใน
การศึกษา อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EXR) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ตามสมมติฐานทีใ่ น
การศึกษา
ราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์(OIL) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนี
หลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานในการศึกษา
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนธนาคารพาณิชย์(INT) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตใิ น
การอธิบายความสัมพันธ์ต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)
ข้อเสนอแนะในการวิจยั การศึกษาครัง้ นี้อาศัยทฤษฎีการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานในส่วน
ของเครือ่ งชีว้ ดั ภาวะเศรษฐกิจ อันประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12
เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ และราคานํ้ามันดิบตลาดไนเม็กซ์ มาอธิบายความสัมพันธ์กบั
ดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงถดถอย (Ordinary Least
Squares)
ทัง้ นี้ตวั แปรบางตัวไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตติ ่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ ดังนัน้ ควรเพิม่ ปจั จัยอื่นๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดขนส่งและโลจิ
สติกส์ เช่น มูลค่าการนําเข้าและส่งออกของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็ นต้น
เพือ่ หาความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ในการวิจยั ครัง้
ต่อไป ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาเชิงลึกลงไปในหลักทรัพย์รายหลักทรัพย์ของหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

9

โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เดียวกับทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ทํา SET 50 หรือ SET
100
ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย แล้วจึง
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อหลักทรัพย์เป็ นรายหลักทรัพย์
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