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บทคดัย่อ 

 การศกึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธุรกจิการบนิ มปีจัจยัทางเศรษฐกจิทีน่ ามาใชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย อตัราการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ อตัราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามนัดิบดูไบ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดนิทางโดยอากาศยาน มีช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาตัง้แต่ มกราคม 2552 ถึง 
ธนัวาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดอืน โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมูแิบบรายเดอืน ซึ่ง
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร
อสิระที่เป็นปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิที่จะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธุรกจิการบนิ โดยการ
สรา้งสมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Squares)  

  วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการบินเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตดัสินใจลงทุนใน



จ 
 

หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ และเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการคาดการณ์แนวโน้มราคาหลกัทรพัยข์อง
กลุ่มธุรกจิการบนิ 

 จากการศกึษาพบวา่ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ระดบันยัส าคญัรอ้ยละ 5 มตีวัแปรอสิระ   
1 ตวั ที่สามารถอธบิายอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ คอื ดชันีความเชื่อมัน่
ทางธุรกจิ (BSI) โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติในการอธิบายความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์  บริษัท              
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) (THAI) 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน เป็นการลงทุนทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนที่สูงกว่า
อตัราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผู้ลงทุนอาจได้รบัอตัราผลตอบแทนในรูปของเงนิปนัผล หรือ
ก าไรจากส่วนต่างราคาหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ให้อตัราผลตอบแทนสูงจะท าให้ผู้
ลงทุนเผชญิกบัความเสีย่งทีส่งูตามเช่นกนั ดงันัน้ก่อนตดัสนิใจวา่จะเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยใ์ด
นัน้ผูล้งทุนควรพจิารณาปจัจยัความเสี่ยงที่เป็นปจัจยัพื้นฐานรวมทัง้ขอ้มูลอื่นๆ อย่างรอบคอบ
และใชข้อ้มลูดงักล่าวในการประกอบการตดัสนิใจส าหรบัการเลอืกซื้อหลกัทรพัยใ์นระดบัราคา
และจงัหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและท าให้ได้ผลตอบแทนใน
ระดบัทีผู่ล้งทุนเกดิความพงึพอใจ  

การศกึษาวจิยันี้เป็นการศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์
กลุ่มธุรกจิการบนิ ซึง่เป็นกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่ได้ผลกระทบโดยตรงจากวฏัจกัรธุรกจิ กล่าวคอื ถ้า
เป็นช่วงฤดกูารท่องเทีย่ว (High season) จะเป็นช่วงที่ธุรกจิมกี าไรเพิม่ขึน้ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูที่
ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว (Low season) อาจท าให้ธุรกิจมีรายได้ลดลง นอกจากนี้การ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิกจ็ะส่งผลต่อธุรกจินี้อย่างมาก เช่น ถ้าเป็นช่วงที่
เศรษฐกจิมกีารเจรญิเตบิโตกจ็ะท าใหบ้รษิทัต่างๆ ทีอ่ยูใ่นธุรกจิการบนิมรีายไดเ้พิม่ขึน้ เนื่องจาก
ประชาชนมคีวามสามารถในการใชจ้่ายเพื่อซื้อสนิค้าและบรกิารได้มากขึน้ท าให้มนีักท่องเที่ยว
เดนิทางท่องเทีย่วโดยเครื่องบนิมากขึน้ แต่ถ้าเป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิหดตวัจะส่งผลใหธุ้รกจิการบนิ
มรีายไดล้ดลงเนื่องจากประชาชนมคีวามระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ ซึ่งอาจเลอืกใช้วธิกีาร
เดนิทางอื่นทีถู่กกวา่การเดนิทางโดยเครื่องบนิ ประกอบกบัธุรกจิการบนิมตีน้ทุนและค่าใช้จ่ายที่
สงูมาก ท าใหบ้รษิทัที่อยู่ในธุรกจินี้ถูกมองว่าเป็นธุรกจิที่มคีวามเสี่ยงที่จะประสบภาวะขาดทุน 
ท าใหห้ลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิไม่น่าสนใจในการเลอืกลงทุน  
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แต่จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(AEC) ในปี 2558 เป็นปจัจยัที่ส่งเสรมิให้
ธุรกจิการบนิมกีารเตบิโตมากขึน้และท าให้ธุรกจิการบนิเริม่มคีวามน่าสนใจเนื่องจากธุรกจิการ
บนิของไทยมโีอกาสในการขยายตลาดในภูมภิาคมากขึน้จากการที่ประเทศไทยมศีกัยภาพใน
การเป็นศนูยก์ลางทางการบนิทีจ่ะเชื่อมโยงประเทศคาบสมุทรอนิโดจนี เอเชยีเหนือ และจนีกบั
เอเชยีตะวนัตก โดยเฉพาะอนิเดยีเขา้ด้วยกนั ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายในการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วโดยการที่สามารถน าค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเดนิทางในประเทศมาหกัลดหย่อน
ภาษไีด ้ซึง่เป็นการดงึดดูนกัลงทุนใหส้นใจหลกัทรพัยก์ลุ่มนี้มากขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการบินที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกิจ
การบนิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แบบ       
รายเดอืน ช่วงเวลาที่ศกึษาตัง้แต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 
60 เดอืน โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการบนิ จ านวน 3 หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AOT 

2. บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์BAFS 

3. บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)   ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์THAI 

ตวัแปรต้นที่เลอืกมาศึกษา ได้แก่ อตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อ  
ดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ อตัราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน ้ ามันดิบดูไบ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์                
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน  

นิยามศพัท์เฉพาะ 

ธุรกจิการบนิ (Aviation Business) หมายถึง ธุรกจิให้บรกิารขนส่งผู้โดยสาร และขนส่ง
สนิคา้พสัดุภณัฑ ์และไปรษณียภณัฑท์างอากาศยาน ครอบคลุมทัง้เส้นทางบนิระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ ทัง้แบบเที่ยวบนิประจ าและเที่ยวบนิเช่าเหมาล า รวมทัง้การสนับสนุนให้
เครื่องบนิสามารถออกเดนิทางจากสถานีตน้ทางถงึสถานีปลายทางตรงตามก าหนดเวลาทีร่ะบุใน
ตารางบนิ ดว้ยความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั 
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นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ 

ดชันีราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) หมายถึง ราคาปิดของ
หลกัทรพัยบ์รษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) แบบรายเดอืน เปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่า
ตลาดของหลกัทรพัยใ์นเดอืนปจัจุบนักบัมลูค่าตลาดในเดอืนฐาน  

ดชันีราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หมายถึง 
ราคาปิดของหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แบบรายเดอืน 
เปรยีบเทยีบระหวา่งมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยใ์นเดอืนปจัจุบนักบัมลูค่าตลาดในเดอืนฐาน 

ดชันีราคาหลักทรัพย์ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) หมายถึง ราคาปิดของ
หลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) แบบรายเดอืน เปรยีบเทยีบระหวา่งมลูค่าตลาด
ของหลกัทรพัยใ์นเดอืนปจัจุบนักบัมลูค่าตลาดในเดอืนฐาน 

ดชันีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ แบบรายเดือน 
เปรยีบเทยีบระหวา่งมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ ณ เดอืนปจัจุบนั
กบัมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์ณ เดอืนฐาน 

อตัราผลตอบแทน หมายถงึ อตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ
ปรบัดว้ยเงนิปนัผล 

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Exchange Rate) หมายถึง อตัราที่เทยีบระหว่าง
ค่าของเงนิสกุลหนึ่ง(เงนิสกุลทอ้งถิน่) กบัหนึ่งหน่วยของเงนิสกุลหลกั 

ราคาน ้ามนัดบิดไูบ หมายถึง ราคาปิดของน ้ามนัดบิดูไบ แบบรายเดอืน ที่น าเขา้มาจาก
ประเทศแถบตะวนัออกกลางซึง่ใช้เป็นราคาอ้างองิราคาน ้ามนัส าเรจ็รูปที่มกีารซื้อขายในตลาด
ไซเมก็ซ ์ประเทศสงิคโปร ์ 

ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (Business Sentiment Index) หมายถึง ตวัเลขที่สะท้อนถึง
ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์ภาวะธุรกจิและ
เศรษฐกจิโดยรวม  

จ านวนนกัท่องเทีย่ว หมายถงึ จ านวนนกัท่องเทีย่วที่เดนิทาง เขา้ ออก ประเทศไทยโดย    
อากาศยาน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึทศิทางความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิ 

2. ผูล้งทุนใชเ้ป็นขอ้มลูในการคาดการณ์แนวโน้มราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธุรกจิการบนิ 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการบินที ่    
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้ ผูศ้กึษาไดค้้นควา้แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและสนับสนุนผลการศกึษา เพื่อที่จะสามารถ
อธบิายผลของการศกึษาว่ามปีจัจยัใดที่มอีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิ รวมทัง้นําเสนอผลการศกึษาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาวจิยัตามทีไ่ดก้าํหนดไวโ้ดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ทฤษฎคีวามเสีย่งจากการลงทุน และทฤษฎกีารกาํหนดราคาหลกัทรพัย ์

ส่วนที ่2 การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และการวเิคราะหก์ารถดถอย 

ส่วนที ่3 ปจัจยัทีนํ่ามาใชใ้นการวจิยั 

  - อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

  - ราคาน้ํามนัดบิ 

ส่วนที ่4 ธุรกจิการบนิ 

ส่วนที ่5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   
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ส่วนท่ี 1 ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุน และทฤษฎีการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุน (เพชร ีขมุทรพัย,์ 2521 : 142)  

ความเสี่ยง (Risk) คอื โอกาสที่จะสูญเสยีของบางอย่าง ถ้าพจิารณาจากการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์จะพบความขดัแยง้อยู่ 2 ประการ คอื ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Safety of 
principal) กบัอตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากเงนิลงทุนนัน้ (Required rate of return) ถ้าความ
เสีย่งยิง่เพิม่ขึน้ อตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากเงนิลงทุนจาํนวนนัน้ย่อมสูงขึน้ ความเสี่ยงแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 1. ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) คอื ความเสีย่งที่ทํา
ใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลง จนเป็นผลใหร้าคาหลกัทรพัยท์ี่ซื้อขาย
ในตลาดหลกัทรพัย์ถูกกระทบกระเทือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ การ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง การเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมของสงัคม เมื่อเกดิความเสี่ยงใน
ลกัษณะนี้ข ึน้จะเกดิการเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยต่์างๆ ไปในลกัษณะเดยีวกนัซึ่งจะมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่ก ับประเภทของธุรกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
หลกีเลีย่งได ้ 

1.1 ความเสีย่งเกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์(Market Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากความ
สญูเสยีในเงนิลงทุน ซึง่เป็นผลเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยด์งักล่าวเกดิจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนโดยเป็นไปตามอุป
สงคแ์ละอุปทาน ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั เช่น นโยบายทางการเมอืง การเกดิภาวะ
สงคราม และภยัธรรมชาต ิเป็นตน้   

1.2 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ยทัว่ไป อตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดระยะยาวจะมกีารเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา ซึง่มผีลทาํใหร้าคาหลกัทรพัยต่์างๆ 
ไดร้บัผลกระทบในลกัษณะเดยีวกนั ถ้าอตัราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึน้ราคาของหลกัทรพัยจ์ะลด
ตํ่าลง จะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัชนิดของหลกัทรพัย ์

1.3 ความเสีย่งในอาํนาจซือ้ (Purchasing Power Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากอาํนาจ
การซือ้ของเงนิไดล้ดลง ซึง่เกดิจากภาวะเงนิเฟ้อ ถ้าภาวะเงนิเฟ้อยิง่รุนแรงจะส่งผลต่อค่าของ
เงนิลดลงอยา่งมาก 

2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําให้ธุรกิจนัน้
เปลี่ยนแปลงต่างจากธุรกจิอื่น หรือความเสี่ยงที่เกดิขึ้นเฉพาะกบัธุรกิจนัน้ๆ ไม่มผีลมผีลต่อ
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ธุรกจิอื่น ซึ่งเมื่อเกดิขึ้นแล้วจะทําให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ของธุรกิจ
นัน้ๆ เปลีย่นแปลงไป 

2.1 ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) คอื โอกาสที่ผู้ลงทุนจะสูญเสยีรายได้และ
เงนิลงทุนหากบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไม่มเีงนิชาํระหนี้หรอืถงึกบัลม้ละลาย 

2.2 ความเสี่ยงจากการบริหาร (Management Risk) คอื ความเสี่ยงอนัเกดิจากการ
บรหิารงานของผูบ้รหิาร เช่น ความผดิพลาด หรอืการทุจรติของผูบ้รหิาร 

2.3 ความเสีย่งทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากแรงผลกัดนั
บางอยา่งทีท่าํใหผ้ลตอบแทนของธุรกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืบางอุตสาหกรรมได้รบั
ผลกระทบ 

ทฤษฎีการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ (Arbitrage Pricing Theory) (สถาบนัพฒันา
บุคลากรธุรกจิหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2546 : 264-266)   

เป็นตัวแบบในการกําหนดราคาหลักทรัพย์ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนตอ้งการกบัความเสีย่งระดบัมหภาคอยู่หลายประการที่อาจส่งผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์

Arbitrage: การแสวงหาโอกาสทาํกาํไร 

การทาํ Arbitrage ในความหมายอยา่งง่ายหมายถงึ การทาํกาํไรโดยปราศจากความเสี่ยง
ในการซือ้หลกัทรพัยห์นึ่งพรอ้มกบัขายหลกัทรพัยน์ัน้ในราคาที่ต่างกนัในตลาดสองตลาด ด้วย
มูลค่าเงินลงทุนเท่ากบัศูนย์โอกาสในการทํา Arbitrage อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ซึ่งกลุ่ม
หลกัทรพัยห์นึ่งให้ผลลพัธ์ (Payoff) จากการลงทุนเท่ากบัอกีหลกัทรพัยห์นึ่งโดยการลงทุนทัง้
สองมรีาคาแตกต่างกนัภายใต ้“กฎการมรีาคาเดยีว” (Law of One Price) ซึ่งระบุว่าหลกัทรพัย์
สองชนิดทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัทุกประการจะต้องขายในราคาที่เท่ากนั ดงันัน้เมื่อมกีารค้นพบ
สถานการณ์ซึ่งราคาหลกัทรพัยส์องชนิดที่ให้ผลลพัธ์การลงทุนเท่ากนัเกดิมีราคาแตกต่างกนั     
ผู้ลงทุนที่มีเหตุผลจะเข้าซื้อขายหลกัทรพัยเ์หล่านัน้จนกระทัง่ราคาเขา้สู่ดุลยภาพกลไกของ
ตลาดในลกัษณะนี้เป็นรากฐานของแนวคดิ Arbitrage Pricing Theory (APT) 

APT มขีอ้สมมตฐิานว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยม์คีวามสัมพนัธ์เชงิเส้นตรงกบั
ดชันีต่างๆ กลุ่มหนึ่ง โดยแต่ละดชันีเป็นตวัแทนปจัจยัแต่ละปจัจยัซึ่งมอีทิธพิลต่อผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย์นัน้ ภายใต้กฎการมีราคาเดียวผู้ลงทุนในตลาดจะซื้อและขายหลกัทรพัย์โดย
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หลกัทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากปจัจยัหนึ่งในลกัษณะที่เหมือนกันควรจะให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดไวเ้ท่ากนั การซื้อและขายเพื่อการทํากําไรจากราคาที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ตลาดจนกระทัง่ราคาหลกัทรพัย์เท่ากนั เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกําหนดราคาของ
หลกัทรพัย ์

ของสมมตฐิานของ APT ไดแ้ก่ 

1) ตลาดทุนอยูใ่นสภาวะดุลยภาพ 

2) ในภาวะที่แน่นอน ผู้ลงทุนชอบความมัง่คัง่ในระดบัที่สูงกว่ามากกว่าความมัง่คัง่ใน
ระดบัทีต่ํ่ากวา่เสมอ 

3) กระบวนการ stochastic ที่ก่อให้เกิดกําไรจากการลงทุนสามารถแสดงได้ในรูปของ
ฟงักช์ ัน่เสน้ตรงของปจัจยัต่างๆ กลุ่มหนึ่ง 

ทัง้นี้ APT มไิดม้ขีอ้สมมตฐิานในประเดน็ทีว่า่ เสน้อรรถประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นฟงัก์ช ัน่
ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดไว ้และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนใน 1ช่วงเวลา
ลงทุน และมไิด้กล่าวถึงการกระจายแบบปกติของอตัราผลตอบแทนซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
คาํนวณค่าความแปรปรวน และAPT มไิด้มขีอ้สมมตฐิานถึงตวัแปรที่บ่งความสมัพนัธ์ระหว่าง
หลกัทรพัยแ์ต่ละหลกัทรพัย ์กบักลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด 

ตวัแบบ APT 

ตวัแบบ APT ระบุว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยถ์ูกกําหนดในเชงิสุ่มจากปจัจยั    
มหภาคกลุ่มหนึ่ง จาํนวน n ปจัจยั ดงันัน้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์i จะเท่ากบั 

R1 = Et+bi1 1+bi2  2 +…+bik  k i 

เมื่อ 

R1 คอื อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรพัย ์i ในงวดใดงวดหนึ่ง 

Et คอื อตัราผลตอบแทนทีค่าดไวจ้ากหลกัทรพัย ์i เมื่อปจัจยัทัง้ n ปจัจยัทีไ่ม่มกีาร
เปลีย่นแปลง 

bi1 คอื อตัราการตอบสนองของอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรพัย ์ i เมื่อปจัจยัร่วม
ตวัที ่k มกีารเปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย 
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 k คอื ปจัจยัร่วมตวัที ่k ทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนจาก
หลกัทรพัยท์ุกหลกัทรพัย ์ปจัจยัร่วมแต่ละปจัจยัมค่ีาเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์ 

 I คอื ผลกระทบเฉพาะตวัทีม่ต่ีออตัราผลตอบแทนจากหลกัทรพัย ์i ผลกระทบนี้มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์และขจดัไปไดโ้ดยการกระจายการลงทุน 

อยา่งไรกต็าม APT มไิด้ระบุลงไปแน่ชดัว่าปจัจยัมหภาคเหล่านัน้ได้แก่อะไรบ้างในการ
ประยกุตใ์ชต้วัแบบ APT จะตอ้งมกีารวจิยัเชงิประจกัษ์เพื่อทดสอบวา่มปีจัจยัใดบา้งทีท่าํใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์แตกต่างกนั และแต่ละปจัจยัส่งผลในทางบวกหรือลบต่ออตัรา
ผลตอบแทน คาดว่าปจัจยัมหภาคที่เป็นตวัร่วมน่าจะได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคดิของ
ปจัจยัมหภาคทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ เช่น อตัราเงนิเฟ้อ อตัราเพิม่ของผลผลติมวลรวมของชาต ิ
การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้การเปลีย่นแปลงอยา่งรุนแรงทางการเมอืง และปจัจยัอื่นๆ 

เปรยีบเทยีบ CAPM กบั APT  

1. ปจัจยักาํหนดอตัราผลตอบแทน ในขณะที ่CAPM ระบุวา่ อตัราผลตอบแทนของแต่ละ
หลกัทรพัยไ์ด้รบัอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดมากน้อยตาม
ระดบัค่าเบตา้ของแต่ละหลกัทรพัยโ์ดยวดัความเสีย่งในรปูความไหวตวัอนัเกดิจากตลาดแต่เพยีง
ปจัจยัเดยีว ส่วน APT แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนที่คาดไวก้บัความเสี่ยง     
ในรูปของส่วนชดเชยความเสี่ยงจากปจัจยัทางเศรษฐกิจหลายปจัจยัโดย APT มิได้ระบุว่ามี
ปจัจยัใดบา้ง 

2. กลุ่มหลกัทรพัยต์ลาด สบืเนื่องจากประเดน็แรก การหาอตัราผลตอบแทนตาม CAPM 
ตอ้งอยูบ่นขอ้สมมตฐิานเรื่องกลุ่มหลกัทรพัยต์ลาดในขณะที ่APT ไม่ตอ้งการขอ้สมมตฐิานนี้ 

3. ผลการกระจายการลงทุนเป็นอย่างด ีทัง้ CAPM และ APT ระบุว่ากลุ่มหลกัทรพัยท์ี่มี
การกระจายการลงทุนเป็นอย่างด ีจะสมารถขจดัผลกระทบเฉพาะตวัที่มต่ีออตัราผลตอบแทน
จากหลกัทรพัยแ์ต่ละหลกัทรพัยไ์ด้ 

4. ราคาและอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรพัยร์ายตวั ตาม CAPM หลกัทรพัยร์ายตวัอาจ
อยูใ่นภาวะดุลยภาพได ้และหากหลกัทรพัยใ์ดมรีาคาไม่เหมาะสม (Mispriced) เช่น ราคาสงูกวา่
ทีค่วรจะเป็นหรอืตํ่ากวา่ทีค่วรจะเป็นกลไกตลาดกจ็ะทาํงานใหร้าคาหลกัทรพัยเ์ขา้สู่จุดดุลยภาพ
ทีเ่สน้ SML เช่นเดยีวกนั APT ระบุวา่เป็นไปไดท้ีห่ลกัทรพัยร์ายตวับางหลกัทรพัยจ์ะมรีาคาไม่
เหมาะสมกบัมลูค่าทีเ่ป็นจรงิ  
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และการวิเคราะหก์ารถดถอย 

การวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Securities Analysis) (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 
2549 : 239-241) 

การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์คอื การหามูลค่าที่แท้จรงิ (Intrinsic Value) ของหลกัทรพัยโ์ดย
อาศยัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Public Information) และการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวอยา่งเป็นระบบทัง้ขอ้มลูในอดตี และการคาดการณ์ขอ้มูลในอนาคตของ
หลกัทรพัยน์ัน้ เพื่อประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิในปจัจุบนัของหลกัทรพัยน์ัน้ ซึง่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่
ในการตดัสนิใจลงทุน เพราะการนํามูลค่าที่แท้จริงของหลกัทรพัย์ไปเทยีบกบัราคาตลาดใน
ปจัจุบนัของหลกัทรพัยจ์ะทาํใหน้กัลงทุนตดัสนิใจไดว้า่จะซือ้หรอืขายหลกัทรพัยน์ัน้ ประเภทของ
การวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆไดแ้ก่  

1. การวเิคราะห์หลกัทรพัย์โดยใช้ปจัจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการ
วเิคราะห์หลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปจัจยัพื้นฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ
หลกัทรพัยโ์ดยปจัจยัพื้นฐานหลกั 3 ประการ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและตวัแปรด้านมหภาค 
ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบรษิทั ในการวเิคราะหจ์ะมุง้เน้นหาขอ้สรุปวา่ ปจัจยัพืน้ฐานเหล่านี้
มผีลหรือเป็นตวักําหนดราคาหลกัทรพัยไ์ด้อย่างไร โดยจะวเิคราะห์ภาวะและแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจโดยทัว่ไป ซึ่งอาจพิจารณาไปถึงเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ รวมทัง้
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิในประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นการวเิคราะห์ทัง้ในเชิง
คุณภาพ เช่น ประสทิธภิาพของผูบ้รหิาร เป็นต้น และการวเิคราะห์ในเชงิปรมิาณ เช่น ผลการ
ดาํเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทั และเชื่อมโยงผลกระทบทัง้หมดมายงัมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ
ของหลกัทรพัย ์และหาทางสรุปวา่มลูค่าทีแ่ทจ้รงิในปจัจุบนัของหลกัทรพัยค์วรมค่ีาเท่าใด 

การวเิคราะหห์ลกัทรพัยต์ามวธิปีจัจยัพืน้ฐานมขี ัน้ตอนทีส่าํคญัดงันี้ 

(1) การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิโดยทัว่ไป (Economic Analysis) เป็นการวเิคราะห์เศรษฐกจิที่
เป็นมาตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจ
โลกและแนวนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลกัทรพัย์หรือไม่
เพยีงใด นอกจากนี้ การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิยงัรวมถงึการวเิคราะหว์ฏัจกัรธุรกจิ และนโยบายทาง
เศรษฐกจิทีส่าํคญัของรฐับาลดว้ย เช่น นโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั เป็นตน้ 

(2) การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เน้นการวเิคราะห์วงจรอุตสาหกรรม 
สภาพการตลาดและสภาพการแข่งขนั ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมแีนวโน้มอตัรา
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การเจรญิเตบิโตอยา่งไร ซึง่ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายอย่างด้วยกนั เช่น นโยบายของรฐับาลที่จะให้
การสนบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรค โครงสรา้งการเปลีย่นแปลงของระบบภาษขีองรฐับาล โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็นตน้ 

(3) การวเิคราะหบ์รษิทั (Company Analysis) เป็นขัน้สุดท้ายของการวเิคราะห์ โดยเน้น
การวเิคราะห์ประเภทของบรษิัทและประเภทของหลกัทรพัย ์โดยจะวเิคราะห์ทัง้เชงิคุณภาพ
(Qualitative Analysis) ได้แก่ การวเิคราะห์ประสทิธิภาพการบริหารของผู้บริหาร ส่วนแบ่ง
การตลาดของบรษิทั โครงการขยายโรงงานของบรษิัท เป็นต้น และการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ
(Quantitative Analysis) ได้แก่ การวเิคราะห์จากงาบแสดงฐานะการเงนิของธุรกจิในอดตีและ
ปจัจุบนัเพื่อนํามาประมาณการกาํไรต่อหุน้และราคาหุน้ในอนาคตได ้เป็นตน้  

 

ภาพที ่1 : ภาพรวมการวเิคราะหโ์ดยใชป้จัจยัพืน้ฐาน 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  2545. วิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน.  

กรุงเทพฯ : ส่วนสิง่พมิพ ์ฝา่ยสื่อสารองคก์ร ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 
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2. การวเิคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นวธิกีารวเิคราะห์หลกัทรพัยท์ี่ใช้
ขอ้มลูระดบัราคาหลกัทรพัย ์และปรมิาณการซือ้ขายประกอบการวเิคราะหโ์ดยแสดงเป็นแผนภมูิ
ชนิดต่างๆ หรอืคาํนวณเป็นค่าทางคณิตศาสตรต่์างๆ เพื่อคาดหมายราคาหรอืแนวโน้มของราคา
หลกัทรพัยน์ัน้ในอนาคต โดยทัว่ไปการวเิคราะห์หลกัทรพัยท์างเทคนิคจะใช้เพื่อตดัสนิใจเลอืก
จงัหวะเวลาในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์รวมทัง้อาจใชเ้พื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวฏัจกัรระยะ
ยาวไดอ้กีดว้ย 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) (วารสารวทิยาศาสตร์ลาดกระบงั, 
2555 : 67-68) 

การวเิคราะห์การถดถอยเป็นการวเิคราะห์ทางสถิตเิพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตามกบัตวัแปรอสิระ ซึง่รปูแบบทีน่ิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คอื การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ 
(Multiple Linear Regression Analysis) โดยเป็นตวัแบบที่ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามขึน้อยู่
กบัตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวัแปร ซึ่งทัง้ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์ในรูป    
เชงิเสน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพยากรณ์ค่าของตวัแปรตามจากตวัแปรอสิระ การใช้ตวัแบบ
การถดถอยเชิงเส้นในการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่ก ับการเลือกตัวแบบที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งมาจากการคดัเลือกตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ถ้าตวัแบบสมการ
ถดถอยทีม่ตีวัแปรอสิระมากเกนิความจาํเป็น ทาํใหค้่าพยากรณ์ทีไ่ดม้คีวามคลลาดเคลื่อนสงูและ
เกดิปญัหาสหสมัพนัธ์เชงิเส้นพหุ (Multicolinearity) ในกรณีที่ตวัแปรอสิระไม่มสีหสมัพนัธ์เชงิ
เส้นพหุ การประมาณค่าโดยใช้วธิกีําลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) สามารถ
ประมาณค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระได้เป็นอย่างด ีแต่ในกรณีที่ตวัแปรอสิระมี
สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด จะให้
ค่าประมาณสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระทีม่คีวามคลาดเคลื่อนสงู  

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศกึษา
ความสมัพนัธ ์ระหวา่งตวัแปรอสริะหรอืตวัแปรต้นที่ทําหน้าที่พยากรณ์ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปกบัตวั
แปรตาม  1  ตวั ในการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณนัน้จะต้องหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ
หรอืตวัแปรต้นว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัเช่นใด สําหรบัการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณจะต้องหา
สมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ของตวัแปรตาม (Y) และหาค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานรวมทัง้หาค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่อหาความสมัพนัธ์เชิง
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เสน้ตรงทีเ่ป็นไปไดส้งูสุดระหวา่งตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม โดยมรีูปแบบของ
สมการถดถอย ดงันี้ 

  Y =  + 1X1+  2X2+…+  iXi+Ut 

โดยที ่ Y = ค่าของตวัแปรตาม  

 X1, X2,…, Xi = ค่าของตวัแปรอสิระ 

    = ค่าคงทีห่รอืค่า Intercept ของสมการถดถอย 

  1,  2,…,  i = ค่าพารามเิตอรห์รอืค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ 

  Ut = ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 

สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Regression Coefficient) หรอืสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์เป็นค่า

ของ   ทีเ่ป็นความชนัของกราฟเสน้ตรงทีเ่กดิจากสมการเชงิเสน้ถ้าทราบค่าของ   และค่าของ

  แลว้กจ็ะสามารถพยากรณ์ค่าของตวัแปร Y ไดซ้ึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. ถ้า  >0 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้า X มคี่า
สงูขึน้ ค่าของ Y กจ็ะมคี่าสงูขึน้ตามไปดว้ย 

2. ถ้า  <0 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื ถ้า X มคี่า
สงูขึน้ ค่าของ Y กจ็ะตํ่าลง 

3. ถ้า   มคี่าใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 

4. ถ้า   = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเลย เส้นกราฟที่ได้จะเป็นเส้นตรง
ค่าของ Y จะมคี่าเท่ากบัค่าคงที ่(a) 

5. ถ้า   = 1 แสดงวา่ความชนัของเส้นกราฟมคี่าเท่ากบั 45 องศา ค่า X และ Y จะมคี่า

เท่ากนัในกรณีทีค่่าคงที ่ = 0 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวเิคราะหก์ารถดถอยอยา่งง่าย มดีงันี้ 

1. ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ (X) และตวัแปรตาม (Y) มคีวามสมัพนัธก์นัในแบบเชงิเส้น

ตามสมการเสน้ตรงกค็อื Y =  + X 
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2. ตวัแปรตามต้องเป็นขอ้มูลชนิดต่อเนื่อง ในขณะที่ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรต้นจะต้อง
เป็นตวัแปรทีผู่ว้จิยัสามารถกาํหนดค่าได ้ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การเปลี่ยนแปลงของค่า X จะทําให้
ค่าของ Y ทีเ่กดิจากการสุ่มเปลีย่นแปลงไป 

3. ค่าความแปรปรวนของ Y สาํหรบัแต่ละค่าของ X ทีก่าํหนดจะตอ้งมคี่าเท่ากนัคุณสมบตัิ
ขอ้นี้ของการวเิคราะหก์ารถดถอย เรยีกวา่ Homoscedasticity 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error of Estimate) 

ในการพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม Y ที่เกดิจากการกําหนดค่าของตวัแปรอสิระหรอืตวั
แปรต้น X จากสมการถดถอยที่ได้ จะมีประโยชน์ต่อการพยากรณ์มากเพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบั
ขอ้มลูทีร่วบรวมวา่มกีารกระจดักระจายไปจากเสน้กราฟหรอืสมการถดถอยมากน้อยเพยีงใด ถ้า
ค่าของตวัแปรตาม Y แต่ละค่าแตกต่างไปจากเส้นกราฟถดถอยที่ประมาณขึน้มามาก การ
พยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม Y โดยใช้เส้นกราฟถดถอยกจ็ะเกดิความคลาดเคลื่อนมาก แต่ถ้า
ค่าทีร่วบรวมมาแต่ละค่าอยูบ่นเสน้กราฟถดถอยหรอือยูใ่กล้ๆ  เสน้กราฟถดถอยมากเท่าใด การ
พยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม Y โดยใชเ้สน้กราฟถดถอยกจ็ะถกูตอ้งมากขึน้เท่านัน้ความแตกต่าง
ระหว่างค่าของตวัแปรตาม Y ที่เกิดจากการพยากรณ์กับค่าที่ได้จากการรวบรวม เรียกว่า 
ความคลาดเคลื่อน (Error หรือ Residual) ใช้ตวัย่อว่า Ut โดยที่ Ut = Y-Y’ ซึ่งค่าความ
คลาดเคลื่อนนี้จะใชเ้ป็นตวัพยากรณ์ค่าการกระจายของขอ้มูลรอบๆ เส้นกราฟถดถอย สําหรบั
สถติทิีใ่ชว้ดัการกระจายของขอ้มลูรอบๆ เสน้กราฟถดถอย เรยีกวา่ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการพยากรณ์ (Standard Error of Estimate) 

ความคลาดเคลื่อนสามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปนี้  

    

เมื่อ 

 SEE  = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
 Y’  = คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม 
 N  = จาํนวนสมาชกิ 
 k  = จาํนวนตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ในสมการถดถอย 

∑(Y-Y')2        = ผลรวมกําลงัสองของส่วนที่เหลอื (Sum Square of             
Residuaซึง่ใชต้วัยอ่วา่ SSR หรอื SSres 
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การนําค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยไปใช้ในการวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ความถดถอยได้
สรุปดงันี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของตวัแปร Y จะขึน้อยู่กบัอตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปล X ที่
เปลีย่นแปลงไปแต่ละหน่วย นัน่คอื เมื่อตวัแปร X เปลีย่นแปลงไปหนึ่งหน่วยทาํใหต้วัแปร Y ทํา

ใหต้วัแปร Y เปลีย่นแปลงไปเท่ากบั   หน่วย 

2. ถ้าสมัประสทิธิก์ารถดถอยมคี่าเท่ากบัศูนย ์( = 0) แสดงว่าตวัแปร X กบัตวัแปร Y 

แต่ถ้าสมัประสิทธิก์ารถดถอยมีค่ามากกว่าศูนย์ ( >0) แสดงว่าตวัแปร X กบัตวัแปร Y มี
ความสมัพนัธก์นัสามารถหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทัง้สองโดยการทดสอบสมมตฐิานจาก
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยไดโ้ดยกาํหนดให้ 

H0 :  1   0 (หมายความวา่ ตวัแปร X กบัตวัแปร Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั) 

H1 :  1   0 (หมายความวา่ ตวัแปร X กบัตวัแปร Y มคีวามสมัพนัธก์นั) 

หลงัจากนัน้จงึทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยนําค่าทีไ่ดจ้ากตวัอยา่งมาเปรยีบเทยีบกบัค่าที่
ต้องการพยากรณ์โดยใช้สถิต ิt-test หรอื Z-test ซึ่งการตดัสนิใจว่าจะเชื่อตามสมมตฐิานหลกั 
(H0) หรอืไม่นัน้กใ็ช้วธิกีารทดสอบค่าเฉลี่ยถ้าค่า Sig. มคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัที่กําหนด   

 = 0.05 จะสรุปวา่ปฏเิสธ H0 และยอมรบัสมมตฐิาน H1 แสดงวา่มตีวัแปรอสิระ X อย่างน้อย 1 
ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตาม Y 

ในการวเิคราะหส์มการถดถอย เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระหรอืตวัแปร
ตน้กบัตวัแปรตามสมการถดถอยทีไ่ดจ้ะสามารถใชพ้ยากรณ์ค่าของตวัแปรตามได้ดเีพยีงใดนัน้
ย่อมขึน้อยู่กบัอทิธพิลของตวัแปรอสิระหรือตวัแปรต้นว่าจะส่งผลอย่างไรกบัตวัแปรตาม หรือ
กล่าวอกีนยัหนึ่งไดว้า่ การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามเป็นผลมาจากอทิธพิลของตวัแปรอสิระ
หรอืตวัแปรตน้มากน้อยเพยีงใด สมการถดถอยที่ได้จะสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ตวัแปรตามได้ดีหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่ก ับค่าส ัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ หรือ Coefficient of 
Determination ซึง่เกดิจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) ยกกาํลงัสอง ใช้

ตวัย่อว่า    ยิ่งมีค่าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่าสามารถอธิบายค่าของตวัแปรตามได้ด ี
เนื่องจากตวัแปรอิสระหรอืตวัแปรต้นกบัตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์กนัมาก แต่ถ้ามคี่าใกล้ 0 
แสดงวา่ สมการถดถอยสามารถอธบิายค่าของตวัแปรตามไดน้้อย หรอืกล่าวไดว้า่ตวัแปรทัง้สอง
มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการวิจยั 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2557) 

อตัราแลกเปลีย่น คอื อตัราที่เทยีบระหว่างค่าของเงนิตราสกุลหนึ่ง(เงนิสกุลท้องถิ่น)กบั
หนึ่งหน่วยของเงินสกุลหลกั เช่น ค่าของเงนิบาทกบั 1 หน่วยดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา เท่ากบั      
32 บาท เป็นตน้ ระบบอตัราแลกเปลีย่นโดยกวา้งๆ ม ี2 ระบบ คอื ระบบอตัราแลกเปลี่ยนคงที ่
(Fixed Exchange Rate) และระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวัภายใต้การจดัการ (Dirty Floating 
Exchange Rate) ซึ่งปจัจุบนัประเทศไทยใช้อตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัภายใต้การจดัการที่
ข ึน้อยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิตราในประเทศและต่างประเทศ สามารถเปลีย่นแปลงขึน้ลง
ไดต้ามปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเขา้ทําการซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศตามความจะเป็น เพื่อไม่ใหอ้ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนมากเกนิไปและให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบายเศรษฐกิจ ระบบดังกล่าวทําให้นโยบายการเงินมีความคล่องตวั และมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

CMU.Journal of economics (2012 : 72) การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นจะส่งผล
ต่อรายได้ รายจ่ายของบริษทัต่างๆ มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิ ถ้าอุปทานของ
อตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยป์รบัตวัสงูขึน้ ค่าเงนิบาทจะแขง็ค่ามผีลจงูใจ
ใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้  

ชนินทร ์พทิยาววิธิ (2534 : 526) ในระยะสัน้การปรบัอตัราแลกเปลี่ยน (ลดค่าเงนิบาท)   
จะทาํใหบ้รษิทัทีกู่ย้มืเงนิจากต่างประเทศขาดทุนจากการลดค่าเงนิบาททนัท ีผลกระทบจะมมีาก
หรอืน้อยยอ่มขึน้อยูก่บัปรมิาณเงนิกูห้รอืเครดติทีไ่ดร้บั แต่ในระยะยาวการลดค่าของเงนิบาทจะ
ทาํใหร้าคาสนิคา้ทีส่่งไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศลดลง สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ การผลติ
จะขยายตวั กําไรและการให้เงินปนัผลจะมากขึ้น ส่งผลไปถึงราคาหุ้นในตลาด นอกจากนัน้
ประเทศทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมเีสถยีรภาพ จะเป็นแรงดงึดดูใหน้กัลงทุนชาวต่างประเทศนําเงนิเขา้
มาลงทุนในตลาดหุน้มากขึน้ เมื่ออุปทานมมีากราคาหุ้นกจ็ะปรบัตวัสงูขึน้  

ราคาน ้ามนัดิบ (บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั(มหาชน), 2557) 

ตลาดเงนิและตลาดทุน (Financial/Investment flows)  มคีวามเชื่อมโยงกบัตลาดน้ํามนัใน
ปจัจุบนั เนื่องจากการซื้อขายน้ํามนัมลีกัษณะเป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุนมากขึน้ โดยนัก
ลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในตลาดทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูทีสุ่ด โดยจะขายหรอืถอนเงนิจากตลาดที่ให้
ผลตอบแทนตํ่ากวา่  
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1. ตลาดเงนิโดยปกตริาคาน้ํามนัดบิจะเคลื่อนไหวในทศิทางตรงกนัขา้มกบัค่าเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ กล่าวคอื ราคาน้ํามนัดบิจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ เมื่อค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลง สาเหตุ
ที่ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลง แล้วราคาน้ํามนัดิบจะปรบัตวัสูงขึน้นัน้ มองได้ 4 มุมมอง 
ดงันี้  

(1.1) มุมมองของการเคลื่อนยา้ยเงนิลงทุน : นักลงทุนจะเลอืกลงทุนในตลาดที่คาดว่าจะ
ให้ผลตอบแทนสูงสุด ดงันัน้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจด ีนักลงทุนจะเลอืกลงทุนในสนิทรพัยท์ี่มี
ความเสี่ยงสูงเพื่อหวงัผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยจะเทขายเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เนื่องจากเป็น
สนิทรพัยท์ี่มีความเสี่ยงตํ่า และยา้ยเงินลงทุนไปลงทุนในสนิทรพัยท์ี่มคีวามเสี่ยงสูงขึ้น เช่น 
ตลาดหุ้น และ ตลาดน้ํามนั ส่งผลให้ดชันีราคาหุ้นและราคาน้ํามนัปรบัสูงขึน้ ในขณะที่ค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลงจากการถูกเทขาย  

(1.2) มุมมองของการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราเงนิเฟ้อ : เนื่องจากปจัจยัหลกัที่ทําให้
อตัราเงนิเฟ้อปรบัเพิม่ขึน้ มาจากตน้ทุนพลงังาน ซึง่ส่วนใหญ่คอื ราคาน้ํามนั นักลงทุนจงึเลอืก
ลงทุนในน้ํามนั ซึง่โดยทัว่ไปจะไดผ้ลตอบแทนมากกว่าหรอืเท่ากบัเงนิเฟ้อ ดงันัน้การลงทุนใน
น้ํามนัจงึเป็นการป้องกนัความเสีย่งต่อผลตอบแทนที่แท้จรงิไม่ให้ตดิลบ ในขณะที่การลงทุนใน
สนิทรพัยอ์ื่น เมื่อเงนิเฟ้อปรบัเพิม่ขึน้ อาจจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิตดิลบ  

(1.3) มุมมองของผู้ผลติ : เนื่องจากเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นสกุลเงินหลกัในการซื้อขาย
น้ํามนั ดงันัน้ เมื่อค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลง ผู้ผลติจะได้รบัเงนิเป็นจํานวนน้อยลงจาก
การขายน้ํามนัในปรมิาณเท่าเดิม ดงันัน้ ผู้ผลติจะยนิยอมขายน้ํามนัดิบในราคาที่ปรบัสูงขึ้น 
เพื่อใหไ้ดป้รมิาณเมด็เงนิกลบัเขา้มาในมลูค่าทีเ่ท่าเดมิ จงึส่งผลให้ราคาน้ํามนัปรบัเพิม่ขึน้  

(1.4) มุมมองของผูบ้รโิภค : เนื่องจากเงนิดอลลารส์หรฐัฯ เป็นสกุลเงนิหลกัในการซื้อขาย
น้ํามนั ถ้าค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลง ผูบ้รโิภคจะสามารถซือ้น้ํามนัในปรมิาณเท่าเดมิโดย
มคี่าใชจ้่ายทีน้่อยลง ดงันัน้จะส่งผลใหก้ารใชน้ํ้ามนัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ และจะส่งผลให้ราคา
น้ํามนัปรบัเพิม่ขึน้ดว้ย  

2. ตลาดทุน : ราคาน้ํามนัดิบโดยปกตจิะเคลื่อนไหวไปในทศิทางเดยีวกนักบัตลาดหุ้น   
(ซึง่ดชันีราคาหุน้หลกัของสหรฐัฯ คอื ดชันีดาวโจนส)์ เนื่องจาก หุน้และน้ํามนั ถือเป็นสนิทรพัย์
ทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่ใหผ้ลตอบแทนสงู ในช่วงเวลาที่เศรษฐกจิสดใส นักลงทุนมคีวามมัน่ใจต่อ
การเตบิโตของเศรษฐกจิ กจ็ะหนัมาลงทุนในสนิทรพัยเ์สี่ยงมากขึน้ โดยการซื้อหุ้นและน้ํามนั 
เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนอื่นๆ เช่น การซื้อเงินดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืการซื้อ
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พนัธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้  หุ้นกลุ่มพลังงานถือเป็นสัดส่วนค่อนข้างใหญ่ของตลาดหุ้น         
เมื่อราคาน้ํามนัดบิขึน้ หุ้นกลุ่มพลงังานกจ็ะปรบัตวัดขีึน้ ซึ่งกจ็ะดงึดชันีหุ้นโดยรวมขึน้ตามไป
ดว้ย  

3. ปจัจยัทางดา้นความรูส้กึของตลาด (Sentiment) ความรู้สกึของตลาด หรอื เราเรยีกว่า 
ปจัจยัทางด้านจติวทิยา เป็นอกีปจัจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามนัอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่วง 1-2 ปี ทีผ่่านมา เนื่องจาก ความรูส้กึของนกัลงทุนต่อข่าวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ และการ
คาดการณ์เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆ ในอนาคต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการใช้น้ํามนัใน
อนาคต ปรมิาณน้ํามนัที่จะผลติออกมาสู่ตลาด ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงของประเทศ
ผูผ้ลติน้ํามนัดบิทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณการผลติน้ํามนัดบิ ซึง่เรื่องเหล่านี้จะส่งผลในแง่
จติวทิยาต่อนักลงทุน ทําให้มแีรงซื้อน้ํามนัเพิม่ขึน้จํานวนมากเพื่อเกง็กําไรในอนาคต โดยนัก
ลงทุนอาจเกรงวา่ ขา่วหรอืเหตุการณ์ที่เกดิขึน้จะส่งผลให้ราคาน้ํามนัในอนาคตมแีนวโน้มปรบั
สงูขึน้ จงึรบีเขา้ไปซือ้น้ํามนัล่วงหน้าไวก้่อน เพื่อเตรยีมขายเมื่อราคาสงูขึน้ในภายหลงั ส่งผลให้
ราคาน้ํามนัปรบัตวัขึน้ทนัทจีากแรงซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ ในทางกลบักนั หากขา่วหรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
นัน้ถูกมองว่าจะส่งผลให้ให้เกดิอุปทานมากขึน้กว่าอุปสงค์ อาจจะส่งผลให้มกีารเทขายน้ํามัน
ออกมามากกไ็ด ้เพราะเชื่อวา่ราคาน้ํามนัจะปรบัลดลงในอนาคต ทาํใหน้กัลงทุนรบีเทขายน้ํามนั
ทนัท ีทาํใหร้าคาน้ํามนัตกลง  

ชนินทร์ พทิยาววิธิ (2534 : 526) ราคาน้ํามนั เป็นตวัแปรสําคญัของความเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกจิที่เหน็ชดั คอื วกิฤตการณ์ที่เกดิขึน้ 2 ครัง้ ในปี 2516 และ 2522 ทําให้เกดิการ 
ผนัผวนทางเศรษฐกจิไปทัว่โลกโดยเฉพาะวกิฤตการณ์น้ํามนัครัง้ที่ 2 ทําให้เกดิภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอยและชะงกังนัถงึ 7 ปี ซึง่ส่งผลถงึการซบเซาของตลาดหุน้ในช่วงดงักล่าว  
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ตารางที ่1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานนี้ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร
จากผลงานนี้ 

เพชร ีขมุทรพัย ์ หลกัการลงทุน 
(2521 : 142) 

ความเสี่ยงจ ากการ
เ ลือกล งทุ นซึ่ ง มีทั ้ง
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
เช่น ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงจากภาวะเงนิเฟ้อ 
และความเสีย่งทีไ่ม่เป็น
ระบบ เช่น ความเสี่ยง
ทางอุตสาหกรรม 

ทราบถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
เมื่อเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย ์
 

สถาบนัพฒันา
บุคลากรธุรกจิ
หลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ความรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่วกบัตลาดเงนิ
และตลาดทุน 
(2546 : 264-266) 

ปจัจยัมหภาคที่
เกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ
ทาํใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 

ทฤษฎกีารกาํหนดราคา
หลกัทรพัยเ์ป็นตวัแบบที่
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุน
ตอ้งการกบัความเสีย่ง
ระดบัมหภาคทีส่ง่ผลต่อ
ราคาหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ความรูพ้ืน้ฐาน
เกีย่ว กบัตลาด
การเงนิและการ
ลงทุนใน
หลกัทรพัยส์าํหรบั
ผูข้ายหลกัทรพัย์
(2549 : 264-266) 

การวเิคราะห ์ภาวะ
เศรษฐกจิ ภาวะ
อุตสหกรรม ภาวะ
บรษิทั และการ
วเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่
ใชข้อ้มลูระดบัราคา
หลกัทรพัย ์ 

ทราบถงึวธิกีารและประเภท
ของการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

วารสาร
วทิยาศาสตร์
ลาดกระบงั 

การวเิคราะหก์าร
ถดถอย         
(2555 : 67-68)  

 ทราบถงึวธิกีารวเิคราะห์
ความสมัพนัธแ์ละทศิทาง
ความสมัพน์ัของตวัแปร
อสิระและตวัแปรตาม 
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ตารางที ่1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกีย่วขอ้งกบั
ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานนี้ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปร
จากผลงานนี้ 

CMU. Journal 
of Economics 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งอตัรา
แลกเปลีย่นกบั
ดชันีราคา
อุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทยโดย
วธิกีารถดถอย
แบบควอนไทล ์
(2012 : 72) 

อตัราแลกเปลีย่นบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ 

ถ้าเงนิบาทแขง็ค่าจะสง่ผล
ใหอุ้ปทานของอตัรา
แลกเปลีย่นจะเพิม่ขึน้ส่งผล
ใหร้าคาหลกัทรพัยป์รบัตวั
สงูขึน้ 

บรษิทั ไทยออยล ์
จาํกดั (มหาชน) 

ราคาน้ํามนัใน
ตลาดโลก (2557) 

ราคาน้ํามนัดบิใน
ตลาดโลก 

ราคาน้ํามนัดบิมกีาร
เคลื่อนไหวไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัดชันีดาวโจนส ์
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ส่วนท่ี 4 บริษทัท่ีประกอบกิจการธรุกิจการบินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

อุตสาหกรรมการบนิ (Aviation Industry) ประกอบดว้ยธุรกจิทีส่าํคญัดงันี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2: องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบนิ 

สําหรับประเทศไทย มีบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจการบินที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศไทย ประกอบดว้ย 

บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AAV 

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AOT 

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์BAFS 

บรษิทั สายการบนินกแอร ์จาํกดั (มหาชน)   ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์NOK 

บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)    ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์THAI 

ซึง่แบ่งลกัษณะของการประกอบกจิการไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื  

1. บริษัทที่ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร 
บรกิารขนส่งสนิคา้พสัดุภณัฑแ์ละไปรษณียภณัฑ์ โดยใหบ้รกิารขนส่งในเสน้ทางบนิไปยงัจุดบนิ
ต่างๆ ทัง้แบบเทีย่วบนิประจาํและเทีย่วบนิเช่าเหมาลาํครอบคลุมทัง้เสน้ทางบนิระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จํากดั (มหาชน) บรษิทั สายการบนินกแอร ์
จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
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2. บรษิทัทีป่ระกอบกจิการบรหิารท่าอากาศยานและให้บรกิารด้านสิง่อํานวยความสะดวก
ในการขนส่งทางอากาศ และการบรหิารกจิกรรมเชงิพาณิชยต่์าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน ได้แก่ 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

3. บรษิทัที่ประกอบกิจการให้บรกิารเตมิน้ํามนัเชื้อเพลงิอากาศยานให้แก่อากาศยานทัง้
เที่ยวบินภายในและภายนอกประเทศ เที่ยวบนิขนส่งสินค้าและเที่ยวบินของหน่วยราชการ 
ไดแ้ก่ บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจัยเส่ียงของอุตสาหกรรมการบิน (บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) : 
www.thaiairways.com) 

บรษิทัทีป่ระกอบกจิการธุรกจิการบนิต้องเผชญิกบัความเสี่ยงที่เกดิจากปจัจยัภายนอกที่
เป็นปจัจยัทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย 

ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน้ํามนัอากาศยาน ซึง่บรษิทัตอ้งวางแผนในการจดัทํา
การประกนัความเสี่ยงราคาน้ํามนั (Jet Fuel Price Hedging) ดําเนินการให้มกีารเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมน้ํามนั (Fuel Surcharge) ในระดบัทีเ่หมาะสม รวมทัง้ไดม้กีารบรหิารจดัการน้ํามนั
คงคลงั (Fuel Stock Management) และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการใช้น้ํามนั
เชือ้เพลงิ (Fuel Management) 

ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่บรษิทัส่วนใหญ่ที่
อยู่ในกลุ่มธุรกจิการบนิจะใช้นโยบาย Natural Hedging คอืการจดัให้รายจ่ายเป็นเงินสกุล
เดยีวกบัรายได้มากที่สุด แล้วบรหิารกระแสเงนิสดโดยจดัการแลกเปลี่ยนเงนิคงเหลอืในแต่ละ
สกุลเขา้มาเป็นเงนิสกุลเงนิหลกั 4 สกุล คอื เงนิสกุลเหรยีญสหรฐั ยโูร เยน และบาท โดย
พจิารณาจาก Correlation ระหวา่งสกุลเงนิต่างๆ กบั 4 สกุลเงนิหลกั เพื่อให้สามารถบรหิารจดั
การเงนิคงเหลอืใหส้อดคลอ้งกบัสกุลเงนิทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายหลกัของบรษิทั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย ซึ่งบรษิทัส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มธุรกจิการ
บนิจะใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใชใ้นการป้องกนัความเสีย่ง 
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ส่วนท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อโณทยั ศิรเิงนิยวง (2548 : 60-62) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยับางประการทางเศรษฐศาสตร ์
มหภาคทีม่อีทิธพิลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศกึษาปจัจยั
ทางเศรษฐศาสตรม์หภาคทีม่ผีลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตัง้แต่มกราคม 2542 ถึงธันวาคม 2547 ทดสอบ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูโดยวธิกีําลงัสองน้อยที่สุด ตวัแปรอสิระ คอื อตัราดอกเบี้ยในตลาดซื้อ
คนืพนัธบตัร ค่าพอีเีรโช อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ ราคาน้ํามนั และดชันีราคา
ผู้บริโภค ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผล
การศกึษาพบวา่ ค่าพอีเีรโช และดชันีราคาผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ ราคาน้ํามนัดบิและอตัราดอกเบีย้ในตลาดซือ้คนืพนัธบตัร 
มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงขา้ม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ   

อานนท ์ธชัศฤงคารสกุล (2549 : 30)  ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีก่าํหนดดชันีราคาหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่กําหนดดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติ ิโดยการสรา้งสมการถดถอยเชงิเส้น 
และวเิคราะห์โดยวธิีกําลังสองน้อยที่สุดเพื่อทําการประมาณค่าสมัประสิทธิข์องตวัแปรใน
แบบจําลอง ทําการศกึษาตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2545 ถึงเดอืนมนีาคม 2549 ใช้ขอ้มูลทุตยิภูม ิ
แบบรายเดือน มีตัวแปรอิสระในการศึกษา คือ ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา
ภาคอุตสาหกรรม อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อัตรา
ผลตอบแทนของตัว๋เงนิคลงัระยะ 1 เดอืน มูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยไทยกบัสหรฐัอเมรกิา มีตวัแปรตาม คือ ดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา่ ปรมิาณเงนิในประเทศ ดชันี
ราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิต ิส่วนอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา อตัราผลตอบแทน
ของตัว๋เงนิคลงัระยะ 1 เดอืน และส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยไทยกบัสหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์ 
ในทศิทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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พรชยั กวนิรศัม ี(2550 : 76-78) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของราคาน้ํามนัดิบต่ออตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อทําการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบ
ผลกระทบของราคาน้ํามนัดบิ ณ ตลาดดูไบที่เกดิขึน้ในแต่ละกลุ่มหลกัทรพัยใ์ช้ขอ้มูลทุตยิภูมิ
แบบรายเดอืน ตัง้แต่ปี 2544 ถงึ 2548 ศกึษาโดยการกาํหนดแบบจาํลองในรูปสมการกําลงัสอง
น้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบ ณ ตลาดดูไบ มี
ความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์พลงังานและสาธารณูปโภค อัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 โดยอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ํามันดิบ ณ ตลาดดูไบมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกบัอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม
หลกัทรพัยพ์ลงังานและสาธารณูปโภค อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
คอมพวิเตอร ์อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในส่วนของกลุ่มหลกัทรพัย์
กลุ่มอื่น พบวา่อตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัดบิ ณ ตลาดดูไบ มคีวามสมัพนัธ์ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคาน้ํามนัดบิ ณ ตลาด
ดไูบ ทีม่ต่ีออตัราผลตอบแทนในกลุ่มหลกัทรพัยต่์างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งในการลงทุนและค่า
สมัประสทิธิค์วามแปรปรวนของกลุ่มหลกัทรพัย ์พบวา่ กลุ่มหลกัทรพัยเ์กษตรมคี่าความเสีย่งทีไ่ม่
เป็นระบบในระดบัสงู กลุ่มหลกัทรพัยว์สัดุก่อสรา้งมคี่าความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบในระดบัตํ่า กลุ่ม
หลกัทรพัยส์ื่อสารมคี่าสมัประสทิธิข์องความแปรปรวนสงูสุด และกลุ่มหลกัทรพัยก์ารแพทยเ์ป็น
กลุ่มทีม่คี่าสมัประสทิธิข์องความแปรปรวนตํ่าทีสุ่ด  

จุฑาภรณ์ ยาชะวะนา (2550 : 60) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มอีิทธพิลต่อดชันี
ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมิ
รายเดอืน ระยะเวลา 60 เดือน ตัง้แต่มกราคม 2545 ถึง ธนัวาคม 2549 ใช้วธิีการศึกษาโดยหา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
กับปจัจัยทางเศรษฐกิจ ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณเงินในความหมายกว้าง อัตราเงินเฟ้อ         
อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก         
การลงทุนในดชันีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สินทรัพย์ในการดําเนินกิจการของธนาคารพาณิชย ์       
ตัวแปรตาม คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินใน
ความหมายกวา้ง อตัราเงนิเฟ้อ อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ ส่วนต่างของอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูแ้ละเงนิฝาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ ส่วนการลงทุนในดชันีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และสินทรพัย์ในการดําเนินกิจการของ
ธนาคารพาณิชยม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
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วาทณิี เชิดธรรมธร (2551 : 30-32) ได้ทําการศกึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อ
ดชันีหลกัทรพัยใ์นหมวดขนส่งและโลจสิตกิส ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิที่
มผีลต่อดชันีหลกัทรพัยใ์นหมวดขนส่งและโลจิสตกิส์ ตวัแปรที่นํามาศกึษาเป็นข้อมูลทุตยิภูมิ
แบบรายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 ถงึเดอืนตุลาคม 2551 รวมทัง้สิ้น 58 เดอืน ใช้วธิกีาร
ศกึษาในรปูแบบสมการถดถอยเชงิพหุคณู ตวัแปรอสิระที่นํามาศกึษา ได้แก่ ดชันีความเชื่อมัน่
ทางธุรกจิ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา อตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประจําเฉลี่ย 12 เดอืนของธนาคารพาณิชย ์ราคาน้ํามนัดบิตลาดไนเมก็ซ์ ผลการศกึษาพบว่า 
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราสกุลบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา และดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ      
มคีวามสมัพนัธต่์อดชันีหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิสใ์นทศิทางตรงขา้ม อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิต ิราคาน้ํามนัดบิในตลาดไนเมก็ซ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยห์มวด
ขนส่งและโลจสิติกส์ในทศิทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิส่วนอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก
ประจาํ 12 เดอืนเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยไ์ม่มนียัสาํคญัทางสถติต่ิอดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวด
ขนส่งและโลจสิตกิส ์

เบญจมาศ วงษ์ยอด (2551 : 52-55) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใชข้อ้มูลทุตยิภูมแิบบรายเดอืน ตัง้แต่มกราคม 
2546 ถึง ธันวาคม 2551 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วนั อัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิา ราคาน้ํามนัดบิWTI ดชันีราคา
หลกัทรพัยด์าวโจนส ์อตัราส่วนราคาปิดต่อกาํไรต่อหุน้ ตวัแปรตาม คอื ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาทาํการวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามกบัตวั
แปรอิสระ ด้วยวธิกีารทางเศรษฐมติิสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า ราคาน้ํามนัดบิWTI 
ดชันีราคาหลกัทรพัยด์าวโจนส ์อตัราส่วนราคาปิดต่อกําไรต่อหุ้น มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิและ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างเงนิบาทไทยกบัเงนิตราสหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์กบัดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงขา้มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
ส่วนอตัราดอกเบี้ยซื้อคนืพนัธบตัร 1 วนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชยัภทัร เลศิจารุโชคขจร (2551 : 73) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
บรกิารเพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธ์ของปจัจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิมผีลต่อดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
บรกิารโดยใชข้อ้มลูทุตยิภมูแิบบอนุกรมเวลารายเดอืน ตัง้แต่ธนัวาคม 2547 ถึง เมษายน 2551
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ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติใินการสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อนด้วยวธิกีําลงัสองน้อยที่สุด ตวัแปร
อิสระที่ใช้ศึกษา คือ ดัชนีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ      
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดัชนีดาวโจนส์ ตัวแปรตาม คือ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มบริการ              
จากการศกึษาพบวา่ ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีดาวโจนส์มคีวามสมัพนัธ์
กับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มบริการในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิารใน
ทศิทางตรงขา้มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ           

แสงทอง อนิป ัน๋ (2551 : 63-68) ศึกษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่อดชันีราคา
หลกัทรพัย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์และราคาหลกัทรพัย์ธนาคารพาณิชย ์เพื่อศึกษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ละราคาหลกัทรพัยธ์นาคารพาณิชย ์
ทาํการศกึษาตัง้แต่ มกราคม 2546 ถงึ มถุินายน 2551 ใช้ขอ้มูลทุตยิภูมแิบบรายเดอืน ทําการ
วเิคราะหใ์นรปูแบบสมการถดถอยเชงิซอ้น ดว้ยวธิ ีStepwise มาทาํการประมาณค่าสมัประสทิธิ ์
ของตวัแปรอสิระซึง่ประกอบดว้ย อตัราเงนิเฟ้อ อตัรากู้ยมืเงนิระหว่างธนาคาร ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน ปรมิาณเงนิ และดชันีค่าเงนิบาท ตวัแปรตาม คอื ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยแ์ละราคาหลกัทรพัยธ์นาคารพาณิชย ์ผลการศกึษาพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างดชันี
ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัตวัแปรทางเศรษฐกจิ คอื ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
และดชันีค่าเงนิบาท มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิส่วนปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัยธ์นาคารแตกต่างกนัดงันี้ อตัราเงนิกู้ยมืระหว่างธนาคารมี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยธ์นาคารกรุงเทพ ราคาหลกัทรพัยธ์นาคารกสิกรไทย ราคา
หลกัทรพัยธ์นาคารไทยพาณิชยใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิและมคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรพัยธ์นาคารกรุงไทย ราคาหลกัทรพัยธ์นาคารทหารไทยในทศิทางตรงขา้มอย่าง
มนีัยสําคญัทางสถิต ิดชันีการลงทุนภาคเอกชนมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
ปริมาณเงนิมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ์     
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ราคาหลกัทรพัยธ์นาคารนครหลวงไทย ราคาหลกัทรพัยธ์นาคารทหารไทยใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิดชันีค่าเงนิบาทมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารกรุงไทยในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติ ิ
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วไิลพร วเิศษสมภาคย์ (2552 : 51-55) ทําการศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่ออตัราการ
เปลี่ยนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงนิในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อ
ศกึษาปจัจยัที่มีผลต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีหลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการเงินในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่มถุินายน 2541 ถึงมถุินายน 2552 เกบ็ขอ้มูลเป็นรายเดอืน
จากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิตวัแปรอสิระทีเ่ลอืกมาศกึษา ได้แก่ ปรมิาณเงนิตามความหมายกวา้ง 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ อัตรา
แลกเปลีย่นระหวา่งเงนิบาทกบัเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ อตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีหลกัทรพัย์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปลีย่นแปลงดชันีดาวโจนส์ประเทศสหรฐัฯ ตวั
แปรตาม คอื อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการเงนิ หาความสมัพนัธ์ด้วย
วธิสีมการถดถอยเชงิซอ้น พบวา่ อตัราเงนิเฟ้อและผลติภณัฑม์วลรวมประเทศมคีวามสมัพนัธใ์น
ทิศทางตรงข้ามกบัอตัราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ มธุรกิจการเงินในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิอตัราการเปลีย่นแปลงของดชันีหลกัทรพัย์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการ
เปลีย่นแปลงของดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการเงนิในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิส่วนปรมิาณเงนิตามความหมายกวา้ง อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน 
อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ และอัตราการเปลี่ยนแปลงดชันี       
ดาวโจนสป์ระเทศสหรฐัฯ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราการเปลี่ยนแปลงของดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธุรกจิการเงนิในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย     

สุวส ีสุวรรณเวช (2552 : 80-81) ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่องผลกระทบของปจัจยัพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิทีม่ต่ีอดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังาน เพื่อศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปจัจยัทางเศรษฐกจิกบัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังาน โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมิที่เป็นอนุกรม
เวลาแบบรายเดอืน จาํนวน 36 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถึง ธนัวาคม 2550 ใช้วธิกีาร
วเิคราะหใ์นรปูสมการถดถอยเชงิซ้อน และวธิกีําลงัสองน้อยที่สุด เพื่อประมาณค่าสมัประสทิธิ ์
ของปจัจยัทางเศรษฐกจิต่างๆ มตีวัแปรอสิระ คอื ดชันีราคาผู้บรโิภค อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์ไทย และราคาน้ํามันดิบ ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน          
ผลการศกึษาพบวา่ ดชันีราคาผูบ้รโิภค อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ ดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยไ์ทย และราคาน้ํามนัดบิมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ 
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วโิรจน์ เดชะผล (2552 : 78) ศึกษาเรื่องตวัแปรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อศกึษาถึงปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
เคลื่อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอ้มลูที่ใช้เป็นขอ้มูลทุตยิภูมอินุกรมเวลา
แบบรายเดอืน ตัง้แต่มกราคม 2544 ถึง ธนัวาคม 2551 ทดสอบหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร
อสิระและตวัแปรตามด้วยวธิกีารประมาณค่าแบบกําลงัสองน้อยที่สุดว่ามผีลต่อการเคลื่อนไหว
ของดชันีหลกัทรพัย์ในทิศทางใด ตวัแปรอิสระที่ใช้ศึกษา ได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา ดชันีราคาผูบ้รโิภคในประเทศ ดชันีราคาหลกัทรพัยด์าวโจนส์ในตลาด
หลกัทรพัย์สหรฐัอเมริกา ดชันีราคาน้ํามัน Nymex ดชันีราคาหลกัทรัพย์นิเคอิในตลาด
หลกัทรพัยญ์ี่ปุน่ มลูค่าซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ ตวัแปรตาม คอื ดชันีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์ดาวโจนส์ในตลาดหลักทรัพย์
สหรฐัอเมรกิา ดชันีราคาหลกัทรพัยน์ิเคอใินตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุน่ และมูลค่าซื้อขายหลกัทรพัย์
ของนกัลงทุนต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามี
ความสมัพนัธก์บัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิติ ส่วนดชันีราคาผู้บรโิภคในประเทศ และดชันีราคาน้ํามนั Nymex ไม่มีนัยสําคญัในการ
อธบิายถงึความสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย         

อุรุสา รตันอมรธญั (2552 : 62-63) ศกึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่อดชันี
ราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และดชันีราคาหุ้นในหมวดพลงังาน เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และดชันีราคาหุน้ในหมวดพลงังาน ใชข้อ้มลูทุตยิภมูแิบบรายเดอืนตัง้แต่มกราคม 2547 ถงึ 
ธนัวาคม 2551 รวมทัง้หมด 60 ชุดขอ้มูล วเิคราะห์ความถดถอยโดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ 
ตวัแปรอิสระที่นํามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ       
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน ดุลบญัชีเดินสะพดั ตวัแปรตาม คือ    
ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาหุ้นในหมวดพลังงาน           
ผลการศกึษาพบวา่ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคา
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในหมวดพลงังานในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
ดชันีอุตสาหกรรม ดาวโจนส์มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและดชันีราคาหุน้ในหมวดพลงังานในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิส่วนดชันี
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การลงทุนภาคเอกชนและดุลบญัชีเดินสะพัดไม่มีความสมัพันธ์กับดชันีราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและดชันีราคาหุน้ในหมวดพลงังาน 

สุวพิชญ์ บรรลอืฤทธิ ์(2554 : 67-69) ศึกษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่อ
ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูล
ทุตยิภูมเิป็นรายเดอืน ตัง้แต่มกราคม 2545 ถึง ธนัวาคม 2554 ด้วยวธิทีางเศรษฐมติโิดยการ
สรา้งสมการถดถอยเชงิเสน้ดว้ยวธิกีาํลงัสองน้อยทีส่ดุ มตีวัแปรอสิระทีใ่ชท้าํการศกึษาดงันี้ ดชันี
ราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงนิกู้แบบมี
ระยะเวลา(MLR) อตัราดอกเบี้ยรายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(MOR) อตัราดอกเบี้ย
ลูกค้ารายย่อยชัน้ดี (MRR) อัตราเงินเฟ้อ (IR) อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา (EX) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 3 เดอืน (FIX 3) ตวัแปรตาม คอื ราคาปิดของ
หลกัทรพัย ์5 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
จาํกดั(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) ผลการศกึษาพบวา่ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 3 เดอืน (FIX 3) 
อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชัน้ด ี(MRR) และอตัราเงินเฟ้อ (IR) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิส่วนอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (EX) ดชันีราคาผู้บรโิภคภายในประเทศ (CPI) 
อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา(MLR) และอตัราดอกเบี้ยราย
ใหญ่ชัน้ดปีระเภทเงนิเบิกเกนิบญัช ี(MOR) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

สุภาภรณ์ อภริกัษ์วฒันา (2554 : 59-62) ปจัจยัที่กําหนดการเคลื่อนไหวดชันีราคาหุ้นใน
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาปจัจยัที่
กําหนดการเคลื่อนไหวของดชันีราคาหุ้นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงมกราคม 2551 ถงึธนัวาคม 2553 โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมแิบบ
รายเดอืน สรา้งแบบจาํลองในการวจิยัดว้ยวธิกีารสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อน ด้วยวธิกีําลงัสอง
น้อยที่สุด ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศกึษา คือ ราคาน้ํามนัดิบเวสต์เท็กซสั ดชันีอุตสาหกรรม    
ดาวโจนส ์อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บรโิภค ดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตวัแปรตาม คอื ดชันีราคาหุ้นในหมวด
พลงังานและสาธารณูปโภค ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดชันีราคา
หุน้ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางเดียวกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแ้ก่ ราคาน้ํามนัดบิเวสต์เทก็ซสั ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันี
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ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ และดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคไม่มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีพ่อจะเชื่อถอืได ้

นนัทรตั รกัอรยิะธรรม (2554 : 46) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์และปจัจยัทางเศรษฐกจิและ
ดชันีหลกัทรพัย์กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จํานวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใช้ขอ้มูลรายเดือนตัง้แต่ปี 2547 ถึง ปี 2553 ด้วยการวเิคราะห์
สมัประสิทธิก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีตัวแปรอิสระที่ใช้
ทาํการศกึษา คอื อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) ดชันีราคาผู้บรโิภค(CPI) ดชันี
ค่าเงนิบาท (NEER) ดชันีราคาน้ํามนัดบิ (Oil) ตวัแปรตาม คอื ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มสนิค้าอุปโภคบรโิภค ดชันีราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มธุรกิจการเงิน ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มวตัถุดบิและสนิค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มทรพัยากร ดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิาร ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มเทคโนโลย ีผลการศกึษาพบว่า ดชันีค่าเงนิบาท 
(NEER) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จํานวน    
8 กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้
ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) ดชันีราคาผู้บรโิภค(CPI) ดชันีราคาน้ํามนัดบิ (Oil) มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงขา้มกบัราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จํานวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ธนวฒัน์ คมิผล (2554 : 60-63) ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อดชันีราคาหุ้น
กลุ่มขนส่ง โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลทุติยภูมิแบบรายวนั ทําการศึกษาในระหว่าง            
3 มกราคม 2550 ถงึ 31 มกราคม 2554 นําขอ้มูลมาคํานวณสถิตใินรูปสมการถดถอยเชงิซ้อน
เพื่อหาความสมัพนัธข์องตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หมวดขนส่ง ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดชันีแนสแดก็ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองคําในประเทศไทย       
ราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลก Nymex ตวัแปรตาม คอื ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หมวดขนส่ง พบวา่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีแนสแดก็           
มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีขนส่งในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถิต ิส่วนราคาทองคําและ
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก Nymex มีความสมัพนัธ์กับดชันีขนส่งในทิศทางตรงข้ามอย่าง        
มนียัสาํคญัทางสถติ ิ    
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ชุติมา เผื่อนสุริยา (2556 : 68-71)  ศึกษาเรื่องปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย จํากดั(มหาชน) โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมซิึ่งเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ
แบบรายเดือนตัง้แต่มกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 ด้วยวธิีการสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear Regressions) ตวัแปรอสิระที่ใช้ทําการศกึษา ประกอบด้วย อตัราเงนิเฟ้อ 
ดชันีราคาผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ราคาน้ํามนัดิบในตลาดโลก อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา และอตัราเงนิฝากดอกเบีย้ประจาํ 12 เดอืน ตวัแปรตาม คอื ดชันีราคา
หลกัทรพัยบ์รษิทั การบนิไทย จํากดั(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และราคาน้ํามนั มีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลักทรพัย์ บริษัท      
การบนิไทย จํากดั(มหาชน) ในทศิทางตรงข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ 
อัตราเงินฝากดอกเบี้ยประจํา 12 เดือน และดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งประเทศไทยไม่มี
ความสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยบ์รษิทั การบนิไทย จาํกดั(มหาชน) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ 

รชันู เหลีย่มพทิกัษ์ (2556 : 102-104) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่สี่งผลต่อราคา
หุ้นธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) ใช้ขอ้มูลทุตยิภูมิเป็นรายเดอืน ตัง้แต่มกราคม 2551 ถึง 
ธนัวาคม 2555 ซึง่ตวัแปรอสิระทีนํ่ามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี้ยรายย่อยชัน้ดขีองธนาคาร 
อตัราเงนิเฟ้อ ดชันีผู้บรโิภคภายในประเทศ อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ อตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) 
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีราคาผู้บรโิภคภายในประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั(มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ อตัราแลกเปลี่ยนบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) ในทศิทางตรง
ขา้มอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิส่วนอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดอืน    
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

พงศ์พนัธ์ ด่านวรรธนกุล (2556 : 61-64) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่ม 
อุตสาหกรรมบรกิาร เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มอีทิธพิลต่อดชันีราคา
กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ทาํการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณด้วยวธิกีารสร้างสมการถดถอย โดยใช้วธิี
กําลงัสองน้อยที่สุด ช่วงระยะเวลาการศกึษาตัง้แต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555      
ใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิตวัแปรอสิระ คอื อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ 
อตัราเงนิเฟ้อ ดชันีราคาผู้บรโิภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา      
12 เดอืน ตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ผลการศกึษาพบว่า 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯมีความสมัพนัธ์กับดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิารในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์มี
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ความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการในทิศทางเดียวกันอย่าง            
มนีัยสําคญัทางสถิต ิส่วนอตัราเงนิเฟ้อ ดชันีราคาผู้บรโิภค และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา      
12 เดอืนไม่มนียัสาํคญัทางสถติต่ิอดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 

Yutaka Kurihara (2006) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราแลกเปลี่ยนและราคาหุ้น
ในช่วงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย เพื่อศกึษาวา่เมื่อญี่ปุน่ใชน้โยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อราคาหุ้นญี่ปุ่นหรือไม่ โดยทําการศึกษาแบบ
รายวนั ตัง้แต่วนัที่ 19 พฤษภาคม 2001 ถึง 30 กนัยายน 2005 ด้วยวธิกีําลงัสองน้อยที่สุด 
พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นญี่ปุ่น แต่ราคาหุ้นญี่ปุ่นมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุ้นสหรฐัฯ ในทิศ
ทางตรงขา้ม  
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

อโณทยั  
ศริเิงนิยวง 

ปจัจยับางประการทาง
เศรษฐศาสตร ์มหภาค
ทีม่อีทิธพิลต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยับาง
ประการทาง
เศรษฐศาสตร ์มหภาค
ทีม่อีทิธพิลต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัย์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่
มกราคม 2542 ถงึ 
ธนัวาคม 2547        
แบบรายเดอืน  

ทดสอบ
ความสมัพนัธด์ว้ย
วธิกีาํลงัสองน้อย
ทีสุ่ด 

ดชันีราคาผูบ้รโิภคมี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิส่วนอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ และราคา
น้ํามนัดบิ มคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน
ทศิทางตรงขา้มอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

อานนท ์           
ธชัศฤงคารสกุล 

ปจัจยัทีก่าํหนดดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัที่
กาํหนดดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัย์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่
มถุินายน 2545 ถงึ 
มนีาคม 2549 แบบราย
เดอืน 

วธิกีารทางเศรษฐ
มติโิดยการสรา้ง
สมการถดถอยดว้ย
วธิกีาํลงัสองน้อย
ทีสุ่ดเพื่อทาํการ
ประมาณค่าตวัแปร
ในแบบจาํลอง 

อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน
ทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติสิ่วนอตัราแลกเปลีย่น
เงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ มี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในทศิทางตรง
ขา้มอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

พรชยั กวนิรศัม ี ผลกระทบของราคา
น้ํามนัดบิต่ออตัรา
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อทาํการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบ
ผลกระทบของราคา
น้ํามนัดบิ ณ ตลาด
ดไูบ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
กลุ่มหลกัทรพัย ์

กลุ่มหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่ปี 
2544 ถงึ ปี 2548 แบบ
รายเดอืน  

กาํหนดแบบจาํลอง
ในรปูสมการกาํลงั
สองน้อยทีสุ่ด 

ราคาน้ํามนัดบิ ณ ตลาดดไูบ มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กบัอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม
หลกัทรพัยพ์ลงังานและ
สาธารณูปโภค อตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย์
เครื่องใช ้ไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์
อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน 
ส่วนของกลุ่มหลกัทรพัยก์ลุ่มอื่น
พบวา่อตัราการเปลีย่น แปลง
ของราคาน้ํามนัดบิ ณ ตลาดดไูบ 
ม ีความสมัพนัธท์ีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 90  
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

จุฑาภรณ์          
ชะยะวะนา 

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
อทิธพิลต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่อีทิธพิล
ต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตัง้แต่
มกราคม 2545 ถงึ 
ธนัวาคม 2549 แบบ
รายเดอืน 

ใชว้ธิศีกึษาโดยหา
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งดชันรีาคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์น
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกบั
ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 

อตัราเงนิเฟ้อ และอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัฯ มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

วาทณิี         
เชดิธรรมธร 
 

ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิสง่ผลต่อ
ดชันีราคาหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตัง้แต่ 
มกราคม 2547 ถงึ 
ตุลาคม 2551 แบบราย
เดอืน 

ใชว้ธิกีารศกึษาใน
รปูแบบสมการ
ถดถอยเชงิพหุคณู 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุล
บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 
และดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ      
มคีวามสมัพนัธต่์อดชันี
หลกัทรพัยห์มวดขนส่ง 
และโลจสิตกิสใ์นทศิทางตรงขา้ม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติสิ่วน
ราคาน้ํามนั ดบิในตลาดไนเมก็ซ ์    
มคีวามสมัพนัธต่์อดชันีราคา
ตลาดหลกัทรพัยห์มวดขนสง่และ          
โลจสิตกิสใ์นทศิทางเดยีวกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

 



 

 

 

39 
 

ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

เบญจมาศ       
วงษ์ยอด 
 
 
 
 

ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อดชันี
ราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตัง้แต่
มกราคม 2546 ถงึ 
ธนัวาคม 2551 แบบ
รายเดอืน 

วธิกีารทางเศรษฐ
มติสิรา้งสมการ
ถดถอยเชงิซอ้น 

ราคาน้ํามนัดบิ WTI มคีวาม 
สมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติสิ่วนอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทไทย   
กบัดอลล่ารส์หรฐัฯ มคีวาม 
สมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในทศิทางตรงขา้มอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

ชยัภทัร  
เลศิจารุโชคขจร 
 
 
 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
บรกิาร 

เพื่อศกึษาความ 
สมัพนัธข์องปจัจยั 
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
ทีม่ผีลต่อดชันี
หลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิาร 

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
บรกิารตัง้แต่ธนัวาคม 
2547 ถงึ เมษายน 
2551 แบบรายเดอืน 

ดว้ยวธิกีารทาง
เศรษฐมติใินการ
สรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้นดว้ยวธิี
กาํลงัสองน้อยทีสุ่ด 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอล
ล่ารส์หรฐัฯ มคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิาร
ในทศิทางตรงขา้มอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ

แสงทอง อนิป ัน๋ ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่
ส่งผลต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยแ์ละ
ราคาหลกัทรพัย์
ธนาคาร 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีส่่งผลต่อ
ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยแ์ละ
ราคาหลกัทรพัย์
ธนาคาร 

ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยแ์ละ
ราคาหลกัทรพัย์
ธนาคารตัง้แต่มกราคม 
2546 ถงึ มถุินายน 
2551 แบบรายเดอืน 

ทาํการวเิคราะหใ์น
รปูแบบสมการ
ถดถอยเชงิซอ้น 
ดว้ยวธิ ีStepwise 
มาทาํการประมาณ
ค่าสมัประสทิธิข์อง
ตวัแปรอสิระ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์
กบัดชันีค่าเงนิบาท มคีวาม 
สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติ ิดชันีค่าเงนิ
บาทมคีวามสมัพนัธก์บัราคา
หลกัทรพัยธ์นาคารกรงุเทพ 
ธนาคารไทย 
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     ธนาคารกรุงไทยในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ

วไิลพร  
วเิศษสมภาคย ์

ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัรา
การเปลีย่นแปลงของ
ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธุรกจิการเงนิในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่ออตัราการ
เปลีย่นแปลงของดชันี
หลกัทรพัยก์ลุ่มธรุกจิ
การเงนิในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย  

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธุรกจิการเงนิในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ตัง้แต่มถุินายน 
2541 ถงึมถุินายน 
2552 
แบบรายเดอืน 

หาความสมัพนัธ์
ดว้ยวธิสีมการ
ถดถอยเชงิซอ้น  

อตัราเงนิเฟ้อมคีวาม สมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงขา้มกบัอตัราการ
เปลีย่น แปลงของดชันหีลกั 
ทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการเงนิในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติสิ่วน
อตัราแลกเปลีย่นระหวา่งเงนิ
บาทกบัเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัอตัราการ
เปลีย่นแปลงของดชันี  
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     หลกัทรพัยก์ลุ่มธรุกจิการเงนิใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

สุวส ีสุวรรณเวช ผลกระทบของ
ปจัจยัพืน้ฐานทาง
เศรษฐกจิทีม่ต่ีอดชันี
ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังาน  

เพื่อศกึษาเกีย่วกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปจัจยัทางเศรษฐกจิ
กบัดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังาน  

ดชันีราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มพลงังาน แบบราย
เดอืน ตัง้แต่เดอืน
มกราคม 2548 ถงึ 
ธนัวาคม 2550 

ใชว้ธิกีารวเิคราะห์
ในรปูสมการถดถอย
เชงิซอ้น และวธิี
กาํลงัสองน้อยทีสุ่ด 
เพื่อประมาณค่า
สมัประสทิธิข์อง
ปจัจยัทางเศรษฐกจิ
ต่างๆ 

ดชันีราคาผูบ้รโิภค อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัฯ ดชันรีาคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกง ดชันี
ราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย 
และราคาน้ํามนัดบิมคีวาม 
สมัพนัธ ์ในทศิทางเดยีวกนักบั
ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังานอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

วโิรจน์ เดชะผล  ตวัแปรทางเศรษฐกจิที่
มอีทิธพิลต่อการ
เปลีย่นแปลงของดชันี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการ
เคลื่อนไหวของดชันี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตัง้แต่
มกราคม 2544 ถงึ 
ธนัวาคม 2551        
แบบรายเดอืน 

ทดสอบหา
ความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรอสิระและตวั
แปรตามดว้ยวธิกีาร
ประมาณค่าแบบ
กาํลงัสองน้อยทีสุ่ด
วา่มผีลต่อการ
เคลื่อนไหวของดชันี
หลกัทรพัยใ์น
ทศิทางใด 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอล
ล่ารส์หรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยในทศิทางตรงขา้ม
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิส่วน
ดชันีราคาผูบ้รโิภคในประเทศ 
และดชันีราคาน้ํามนั Nymex   
ไม่มนียัสาํคญัในการอธบิายถงึ
ความสมัพนัธข์องการ
เปลีย่นแปลงของดชันีตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย         
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

อุรุสา            
รตันอมรธญั  

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
ผลกระทบต่อดชันีราคา
หุน้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ
ดชันีราคาหุน้ในหมวด
พลงังาน 

เพื่อศกึษาความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั
ทางเศรษฐกจิทีม่ผีล
ต่อดชันีราคาหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และดชันี
ราคาหุน้ในหมวด
พลงังาน 

ดชันีราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และดชันีราคาหุน้
ในหมวดพลงังาน แบบ
รายเดอืนตัง้แต่
มกราคม 2547 ถงึ 
ธนัวาคม 2551 

วเิคราะหค์วาม
ถดถอยโดยใช้
สมการถดถอย
พหุคณู 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ  
ดอลล่ารส์หรฐัฯ มคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันีราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิแต่มคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาหุน้ในหมวดพลงังาน
ในทศิทางตรงขา้มอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ 
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

สุวพชิญ์      
บรรลอืฤทธิ ์ 

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
ผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยข์องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ี
ผลกระทบต่อดชันี
ราคาหลกัทรพัยข์อง
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ดชันีราคาหลกัทรพัย์
ของกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยตัง้แต่มกราคม 
2545 ถงึ ธนัวาคม 
2554 แบบรายเดอืน 

วธิทีางเศรษฐมติิ
โดยการสรา้งสมการ
ถดถอยเชงิเสน้ดว้ย
วธิกีาํลงัสองน้อย
ทีสุ่ด 

อตัราเงนิเฟ้อ (IR) มคีวาม 
สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั
ดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิส่วนอตัราแลกเปลีย่น
เงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา (EX) ดชันีราคา
ผูบ้รโิภคภายในประเทศ (CPI) 
อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้
ดปีระเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา
(MLR) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิ
ทางตรงขา้มกบัดชันีราคา
หลกัทรพัยข์องกลุ่ม  
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ

สุภาภรณ์    
อภริกัษ์วฒันา  

ปจัจยัทีก่าํหนดการ
เคลื่อนไหวดชันรีาคา
หุน้ในหมวดพลงังาน
และสาธารณูปโภคของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัที่
กาํหนดการ
เคลื่อนไหวของ 

ดชันีราคาหุน้ในหมวด
พลงังานและ
สาธารณูปโภคของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในช่วง
มกราคม 2551 ถงึ
ธนัวาคม 2553 แบบ
รายเดอืน 

สรา้งแบบจาํลองใน
การวจิยัดว้ยวธิกีาร
สรา้งสมการถดถอย
เชงิซอ้น ดว้ยวธิี
กาํลงัสองน้อยทีสุ่ด 

ราคาน้ํามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั ดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ ส่งผลต่อ
การเคลื่อนไหวของดชันรีาคาหุน้
ในหมวดพลงังานและ
สาธารณูปโภคในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติสิ่วนอตัราแลกเปลีย่น
เงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ และ
ดชันีความเชื่อมัน่  
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     ผูบ้รโิภคไม่มรีะดบั นยัสาํคญั
ทางสถติทิีพ่อจะเชื่อถอืได ้

นนัทรตั            
รกัอรยิะธรรม  

ความสมัพนัธแ์ละปจัจยั
ทางเศรษฐกจิและดชันี
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ 
จาํนวน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

เพื่อศกึษาความ 
สมัพนัธแ์ละปจัจยัทาง
เศรษฐกจิและดชันี
หลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ 
จาํนวน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ 
จาํนวน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยตัง้แต่ปี 2547 ถงึ 
ปี 2553 แบบรายเดอืน 

วเิคราะห์
สมัประสทิธิก์าร
ถดถอยพหุคณู 
(Multiple 
Regression 
Analysis) 

ดชันีค่าเงนิบาท (NEER) มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบั
ราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ จาํนวน 8 
กลุม่อุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส่วนอตัราดอกเบีย้เงนิกู้
ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ด ี 
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     (MLR) ดชันีราคาผูบ้รโิภค(CPI) 
ดชันีราคาน้ํามนัดบิ (Oil) มคีวาม 
สมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบั
ราคาหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ จาํนวน 8 
กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ธนวฒัน์ คมิผล  ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
ผลกระทบต่อดชันี
อุตสาหกรรมในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย หมวดขนส่ง 

เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ ี
ผลกระทบต่อดชันี
ราคาหุน้กลุ่มขนส่ง 

ดชันีราคาหุน้กลุ่ม
ขนส่งแบบรายวนั 
ทาํการศกึษาในระหวา่ง                   
3 มกราคม 2550 ถงึ    
31 มกราคม 2554 

นําขอ้มลูมาคาํนวณ
สถติใินรปูสมการ
ถดถอยเชงิซอ้นเพื่อ
หาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรทีม่ี
อทิธพิลต่อดชันี 

ราคาทองคาํและราคาน้ํามนัดบิ
ในตลาดโลก Nymex มคีวาม 
สมัพนัธก์บัดชันีขนสง่ในทศิทาง 
ตรงขา้มอยา่ง   
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

    อุตสาหกรรมใน
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
หมวดขนส่ง 

มนียัสาํคญัทางสถติ ิ    

ชุตมิา         
เผื่อนสุรยิา  

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
ผลต่อราคาหลกัทรพัย ์
บรษิทั การบนิไทย 
จาํกดั(มหาชน) 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อ
ราคาหลกัทรพัย ์
บรษิทั การบนิไทย 
จาํกดั(มหาชน) 

ราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั 
การบนิไทย จาํกดั
(มหาชน) ใชข้อ้มลูแบบ
รายเดอืนตัง้แต่
มกราคม 2551 ถงึ 
ธนัวาคม 2555 

ดว้ยวธิกีารสมการ
ถดถอยเชงิซอ้น 
(Multiple Linear 
Regressions) 
 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอล
ล่ารส์หรฐัอเมรกิา และราคา
น้ํามนั มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิ
ไทย จาํกดั(มหาชน) ในทศิ
ทางตรงขา้มอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิส่วนอตัราเงนิเฟ้อ และดชันี
ราคาผูบ้รโิภคแหง่ประเทศไทย
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคา
หลกัทรพัยบ์รษิทั การบนิไทย 
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     จาํกดั(มหาชน) อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ

รชันู         
เหลีย่มพทิกัษ์  

ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ ี
ส่งผลต่อราคาหุน้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่ผีลต่อ
ราคาหุน้ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) 

ราคาหุน้ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) แบบราย
เดอืน ตัง้แต่มกราคม 
2551 ถงึ ธนัวาคม 
2555 

วธิกีารสมการ
ถดถอยเชงิซอ้น 
(Multiple Linear 
Regressions) 
 

ดชันีราคาผูบ้รโิภค
ภายในประเทศ มคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั(มหาชน)ในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิอตัราแลก เปลีย่นบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ มี
ความสมัพนัธก์บัราคาหุน้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 
ในทศิทางตรงขา้มอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิส่วน  

 



 

 

 

51 
 

ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

     อตัราเงนิเฟ้อไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาหุน้ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั(มหาชน) 

พงศพ์นัธ ์       
ด่านวรรธนกุล  

ปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันี
ราคาหุน้กลุ่ม 
อุตสาหกรรมบรกิาร 

เพื่อศกึษาความ 
สมัพนัธข์องปจัจยัทาง
เศรษฐกจิทีม่อีทิธพิล
ต่อดชันีราคากลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร 

ดชันีราคากลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร
ระยะเวลาการศกึษา
ตัง้แต่ 1 มกราคม 2551 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2555 

ทาํการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณดว้ยวธิกีาร
สรา้งสมการถดถอย 
โดยใชว้ธิกีาํลงัสอง
น้อยทีสุ่ด 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอล
ล่ารส์หรฐัฯมคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิารในทศิ
ทางตรงขา้มอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิส่วนอตัราเงนิเฟ้อ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภค ไม่มนียัสาํคญัทาง
สถติต่ิอดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร 
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ตารางที ่2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงาน 

Yutaka 
Kurihara  
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อตัราแลกเปลีย่นและ
ราคาหุน้ในช่วง
นโยบายการเงนิแบบ
ผ่อนคลาย 

เพื่อศกึษาวา่เมื่อญี่ปุน่
ใชน้โยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายความ
ผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นจะสง่ผล
ต่อราคาหุน้ญี่ปุน่
หรอืไม ่

ทาํการศกึษาราคาหุน้
ญี่ปุน่ในช่วงนโยบาย
การเงนิแบบผ่อนคลาย
แบบรายวนั ตัง้แต่วนัที ่
19 พฤษภาคม 2001 
ถงึ 30 กนัยายน 2005 

ดว้ยวธิกีารสรา้ง
สมการถดถอย โดย
ใชว้ธิกีาํลงัสองน้อย
ทีสุ่ด 

อตัราแลกเปลีย่นในช่วงที่
ประเทศญี่ปุน่ใชน้โยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายไม่มี
ความสมัพนัธก์บัราคาหุน้ญี่ปุน่ 
แต่ราคาหุน้ญี่ปุน่มคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาหุน้สหรฐัฯ ในทศิ
ทางตรงขา้ม 

 

 

 

 



53 

 

 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพื่อ “การประเมนิน้ําหนกัความสมัพนัธ”์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา              
2. การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 
3. อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน้ํามนัดบิดไูบ  
4. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและ       
โลจสิตกิส ์
5.อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
6. อตัราการเปลีย่นแปลงของจาํนวนนกัท่องเทีย่วที่
เดนิทางโดยอากาศยาน 
 

ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธรุกจิ

การบนิ 

ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา 
 (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาวิจ ัยนี้  มีประชากรที่ใช้เป็นปจัจัยในการศึกษา ประกอบด้วย อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ          
อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดิบดูไบ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและ     
โลจสิตกิส ์อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการในการศึกษาเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรม     
การบินที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสตกิส ์      
และหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคซึง่ในปจัจุบนัมที ัง้หมด 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AOT 

2. บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์BAFS 

3. บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)   ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์THAI 

4. บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน)   ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AAV 

5. บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน)  ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์NOK 

ในการศกึษาครัง้นี้มชี่วงระยะเวลาทีท่ าการศกึษาตัง้แต่ 1 มกราคม 2552 ถงึ 31 ธนัวาคม 
2556 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดอืน โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูมแิบบรายเดอืน และไม่
เลอืกศกึษา บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) วนัที่เขา้ซื้อขายวนัแรก 31 พฤษภาคม 2555 
และ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) วนัที่เข้าซื้อขายวนัแรก 20 มถุินายน 2556 
เนื่องจากเป็นบรษิทัทีม่ขีอ้มลูการซือ้ขายไม่ถงึ 60 ชุดขอ้มลู   
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ตวัแปรในการศึกษา 

การศกึษาความสมัพนัธ์ของปจัจยัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิ มตีวัแปรตาม คอื อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ และมตีวัแปรอสิระ
ทีใ่ชเ้ป็นปจัจยัในการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ 

1. อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา      
(หน่วย: บาท/ดอลล่ารส์หรฐัฯ) 

2. การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (หน่วย: รอ้ยละ) 

3. อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ (หน่วย: ดอลล่ารส์หรฐัฯ/บารเ์รล) 

4. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์(หน่วย: รอ้ยละ) 

5. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (หน่วย: รอ้ยละ) 

6. อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน (หน่วย: ร้อยละ) 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสกุลเงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิเนื่องจากบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มธุรกจิการบนิมกีารรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิารรวมถงึการกูย้มื
เงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจะส่งผลต่อก าไรขาดทุน
ของบริษัท เช่น ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าจะท าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่กู้ย ืมจาก
ต่างประเทศลดลง แต่จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการรบัช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารลดลงเป็นตน้ 

2. การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในทศิทางเดยีวกนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทาง
ธุรกิจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะธุรกิจที่เป็นตัวชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคญัส าหรบัการ
ประเมนิภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนัและแนวโน้ม ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการตดัสนิใจวางแผนธุรกจิ
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ของภาคเอกชน ถ้าดชันีมกีารปรบัตวัเพิม่สงูขึน้แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัมแีนวโน้มในการประกอบ
กจิการทีด่ขี ึน้ ซึง่อาจส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยม์กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้   

3. อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดิบดูไบมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในทศิทางตรงขา้มเนื่องจากเป็นธุรกจิที่มตี้นทุนบรกิาร คอื น ้ามนั
เชือ้เพลงิ ซึง่เป็นตน้ทุนทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ด ถ้าราคาน ้ามนัดบิมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ จะสะทอ้นให้
เหน็วา่บรษิทัมตีน้ทุนในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ ส่งผลต่อก าไรของบรษิทัท าให้ราคาหลกัทรพัยม์ี
การปรบัตวัลดลง  

4. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์จะเป็นตวัการสะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มของราคาหลกัทรพัยท์ี่
อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ 

5. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์กลุ่มธุรกจิการบนิ เป็นขอ้มูลส่วนหนึ่งในการค านวณอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอากาศยานมี
ความสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในทศิทางเดยีวกนัเนื่องจาก
ถ้าอตัราการเปลีย่นแปลงของนักท่องเที่ยวมปีรมิาณเพิม่ขึน้จะส่งผลให้บรษิทัมรีายได้จากการ
ประกอบกจิการเพิม่ขึน้ท าใหร้าคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
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ตารางที ่3 ตารางสรุปสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ(ปจัจยัทางเศรษฐกจิ)ทีค่าดวา่             
จะมผีลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์         

AOT,BAFS และ THAI 

ทศิทางความสมัพนัธ ์

1.อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ 

ทศิทางตรงขา้ม (-) 

2.การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธรุกจิ ทศิทางเดยีวกนั (+) 
3.อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ ทศิทางตรงขา้ม (-) 
4.อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนสง่และ   
โลจสิตกิส ์

ทศิทางเดยีวกนั (+) 

5.อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ทศิทางเดยีวกนั (+) 

6.อตัราการเปลีย่นแปลงของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทาง
โดยอากาศยาน 

ทศิทางเดยีวกนั (+) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ โดยวธิกีารสร้างสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Regression) 
ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares) เพื่อท าการวเิคราะห์ค่าสถิตต่ิางๆ ของ
แบบจ าลอง โดยไดก้ าหนดแบบจ าลองซึง่อยูใ่นรปูสมการดงันี้ 

Y  =    α +β1EXusd+ β2BSI + β3Oil + β4TRANS + β5SET+ β6Pass + εi

โดยก าหนดให ้

α  =    ค่าสมัประสทิธิข์องค่าคงที ่

β1…β6 =    ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรอสิระแต่ละวนั 

ε i =    ค่าความคลาดเคลื่อน 

ตวัแปรตาม 

Y  =    อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT, BAFS, THAI 

ตวัแปรอสิระ 

EXusd =    อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา  

BSI =    การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 

Oil =    อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ 

TRANS =    อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 

SET =    อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Pass =    อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มูลที่ใช้ท าการศกึษาเป็นขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Time Series Data) โดยมทีีม่าขอ้งขอ้มลูดงันี้ 

1.  ดชันีราคาหลักทรัพย์อุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ดัชนี ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาหลกัทรพัย ์AOT ดชันีราคาหลกัทรพัย ์BAFS ดชันีราคา
หลกัทรพัย ์THAI จากเวบ็ไซต ์www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ จากเว็บไซต ์
www.bot.or.th ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

3.  ราคาน ้ามนัดบิดไูบ จากเวบ็ไซต ์http://www.worldbank.org ของธนาคารโลก 

4.  จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอากาศยาน จากเวบ็ไซต์ www.airportthai.co.th 
ของบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระทีเ่ป็นปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิที่จะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
กลุ่มธุรกจิการบนิ เมื่อปจัจยัทางเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่จะท าการวเิคราะหโ์ดยการสรา้ง
สมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. ทดสอบความนิ่งของขอ้มูล (Unit Root Test) เพื่อตรวจสอบความนิ่งของขอ้มูลที่
น ามาใช้ถ้าข้อมูลมีล ักษณะไม่นิ่งจะท าให้การพยากรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องโดยดูจากค่า 
Probability ถ้าค่า Probability มคี่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัที ่0.05 แสดงวา่ตวัแปรทีน่ ามาศกึษา
ไม่ม ีUnit Root โดยตัง้สมมตฐิานในการทดลองดงันี้ 

H0 = Unit Root 

  H1 = No Unit Root  
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2. ตรวจสอบปญัหาเรื่อง Multicollinearity เพื่อทดสอบ Correlation Matrix ของตวัแปร
อสิระทัง้หมดวา่มคีวามสมัพนัธก์นัเองหรอืไม่ โดยดูจากค่า Correlation ระหว่างตวัแปรว่ามตีวั
แปรใดบ้างมคี่าอยู่นอกช่วง+/-0.8 ถ้าพบว่ามตีวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัเองต้องท าการตดัตวั
แปรออกไปบางตวั   

3. สร้างสมการถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในรูป
สมการถดถอยดงันี้ 

               Y =  +   i + i 

4. ตรวจสอบผลการประมาณค่าของสมการถดถอย ว่าผ่านการทดสอบสมมตฐิานของ 
CLRM หรอืไม่และมปีญัหาใดบา้งดงันี้ 

   4.1 ปญัหาเรื่อง Autocorrelation ของ error term 

        สมมตฐิานในการทดลอง 

  H0 = No autocorrelation 

  H1 = Autocorrelation 

ถ้าค่า Probability มคี่าน้อยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัที ่0.05 แสดงว่ามปีญัหา Autocorrelation 
ตอ้งท าการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยวธิ ีNewey-West correlation standard error  

   4.2 ปญัหาเรื่อง Heteroskedasticity ของ error term   

        สมมตฐิานในการทดลอง 

  H0 = No Heteroskedasticity 

  H1 = Heteroskedasticity 

ถ้าค่า Probability มคี่าน้อยกวา่ค่าระดบันัยส าคญัที่ 0.05 แสดงว่ามปีญัหา Heteroskedasticity 
ตอ้งท าการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยวธิ ีWhite correlation standard error 

5. เมื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขปญัหาต่างๆ แล้วให้ท าการประมาณค่าสมการถดถอย 
วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์และค่า R-squared 
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ตารางที ่4 ตารางสรุปขัน้ตอนและค่าทางสถติขิองเครื่องมอืทางสถติทิีส่ าคญั 

เครื่องมือทาง
สถิติ 

 
ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์

ตวัอย่างค่าทางสถิติ
ท่ีต้องรายงานและ

ตีความ 
Regression 
Analysis 

(ก) หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม โดยมตีวัแปรอสิระและตวัแปรตามที่ใช้ศึกษา
ดงันี้ 
ตวัแปรอิสระ 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (บาท/ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา) 
- การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 
- อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ 
- อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดขนส่ง
และโลจสิตกิส ์
- อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดนิทางโดยอากาศยาน 
ตวัแปรตาม 
- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT 
- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์BAFS 
- อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์THAI 
(ข) น าตวัแปรทีเ่กบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ
มาสร้างสมการเพื่อหาความสัมพันธ์ โดยท าการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร์ 
(ค) น าสมการที่สร้างมาท าการทดสอบปญัหา
Autocorrelation และ Heteroskedasticity ของ 
error term  
(ง) วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์และค่า R-square เพื่อดู
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม 

- Prob. T- statistic 
- Prob. F-statistic 
- R-square 
- Adjust R-square 
- Coefficient 
- Durbin-Watson stat 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูยอ้นหลงัของปจัจยัทางเศรษฐกจิ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2552 ถึง 
เดอืนธนัวาคม 2556 แบบรายเดอืน รวมทัง้สิน้ 60 เดอืน โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ
เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทัง้หมด 6 ตวัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ ดว้ยวธิสีมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
ซึง่ผลการศกึษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

วิเคราะหค่์าสถิติเบือ้งต้นของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ตารางที ่5 ตารางค่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรตาม 

  AOT BAFS THAI 
 Mean 3.6164 2.74413 0.96163 
 Median 3.00959 3.0717 1.65296 
 Maximum 26.6629 18.633 36.0345 
 Minimum -17.466 -18.555 -33.735 
 Std. Dev. 10.423 7.28185 14.9541 
 Skewness -0.0624 -0.412 -0.1027 
 Kurtosis 2.47423 4.04976 2.79966 
 Jarque-Bera 0.72998 4.45268 0.20588 
 Probability 0.69421 0.10792 0.90218 
 Sum 216.984 164.648 57.6976 
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ตารางที ่5 ตารางค่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรตาม (ต่อ) 

  AOT BAFS THAI 
 Sum Sq. Dev. 6409.66 3128.49 13193.9 
 Observations 60 60 60 

จากตารางที ่5 พบว่า หลกัทรพัย ์AOT BAFS และTHAI ให้อตัราผลตอบแทนรายเดอืน
เฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 3.6164 2.74413 และ 0.96163 ตามล าดบั ค่าความเสี่ยงร้อยละ 10.423 
7.28185 และ14.9541 ตามล าดบั ค่าความเบ้เท่ากบั -0.0624 -0.412 และ -0.1027 ตามล าดบั  
มคี่าความโด่งเท่ากบั 2.47423 4.04976 และ 2.79966 ตามล าดบั จะเหน็ได้ว่าหลกัทรพัย์ AOT 
ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉลีย่รายเดอืนมากกวา่ หลกัทรพัย ์BAFS และหลกัทรพัย ์THAI   

ตารางที ่6 ตารางค่าสถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรอสิระ  

  USD BSI OIL TRANS SET PASS 

 Mean -0.000887 0.135 0.017921 2.054926 1.766613 0.026596 

 Median -0.00278 0.15 0.018716 3.864376 2.527804 -0.016654 

 Maximum 0.037762 9.5 0.205855 17.89643 13.08202 1.44127 

 Minimum -0.032135 -11.8 -0.119737 -17.5701 -15.52151 -0.212458 

 Std. Dev. 0.017946 3.567168 0.058871 7.959967 5.496138 0.217135 

 Skewness 0.479747 -0.808578 0.37196 -0.56019 -0.588667 4.721365 

 Kurtosis 2.577926 5.281465 3.604819 2.882518 3.509223 31.25717 

 Jarque-Bera 2.746937 19.55069 2.298059 3.172634 4.113555 2219.083 

 Probability 0.253227 0.000057 0.316944 0.204678 0.127865 0 

 Sum -0.053235 8.1 1.075236 123.2955 105.9968 1.595765 

 Sum Sq. Dev. 0.019002 750.7565 0.204479 3738.303 1782.245 2.781697 

 Observations 60 60 60 60 60 60 

จากตารางที่ 6 พบว่า อตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัฯ การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดบิดูไบ 
อตัราผลตอบแทนของหลักทรพัย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ อตัราผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อตัราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย



64 

อากาศยาน ให้อตัราผลตอบแทนรายเดอืนเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ -0.000887 0.135 0.017921 
2.054926 1.766613 และ 0.026596 ตามล าดบั ค่าความเสี่ยงร้อยละ 0.017946 3.567168 
0.058871 7.959967 5.496138 และ 0.217135 ตามล าดบั ค่าความเบ้เท่ากบั 0.479747         
-0.808578 0.37196 -0.56019 -0.588667 และ 4.721365 ตามล าดบั มคี่าความโด่งเท่ากบั 
2.577926 5.281465 3.604819 2.882518 3.509223 และ 31.25717 ตามล าดบั  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การทดสอบความน่ิงของข้อมลู (Unit Root) 

สมมตฐิานในการทดลอง 

H0 = Unit Root 

H1 = No Unit Root  

ตารางที ่7 แสดงค่า Prob. ของ t-Statistic  

Dependent Variable t-Statistic Prob.* 

USD -7.006697  0.0000 

BSI -9.763539 0.0000 

OIL -6.395303 0.0000 

TRANS -5.823844 0.0000 

SET -6.312960  0.0000 

PASS -8.061365  0.0000 

จากตารางที่ 7 พบว่า ตวัแปรอิสระซึ่งประกอบด้วยอตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ อตัราการ
เปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดบิดูไบ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อตัราการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน มคี่า Prob.เท่ากบั 0.0000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้
จงึปฏเิสธ H0 แสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระทีใ่ชไ้ม่ม ีUnit Root   
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ตรวจสอบปัญหาเรื่อง Multicollinearity เพ่ือทดสอบ Correlation Matrix ระหว่าง

ตวัแปรอิสระ 

ตารางที ่8 แสดง Correlation Matrix ระหวา่งตวัแปรอสิระ 

  USD BSI OIL TRANS SET PASS 

USD 1 0.098122 -0.290652 -0.63792 -0.743599 -0.085449 

BSI 0.098122 1 -0.025664 0.192873 0.088181 0.008071 

OIL -0.290652 -0.025664 1 0.171588 0.21194 0.019103 

TRANS -0.63792 0.192873 0.171588 1 0.851544 0.009361 

SET -0.743599 0.088181 0.21194 0.851544 1 -0.091318 

PASS -0.085449 0.008071 0.019103 0.009361 -0.091318 1 

จากตารางที่ 8 ทดสอบค่า Correlation Matrix ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า              
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์(TRANS) มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ร้อยละ 85.1544 แสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธ์สูง เนื่องจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจิสตกิส ์  
(TRANS) เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการค านวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย (SET) และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS)            
ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลกัทรพัย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสตกิส์ ดงันัน้จึง
พจิารณาตดัตวัแปรอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ออกจาก
สมการถดถอยเชงิพหุคณู  
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วิเคราะหก์ารประมาณค่าสมการถดถอยเชิงเส้น   

1. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

แบบจ าลองสมการถดถอยเชงิพหุคณูของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT 

AOT = 1.320594 + 58.47993USD – 0.112949BSI – 6.254912OIL + 1.199389TRANS***       

+ 0.390388PASS + εi  

          (0.979684)      (-0.495147)     (-0.461737)      (9.063148)*** 

    (0.110433) 

โดยมคี่า R-squared  0.710726 F-statistic  26.53490 
  Adjusted R-squared 0.683942 Prob (F-statistic) 0.000000 
  Durbin-Watson stat 1.642104 

หมายเหตุ : *** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
       ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
         * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 
 

2. บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

แบบจ าลองสมการถดถอยเชงิพหุคณูของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์BAFS 

BAFS = 1.719810 - 51.52942USD + 0.462225BSI** + 0.232739OIL - 0.481823TRANS***      

- 2.935776PASS + εi  

         (-0.917658)        (2.154036)**      (0.018264)      (3.870378)*** 

   (-0.882818) 

โดยมคี่า R-squared  0.475537 F-statistic  9.792482 
  Adjusted R-squared 0.426975 Prob (F-statistic) 0.000001 
  Durbin-Watson stat 2.489832 

หมายเหตุ : *** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
       ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
        * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 
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3. บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

แบบจ าลองสมการถดถอยเชงิพหุคณูของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์THAI 

THAI = -1.522800 - 128.6806USD + 0.530064BSI - 20.02857OIL - 1.307592TRANS***      

- 1.104903PASS + εi  

          (-1.411022)      (1.520975)     (-0.967754)      (6.467448)*** 

    (-0.204582)   

โดยมคี่า R-squared  0.671990 F-statistic  22.12581 
  Adjusted R-squared 0.641619 Prob (F-statistic) 0.000000 
  Durbin-Watson stat 1.758832 
 
หมายเหตุ : *** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
       ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
         * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 
 

ทดสอบการเกิด Autocorrelation และทดสอบการเกิด Heteroskedasticity  

ทดสอบปญัหาเรื่องสหสมัพนัธ์ของตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของ Error term 
โดยพจิารณาจาก Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test จ านวน 12 lags ทดสอบที่
ระดบันยัสาคญัรอ้ยละ 5 

สมมตฐิานในการทดลอง  

H0 = No autocorrelation 

H1 = Autocorrelation 

ทดสอบปญัหาความแปรปรวนของตวัคลาดเคลื่อนว่าคงที่หรือไม่(Heteroskedasticity) 
โดยพจิารณาจาก White ทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัรอ้ยละ 5  

สมมตฐิานในการทดลอง 

H0 = No Heteroskedasticity 

H1 = Heteroskedasticity 
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ตารางที ่9 แสดงผลการทดสอบการเกดิ Autocorrelation และ Heteroskedasticity 

หลกัทรพัย ์ ค่าสถิติ Autocorrelation Heteroskedasticity  

AOT 
Prob.  0.4342 0.1045 

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity 

BAFS 
Prob.  0.4905 0.3237 

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity 

THAI 
Prob.  0.3776 0.8082 

ผลการทดสอบ No Autocorrelation No Heteroskedasticity 
 

จากตารางที ่9 พบวา่ ผลการทดสอบการเกดิ Autocorrelation ของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์AOT BAFS และTHAI มคี่า Prob. เท่ากบั 0.4342 0.4905 และ 0.3776 ตามล าดบั 
ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05 ดงันัน้จงึไม่สามารถปฏเิสธ H0 ได้ กล่าวคอืสมการที่ใช้ไม่มปีญัหาเรื่อง
สหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของ Error term 

ผลการทดสอบการเกดิ Heteroskedasticity ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT 
BAFS และTHAI มคี่า Prob.เท่ากบั 0.1045 0.3237 และ 0.8082 ตามล าดบั ซึ่งมคี่ามากกว่า 
0.05 ดงันัน้จงึไม่สามารถปฏเิสธ H0 ได้ แสดงให้เหน็ว่าสมการที่ใช้มคีวามแปรปรวนของตวั
คลาดเคลื่อนคงที ่สรุปไดว้า่ไม่มปีญัหา Heteroskedasticity 

จากสมการถดถอยเชงิพหุคูณของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ AOT BAFS และ
THAI ทีไ่ดท้ าการทดสอบการเกดิ Autocorrelation และ Heteroskedasticity แล้วไม่พบปญัหา 
สามารถน าค่าสมัประสทิธิม์าอธบิายความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
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บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
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AOT BSI OIL

PASS TRANS USD  

แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์AOT  

ผลการศกึษา พบวา่ มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยตวัแปรอสิระนี้
สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (AOT) ได้ถึงร้อยละ 71.0726 ส่วนที่เหลอือกีร้อยละ 28.9274 เกดิจากปจัจยั
อื่นๆ และสามารถอธบิายค่าสมัประสทิธิไ์ดด้งันี้ 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) มอีทิธพิลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 1.199389 สามารถอธบิายไดว้่า
หากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) เปลี่ยนแปลงไป      
1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (AOT) เปลี่ยนแปลงไป 1.199389 percentage point ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้
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บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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BAFS BSI OIL

PASS TRANS USD  

แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์BAFS 

ผลการศกึษา พบวา่ มตีวัแปรอสิระ 2 ตวัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดย
ตวัแปรอสิระนี้สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิาร
เชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ได้ร้อยละ 47.5537 ส่วนที่เหลอือกีร้อยละ 
52.4463 เกดิจากปจัจยัอื่นๆ และสามารถอธบิายค่าสมัประสทิธิไ์ดด้งันี้ 

ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) มอีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บรษิทั 
บรกิารเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.462225 สามารถอธบิายได้ว่าหากดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) เปลีย่นแปลงไป 1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) เปลี่ยนแปลงไป 
0.462225 percentage point ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) มอีทิธพิลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 99 มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.481823 
สามารถอธบิายไดว้า่หากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) 
เปลี่ยนแปลงไป 1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BAFS)  เปลี่ยนแปลงไป 0.481823  
percentage point ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้
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บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
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BSI OIL PASS  

แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิกบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์THAI 

ผลการศกึษา พบวา่ มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยตวัแปรอิสระนี้
สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั 
(มหาชน) (THAI) ได้ร้อยละ 67.199 ส่วนที่เหลืออกีร้อยละ 32.801 เกดิจากปจัจยัอื่นๆ และ
สามารถอธบิายค่าสมัประสทิธิไ์ดด้งันี้ 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) มอีทิธพิลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 99 มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 1.307592 สามารถอธบิายได้ว่า
หากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจิสติกส์  (TRANS) เปลี่ยนแปลงไป      
1 percentage point จะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บริษทั การบนิไทย จ ากดั 
(มหาชน) (THAI) เปลี่ยนแปลงไป 1.307592 percentage point ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่ม
ธุรกิจการบิน ช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษาตัง้แต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธนัวาคม 2556     
รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิภูมแิบบรายเดือน ซึ่งท าการ
วเิคราะหโ์ดยการสรา้งสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวธิกี าลงัสองน้อย
ทีสุ่ด (Ordinary Least Squares) ตวัแปรตน้ทีเ่ลอืกมาศกึษา ไดแ้ก่ 

1. อตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา  
2. การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ  
3. อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ  
4. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์ 
5. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
6. อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน 

ตวัแปรตามซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการในการศกึษา ไดแ้ก่ 

1. อตัราผลตอบแทน บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)                      
ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์AOT 

2. อตัราผลตอบแทน บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)       
ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์BAFS 

3. อตัราผลตอบแทน บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)               
ชื่อยอ่หลกัทรพัย ์THAI 
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AOT   

 P  

 (+)***  

BAFS 

 P  

 (+)**  

 P  

 (+)***  

THAI   

 P  

 (+)***  

TRANS PASSUSD BSI OIL
           

         

สรปุผลการศึกษา 

ผลการทดสอบความนิ่งของตวัแปรอสิระ (Unit Root) พบว่า ตวัแปรอสิระที่น ามาใช้ใน
การศกึษาไม่มปีญัหา Unit Root และท าการทดสอบปญัหาเรื่อง Multicollinearity ของตวัแปร
อสิระซึง่ไดท้ าการตดัตวัแปรอสิระออกไป 1 ตวั คอือตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) จงึเหลอืตวัแปรอสิระที่น ามาใช้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทาง
เศรษฐกจิกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิ จ านวน 5 ตวั ได้แก่ อตัราการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (USD) การเปลี่ยนแปลงดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI)  อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ ามันดิบดูไบ (OIL)  อัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) อตัราการเปลี่ยนแปลงจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอากาศยาน (PASS) โดยท าการทดสอบที่ระดบันัยส าคญัเท่ากบั    
รอ้ยละ 5 และระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ซึง่สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

ตารางที ่10 แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : *** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
       ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
        * ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผลการศกึษา พบวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนสง่และโลจสิตกิส์ (TRANS) 
เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
(AOT) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 
(TRANS)  มีความสัมพันธ์ในทิศเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์  บริษัท               
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้ 
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ส่วนอตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา (USD) 
การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดบิดูไบ
(OIL) อตัราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยอากาศยาน (PASS) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติในการอธิบายความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บริษัท      
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT)  

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผลการศึกษา พบว่า การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) เป็นปจัจยัที่มีผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์ บรษิัท บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้ 

ส่วนอตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา (USD)   
อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดบิดูไบ (OIL) อตัราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดนิทางโดยอากาศยาน (PASS) ไม่มนีัยส าคญัทางสถิตใินการอธบิายความสมัพนัธ์ต่ออตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BAFS) 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  

ผลการศึกษา พบว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 
(TRANS) เป็นปจัจยัที่มีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) (THAI) อยา่งมนียัส าคญัทางสถิต ิโดยอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่ง
และโลจิสตกิส์ (TRANS) มีความสมัพนัธ์ในทศิเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้ 

ส่วนอตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา (USD)   
การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามนัดบิดูไบ 
(OIL) อตัราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางโดยอากาศยาน (PASS) ไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติในการอธิบายความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์  บริษัท     
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) (THAI) 
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อภิปรายผล 

จากสรุปผลการศกึษาสามารถอธบิายปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย ์AOT BAFS และ THAI ไดด้งันี้ 

อตัราการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (USD) โดย
ปกตอิตัราการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาจะมคีวามสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT BAFS และ THAI ในทิศทางตรงข้าม เนื่องจาก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการบินมีการรบัช าระค่าสินค้าและบริการรวมถึงการกู้ยมืเงนิที่เป็น
เงนิตราต่างประเทศซึง่อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะส่งผลต่อก าไรขาดทุนของบรษิทั 
ในกรณีทีเ่งนิบาทแขง็ค่าจะท าใหบ้รษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิที่กู้ยมืจากต่างประเทศลดลง แต่จะ
ท าให้บริษทัมรีายได้จากการรบัช าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารลดลง จากการศกึษาในครัง้นี้พบว่า
ช่วงเวลาที่ได้ท าการศึกษา อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา เป็นปจัจยัที่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถติใินการอธบิายความสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ AOT BAFS 
และ THAI เนื่องจากวกิฤตเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาซึง่ส่งผลต่อต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ
โลกและส่งผลต่อภาคส่งออกและการท่องเทีย่วของไทย ประกอบกบัในปี 2556 อตัราแลกเปลีย่น
บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิามผีนัผวนอยา่งมากตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของกระแส
เงินลงทุนในตลาดโลกที่ไหลเข้าภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไลพร      
วเิศษสมภาคย ์และไม่สอดคลอ้งกบัชุตมิา เผื่อนสุรยิา และชยัภทัร เลศิจารุโชคขจร 

 การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) เป็นเครื่องมอืในการประมาณการ
ภาวะเศรษฐกจิรวมทัง้ใช้เป็นเครื่องชี้ส าหรบัวฏัจกัรเศรษฐกจิ (Business Cycle) ซึ่งธุรกจิการ
บนิเป็นธุรกจิที่จะได้รบัผลกระทบโดยตรงเมื่อสภาพเศรษฐกจิเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเศรษฐกิจ
ขยายตวัจะส่งผลให้ความสามารถในการใช้จ่ายของภาคครวัเรอืนเพิม่ขึน้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ความต้องการในการใช้บรกิารการเดนิทางโดยอากาศยานมากขึ้น โดยปกตดิชันีความเชื่อมัน่
ทางธุรกจิ (BSI) จะมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT 
BAFS และ THAI แต่จากการศกึษาในครัง้นี้พบวา่การเปลี่ยนแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 
(BSI) เป็นปจัจยัที่มผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์BAFS ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิแต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถิตใินการอธบิายความสมัพนัธ์ต่ออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์AOT และ THAI เนื่องจากภาพรวมธุรกจิการบนิของไทยในปี 2554 ได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในประเทศไทยปี 2554 ท าให้ต้องปิดให้บริการท่า    
อากาศยานดอนเมอืงและได้ยา้ยเที่ยวบนิทัง้หมดไปให้บรกิารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิทน
เป็นผลให้ปริมาณการเตมิน ้ามนัขยายตวัสูงซึ่งเป็นผลดสี าหรบับรษิัทที่ให้บริการเติมน ้ามนั
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อากาศยาน (INTOPLANE SERVICE) แต่ส าหรบับรษิทัที่ให้บรกิารสายการบนิและบรษิทั ท่ี
ให้บริการท่าอากาศยานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศนอกจากจะได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในประเทศไทยปี 2554 แลว้ยงัไดร้บัผลกระทบเชงิลบจาก
การท่องเทีย่ว เนื่องจากปญัหาหนี้สาธารณะในยโุรป และเศรษฐกจิโลกทีย่งัฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ท า
ให้ปรมิาณความต้องการเดินทางโดยอากาศยานลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
วาทณิี เชดิธรรมธร 

อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ (OIL) ซึง่โดยปกตริาคาน ้ามนัจะมคีวามสมัพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT BAFS และ THAI ในทศิทางตรงขา้มเนื่องจากน ้ามนั
ถอืเป็นตน้ทุนหลกัในการประกอบกจิการของธุรกจิการบนิ ถ้าราคาน ้ามนัปรบัตวัสูงขึน้จะส่งผล
ท าใหธุ้รกจิการบนิมตีน้ทุนทีส่งูขึน้ตามไปดว้ยซึง่กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัที่อยู่ใน
ธุรกจินี้ แต่จากการศกึษาในครัง้นี้พบวา่ ช่วงเวลาทีไ่ด้ท าการศกึษาอตัราการเปลี่ยนแปลงราคา
น ้ ามันดิบดูไบเป็นปจัจัยที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในการอธิบายความสัมพันธ์ต่ออัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ AOT BAFS และ THAI เนื่องจากในช่วงที่ท าการศึกษาราคา
น ้ามนัดบิในตลาดโลกมกีารปรบัตวัลดลงจากความกงัวลต่อเศรษฐกจิโลกโดยเฉพาะการขยายตวั
ทีล่ดลงของเศรษฐกจิจนีและหลายประเทศในยโุรปประกอบกบัอุปทานน ้ามนัดบิที่ล้นตลาดโลก 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของวโิรจน์ เดชะผล และไม่สอดคลอ้งกบั วาทณิี เชดิธรรมธร และ
ธนวฒัน์ คมิผล 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์ (TRANS) เป็นปจัจยัที่มผีล
ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ AOT BAFS และ THAI ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิเนื่องจากอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส์เป็นตวั
สะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ 

อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน (PASS) ซึง่โดยปกติ
อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนกัท่องเทีย่วที่เดนิทางโดยอากาศยาน จะมคีวามสมัพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์AOT BAFS และ THAI ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากถ้าอตัรา
การเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวเดนิทางโดยอากาศยานมปีรมิาณเพิม่ขึน้จะแสดงให้เหน็ว่า
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจินี้จะมรีายได้จากการประกอบกจิการเพิม่ขึน้ แต่จากการศกึษาในครัง้นี้
พบวา่ ช่วงเวลาทีไ่ดท้ าการศกึษา อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดนิทางโดย
อากาศยาน เป็นปจัจยัทีไ่ม่มนียัส าคญัทางสถติใินการอธบิายความสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรพัย ์AOT BAFS และ THAI เนื่องจากความไม่สงบทางการเมอืงภายในประเทศไทย
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และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น มหาอุทกภยัในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลกระทบท าให้จ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางโดยอากาศยานลดลง นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยลดลงซึ่ง
เหตุการณ์ดงักล่าวลว้นมผีลต่อความเชื่อมัน่ของผู้โดยสาร และมผีลโดยตรงต่อการด าเนินงาน
ของธุรกจิการบนิ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษาถึงปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการบิน มีตวัแปรอิสระที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย อตัราการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (USD) การเปลี่ยนแปลงดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) อตัราการเปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัดบิดไูบ (OIL) อตัราผลตอบแทน 
ของหลกัทรพัยห์มวดขนส่งและโลจสิตกิส ์(TRANS) อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เดนิทางโดยอากาศยาน (PASS) มาท าการวเิคราะห์ถึงปจัจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลต่ออตัรา
ผลตอบแทนหลกัทรพัย์กลุ่มธุรกจิการบิน โดยวธิีการสร้างสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple 
Regression) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares) จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า
การเปลีย่นแปลงดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวด
ขนส่งและโลจสิตกิส ์(TRANS) เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิ
การบนิ ซึง่นกัลงทุนสามารถน าผลการศกึษาในครัง้นี้ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน
ในหลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการบนิในระดบัราคาและจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสมซึง่จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการลงทุนและท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนในระดบัทีผู่ล้งทุนเกดิความพงึพอใจ   

ขอ้เสนอส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศึกษาถึงปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการบินซึ่งเป็นปจัจยัภายนอก ดงันัน้ผู้ที่จะท าการศึกษาครัง้ต่อไปควร
ท าการศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีเ่ป็นปจัจยัภายในบรษิทั เช่น อตัราส่วนทางการเงนิ เป็นตน้ 
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รายละเอียดเก่ียวกบัทุน:     ราคาพาร ์ 0.10 บาท  

หุ้นสามญั:     ทุนจดทะเบยีน  485,000,000.00 บาท 

       ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 485,000,000.00 บาท 

ลกัษณะการประกอบกิจการ: บมจ. เอเชยี เอวเิอชัน่ ได้เขา้ท าสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ของ บจ.ไทยแอร์เอเชยี เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2555 เพื่อการด าเนินธุรกจิของ บจ.ไทยแอร์
เอเชยี ซึง่เป็นธุรกจิสายการบนิราคาประหยดัของประเทศไทย มุ่งเน้นการให้บรกิารในเส้นทาง
บินระยะใกล้แบบไม่มีการเชื่อมต่อ (point-to-point) ทัง้เส้นทางบินระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ทีใ่ชเ้วลาเดนิทางต่อเทีย่วบนิ ไม่เกนิ 4 ชัว่โมงจากฐานปฏบิตักิารการบนิ (Hub) 
แต่ละแห่งในประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สนามบนิดอนเมือง) จงัหวดัภูเกต็ และ
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวเิอชัน่ อาจพิจารณา
จ่ายเงนิปนัผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยจะตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เวน้
แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลซึ่งคณะกรรมการมอี านาจอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปนัผลได้เป็น
ครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บมจ. เอเชยี เอวิเอชัน่ มกี าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้และรายงานให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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บริษทั สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ 183 ชัน้ 17 อาคารรจันาการ ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 

ตลาด        SET   กลุ่มอตุสาหกรรม    บรกิาร 

หมวดธรุกิจ     ขนส่งและโลจสิตกิส ์ วนัท่ีเข้าซ้ือขายวนัแรก   20 ม.ิย. 2556        

รายละเอียดเก่ียวกบัทุน:     ราคาพาร ์ 1.00 บาท  

หุ้นสามญั:     ทุนจดทะเบยีน  625,000,000.00 บาท 

       ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 625,000,000.00 บาท 

ลกัษณะการประกอบกิจการ: บรษิทัประกอบธุรกจิสายการบนิราคาประหยดั (Budget 
Airline หรอื Low-Cost Airline) ทีใ่หบ้รกิารขนส่งทางอากาศในเส้นทางในประเทศและภูมภิาค 
ในลกัษณะจุดต่อจุดและไม่มบีรกิารเชื่อมต่อ (Point-to-Point) โดยใชเ้ครื่องบนิแบบทางเดนิเดยีว 
สามารถใหบ้รกิารเสน้ทางบนิในรศัมปีระมาณ 4 ชัว่โมง จากศนูยป์ฏบิตักิารบนิ ครอบคลุมตลาด
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศจนีบางส่วน โดยมฐีานปฏบิตักิารบนิหลกัที่ท่า
อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง และมฐีานปฏบิตักิารบนิยอ่ยทีท่่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อตัราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท    
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล และหลงัหกัสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้ ในการพจิารณา
การจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละคราว บรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลโดยคานึงถึงปจัจยัต่างๆ 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ เช่น ผลการดาเนินการและฐานะทางการเงนิของบรษิทั 
แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการดาเนินงานปกตขิองบรษิัท
อยา่งมนียัสาคญั 
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บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ 89 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.  

ตลาด        SET   กลุ่มอตุสาหกรรม      บรกิาร 

หมวดธรุกิจ     ขนส่งและโลจสิตกิส ์ วนัท่ีเข้าซ้ือขายวนัแรก     23 ก.ค. 2535 

รายละเอียดเก่ียวกบัทุน:     ราคาพาร ์ 10.00 บาท  

หุ้นสามญั:     ทุนจดทะเบยีน  26,989,009,500.00 บาท 

       ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 21,827,719,170.00 บาท 

ลกัษณะการประกอบกิจการ: บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นรฐัวสิาหกจิสงักดั
กระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบนิแห่งชาต ิด าเนินกจิการดา้นการบนิพาณิชยท์ ัง้เสน้ทางบนิ
ระหวา่งประเทศและเสน้ทางบนิในประเทศ ซึง่ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศแบบ
ครบวงจร แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย กจิการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วย
ธุรกจิ(Business Unit) และกิจการอื่นๆกจิการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บรกิารขนส่ง
ผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพสัดุภณัฑ์และไปรษณียภณัฑ์ส่วนหน่วยธุรกิจเป็นกิจการที่
เกีย่วเนื่องโดยตรงกบัการขนส่งประกอบดว้ย การบรกิารคลงัสนิคา้ การบรกิารลกูคา้ภาคพืน้การ
บรกิารลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครวัการบนิ ส่วนกจิการอื่นๆ เป็นกจิการสนับสนุนการ
ขนส่ง ประกอบด้วย การบรกิารซ่อมบ ารุงอากาศยาน การบรกิารอ านวยการบนิ การจ าหน่าย
สนิคา้ปลอดภาษบีนเครื่องบนิ การจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ และบรกิารเครื่องฝึกบนิจ าลอง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจเสนอใหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผล
ประจ าปี โดยการจ่ายเงินปนัผลต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ปจัจุบัน
คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีในอตัรา
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิก่อนผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จากงบการเงนิรวมทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หา้มมใิหบ้รษิทัมหาชนจ่ายเงนิ
ปนัผล หากยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่แมว้า่บรษิทันัน้จะมกี าไรในปีนัน้กต็าม และบรษิทัฯ ต้อง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชดิวฒุากาศ แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กทม.  

ตลาด        SET   กลุ่มอตุสาหกรรม      บรกิาร 

หมวดธรุกิจ     ขนส่งและโลจสิตกิส ์ วนัท่ีเข้าซ้ือขายวนัแรก     11 ม.ีค. 2547 

รายละเอียดเก่ียวกบัทุน:     ราคาพาร ์ 10.00 บาท  

หุ้นสามญั:     ทุนจดทะเบยีน  14,285,700,000.00 บาท 

       ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 14,285,700,000.00 บาท 

ลกัษณะการประกอบกิจการ: ทอท. ด าเนินธุรกจิในการบรหิารท่าอากาศยานนานาชาต ิ
6 แห่งของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ (ทชม.)    
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชยีงราย (ทชร.) และท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ(ทสภ.)  ซึง่เป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ  
และนอกจากการให้บรกิารด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศแล้ว ทอท.ยงั
รบัผดิชอบการบรหิารกจิกรรมเชงิพาณิชยต่์าง ๆ  ภายในท่าอากาศยาน และด าเนินธุรกจิร่วมทุน
ในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัท่าอากาศยานและธุรกจิเกีย่วเนื่องอื่น ๆ อาท ิ บรษิทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ ากดั  บรษิทั ไทยเชื้อเพลงิการบนิ จ ากดั บรษิทัครวัการบนิภูเกต็ 
จ ากดั และ บรษิทั แอรพ์อรต์ดวิตีฟ้ร ีจ ากดั เป็นตน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ทอท. จะจ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ
ทีเ่หลอืหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที ่ทอท.ไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงนิปนั
ผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  มติ
คณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลนัน้ ใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิห้จ่ายได้ และ
รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 

 



87 
 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ 171/2 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กทม.  

ตลาด        SET   กลุ่มอตุสาหกรรม      ทรพัยากร 

หมวดธรุกิจ     พลงังานและสาธารณูปโภควนัท่ีเข้าซ้ือขายวนัแรก     4 เม.ย. 2545 

รายละเอียดเก่ียวกบัทุน:     ราคาพาร ์ 1.00 บาท  

หุ้นสามญั:     ทุนจดทะเบยีน  509,998,044.00 บาท 

       ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 509,997,325.00 บาท 

ลกัษณะการประกอบกิจการ: บรษิทั บรกิารเชื้อเพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
หรอื “BAFS” เป็นบรษิทัที่ให้บรกิารระบบเตมิน ้ามนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานสุโขทยั โดยด าเนินธุรกิจ
ทางดา้นการบรหิารการจดัเกบ็น ้ามนัเชื้อเพลงิอากาศยาน การส่งน ้ามนัอากาศยานผ่านระบบ
โครงข่ายท่อแรงดนัสูง และให้บริการเติมน ้ามนัเชื้อเพลิงแก่อากาศยานนอกเหนือจากการ
ใหบ้รกิารทีท่่าอากาศยานทัง้ 4 แห่ง ขา้งต้นนัน้ บรษิทัยงัมโีครงการขยายการให้บรกิารระบบ
คลงัน ้ามนัอากาศยานและระบบเตมิน ้ามนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานตราด ตามที่บรษิทั การ
บนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูบ้รหิารท่าอากาศยานตราด ไดแ้จง้ความประสงคใ์หบ้รษิทั
เป็นผูใ้หบ้รกิาร 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่า
กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรหลงัหกัภาษเีงนิได้นิตบุิคคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ใน
อตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 โดยค านวณจากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไร
กต็ามอตัราการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบรษิทั
ดว้ย 



 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลราคาหลกัทรพัยแ์ละปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ตารางที ่1ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) (AOT) 

Month AOT Month AOT 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 
Dec-51 18.1   Jul-54 47 26.66286633 
Jan-52 18.3 1.098912158 Aug-54 47 0 
Feb-52 16.1 -12.80817879 Sep-54 39.5 -17.38469298 
Mar-52 16 -0.623054975 Oct-54 38.25 -3.215711163 
Apr-52 18.7 15.59348016 Nov-54 43 11.70565554 
May-52 22 16.25189295 Dec-54 45 4.546237408 
Jun-52 26.75 19.549202 Jan-55 52.75 15.89012826 
Jul-52 32 17.92014295 Feb-55 52.75 0 
Aug-52 36.5 13.15763578 Mar-55 58.25 9.918032009 
Sep-52 42.25 14.62920932 Apr-55 62 6.23902926 
Oct-52 38.5 -9.294611251 May-55 56.5 -9.289374689 
Nov-52 37.25 -3.300629647 Jun-55 59.75 5.592855266 
Dec-52 39 4.59097013 Jul-55 68.5 13.66645545 
Jan-53 39 0 Aug-55 67.25 -1.841672679 
Feb-53 38.75 -0.643089033 Sep-55 79.5 16.73400032 
Mar-53 38.25 -1.298719553 Oct-55 82 3.09622256 
Apr-53 34.25 -11.04569956 Nov-55 94 13.6575535 
May-53 33.5 -2.214112588 Dec-55 97.25 3.399020023 
Jun-53 34 1.481508579 Jan-56 105.5 8.142597042 
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ตารางที ่1ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) (AOT)(ต่อ) 

Month AOT Month AOT 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 

Jul-53 38.75 13.07702312 Feb-56 118 11.19736715 

Aug-53 39.75 2.54790853 Mar-56 121.5 2.922963831 

Sep-53 41.5 4.308358614 Apr-56 144.5 17.33652448 

Oct-53 39 -6.213178111 May-56 185 24.70763175 

Nov-53 38.25 -1.941808586 Jun-56 168.5 -9.342007529 

Dec-53 39 1.941808586 Jul-56 178 5.48478005 

Jan-54 32.75 -17.4658684 Aug-56 163.5 -8.497055995 

Feb-54 33 0.760459939 Sep-56 188.5 14.22850166 

Mar-54 36 8.701137699 Oct-56 212 11.74882678 

Apr-54 37 2.739897419 Nov-56 187.5 -12.28074293 

May-54 39.25 5.903353158 Dec-56 158.5 -16.80242521 

Jun-54 36 -8.643250577 
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ตารางที ่2ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

Month BAFS Month BAFS 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 
Dec-51 5.3   Jul-54 12.8 10.70981356 

Jan-52 5.3 0 Aug-54 12.4 -3.174869831 

Feb-52 5.45 2.790878812 Sep-54 10.3 -18.55525774 

Mar-52 5.4 -0.92166551 Oct-54 10.4 0.966191091 

Apr-52 5.9 8.855339734 Nov-54 11.3 8.299691957 

May-52 6.25 5.762911284 Dec-54 11.4 0.881062968 

Jun-52 6.6 5.448818528 Jan-55 12.4 8.408311721 

Jul-52 6.4 -3.077165867 Feb-55 13.6 9.237332013 

Aug-52 7 8.961215869 Mar-55 14.3 5.018974452 

Sep-52 7.7 9.53101798 Apr-55 14 -2.120220765 

Oct-52 7.65 -0.651468102 May-55 12.7 -9.745533615 

Nov-52 7.7 0.651468102 Jun-55 12.9 1.56253179 

Dec-52 8.1 5.064373282 Jul-55 13.5 4.546237408 

Jan-53 7.9 -2.500130221 Aug-55 13.9 2.919915469 

Feb-53 8.1 2.500130221 Sep-55 16.7 18.35198793 

Mar-53 8.95 9.978947061 Oct-55 16.6 -0.600602406 

Apr-53 8.25 -8.144033194 Nov-55 20 18.63295782 

May-53 7.85 -4.969966855 Dec-55 20.6 2.955880224 

Jun-53 8.15 3.750439546 Jan-56 20.5 -0.486618965 

Jul-53 8.3 1.823758755 Feb-56 22 7.061756721 

Aug-53 9.5 13.50362838 Mar-56 25 12.78333715 

Sep-53 9.85 3.617965658 Apr-56 23.8 -4.919024419 

Oct-53 10.3 4.467244005 May-56 28.25 17.14078769 

Nov-53 10.7 3.809984623 Jun-56 23.7 -17.56184095 

Dec-53 10.7 0 Jul-56 25.25 6.335110758 
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ตารางที ่2ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (ต่อ) 

Month BAFS Month BAFS 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 

Jan-54 10.4 -2.843793532 Aug-56 23 -9.333193979 

Feb-54 10.3 -0.966191091 Sep-56 24.7 7.13090277 

Mar-54 10.9 5.6618894 Oct-56 25.5 3.187520853 

Apr-54 10.8 -0.92166551 Nov-56 26.5 3.846628083 

May-54 12 10.53605157 Dec-56 27.5 3.704127168 

Jun-54 11.5 -4.255961442 
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ตารางที ่3ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

Month THAI Month THAI 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 
Dec-51 7.75   Jul-54 28.25 -2.620237239 

Jan-52 7 -10.17826943 Aug-54 25.5 -10.24150054 

Feb-52 7.65 8.879549878 Sep-54 20 -24.29461786 

Mar-52 9.55 22.18355067 Oct-54 19.4 -3.045920748 

Apr-52 12 22.83654953 Nov-54 19 -2.08340869 

May-52 14.9 21.64545632 Dec-54 20 5.129329439 

Jun-52 14.2 -4.811924834 Jan-55 23.7 16.97427746 

Jul-52 13.6 -4.317217187 Feb-55 26 9.262148988 

Aug-52 19.5 36.03446728 Mar-55 25.75 -0.966191091 

Sep-52 22.3 13.41722129 Apr-55 26.75 3.809984623 

Oct-52 19.8 -11.89047408 May-55 21.5 -21.84815382 

Nov-52 17.6 -11.77830357 Jun-55 21.6 0.464037956 

Dec-52 18.6 5.526267868 Jul-55 19.9 -8.197358296 

Jan-53 17.7 -4.959694114 Aug-55 20.6 3.457134407 

Feb-53 22.8 25.31958964 Sep-55 21.7 5.202118475 

Mar-53 28.25 21.43329216 Oct-55 23.1 6.252035698 

Apr-53 24.4 -14.65103253 Nov-55 21.9 -5.334598071 

May-53 23.5 -3.758271115 Dec-55 22.1 0.90909717 

Jun-53 25.75 9.143420596 Jan-56 23.1 4.4255009 

Jul-53 34.5 29.25246969 Feb-56 24.5 5.884050002 

Aug-53 37.5 8.338160894 Mar-56 28.5 15.12309697 

Sep-53 42 11.33286853 Apr-56 29.5 3.448617607 

Oct-53 46.5 10.17826943 May-56 33.5 12.71551755 

Nov-53 55 16.78808726 Jun-56 24.7 -30.47421952 

Dec-53 49 -11.55128871 Jul-56 22.7 -8.443831915 
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ตารางที ่3ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัย ์บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)(ต่อ) 

Month THAI Month THAI 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 

Jan-54 37.5 -26.74793651 Aug-56 16.2 -33.73536822 

Feb-54 38.5 2.631730832 Sep-56 19.9 20.57084895 

Mar-54 37.75 -1.96727656 Oct-56 20.3 1.990115432 

Apr-54 38.25 1.315808458 Nov-56 16.6 -20.12181907 

May-54 35.5 -7.461086379 Dec-56 13.8 -18.47341032 

Jun-54 29 -20.22368665 
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ตารางที ่4ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัยอุ์ตสาหกรรมบรกิาร หมวดขนส่งและโลจสิตกิส์ 

Month TRANS Month TRANS 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 
Dec-51 47.2   Jul-54 95.81 9.47362917 

Jan-52 48.76 3.251641202 Aug-54 91.23 -4.898327331 

Feb-52 44.85 -8.358671611 Sep-54 76.53 -17.57009695 

Mar-52 46.21 2.987263638 Oct-54 74.99 -2.032804951 

Apr-52 54.7 16.86674845 Nov-54 81.37 8.16518834 

May-52 65.42 17.89643127 Dec-54 85.38 4.810522662 

Jun-52 68.62 4.775601532 Jan-55 94.37 10.01113447 

Jul-52 72.44 5.417459558 Feb-55 97.67 3.437122343 

Aug-52 83.28 13.94497913 Mar-55 102.1 4.435827571 

Sep-52 93.04 11.08210839 Apr-55 108.07 5.682644014 

Oct-52 87.79 -5.808190927 May-55 96.77 -11.04421364 

Nov-52 83.72 -4.746970136 Jun-55 97.8 1.058754815 

Dec-52 88.35 5.382830119 Jul-55 102.64 4.830314327 

Jan-53 86.43 -2.1971361 Aug-55 104.54 1.834205298 

Feb-53 90.22 4.291629422 Sep-55 114.26 8.890678001 

Mar-53 95.69 5.886266781 Oct-55 117.53 2.821706685 

Apr-53 88.15 -8.207389095 Nov-55 125.29 6.393743011 

May-53 84.01 -4.810406947 Dec-55 132.92 5.911639323 

Jun-53 93.08 10.25234991 Jan-56 147.52 10.42163163 

Jul-53 103.08 10.20460474 Feb-56 159.84 8.020955509 

Aug-53 108.37 5.004591215 Mar-56 170.49 6.450332908 

Sep-53 112 3.294757336 Apr-56 181.61 6.318488675 

Oct-53 113.88 1.664639111 May-56 196.9 8.083445491 

Nov-53 119.31 4.657988548 Jun-56 175.67 -11.40887506 

Dec-53 115.13 -3.56632232 Jul-56 178.03 1.334484039 
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ตารางที ่4ข ขอ้มลูราคาหลกัทรพัยอุ์ตสาหกรรมบรกิาร หมวดขนส่งและโลจสิตกิส(์ต่อ) 

Month TRANS Month TRANS 

  Price Rate of Return   Price Rate of Return 

Jan-54 96.93 -17.20728562 Aug-56 160.68 -10.25372659 

Feb-54 96.6 -0.341032729 Sep-56 182.49 12.72805675 

Mar-54 98.99 2.444009371 Oct-56 194.89 6.573991983 

Apr-54 101.96 2.956174458 Nov-56 181.17 -7.299947985 

May-54 98.79 -3.158419445 Dec-56 161.96 -11.20864258 

Jun-54 87.15 -12.53656131 
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ตารางที ่5ข ขอ้มลูอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ 

Month USD Month USD 

  ราคาขาย อตัราการเปลีย่นแปลง   ราคาขาย อตัราการเปลีย่นแปลง 
Dec-51 35.0824   Jul-54 29.8956 -0.032135249 
Jan-52 35.0738 -0.000245137 Aug-54 30.1682 0.009118399 
Feb-52 36.1938 0.031932668 Sep-54 31.3072 0.037754987 
Mar-52 35.6629 -0.014668258 Oct-54 30.8097 -0.015890913 
Apr-52 35.4578 -0.005751075 Nov-54 31.3581 0.017799589 
May-52 34.5237 -0.026343992 Dec-54 31.8319 0.015109334 
Jun-52 34.1693 -0.010265412 Jan-55 31.1806 -0.020460607 
Jul-52 34.1805 0.000327780 Feb-55 30.3892 -0.025381166 
Aug-52 34.1540 -0.000775296 Mar-55 30.9885 0.019720822 
Sep-52 33.6972 -0.013374715 Apr-55 30.8700 -0.003823999 
Oct-52 33.5810 -0.003448358 May-55 32.0357 0.037761581 
Nov-52 33.3552 -0.006724040 Jun-55 31.9651 -0.002203791 
Dec-52 33.5168 0.004844822 Jul-55 31.7196 -0.007680251 
Jan-53 33.2983 -0.006519119 Aug-55 31.5180 -0.006355692 
Feb-53 33.2261 -0.002168279 Sep-55 30.9664 -0.017501110 
Mar-53 32.5268 -0.021046707 Oct-55 30.8348 -0.004249767 
Apr-53 32.4440 -0.002545593 Nov-55 30.8394 0.000149182 
May-53 32.6849 0.007425102 Dec-55 30.7775 -0.002007173 
Jun-53 32.5864 -0.003013624 Jan-56 29.9118 -0.028127691 
Jul-53 32.4074 -0.005493089 Feb-56 29.9455 0.001126646 
Aug-53 31.4464 -0.029653721 Mar-56 29.4476 -0.016626872 
Sep-53 30.5578 -0.028257607 Apr-56 29.4578 0.000346378 
Oct-53 30.1135 -0.014539659 May-56 30.2947 0.028410132 
Nov-53 30.3614 0.008232188 Jun-56 31.2675 0.032111227 
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ตารางที ่5ข ขอ้มลูอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ(ต่อ) 

Month USD Month USD 

  ราคาขาย อตัราการเปลีย่นแปลง   ราคาขาย อตัราการเปลีย่นแปลง 

Dec-53 30.2963 -0.002144170 Jul-56 31.4894 0.007096826 

Jan-54 31.2834 0.032581536 Aug-56 32.2155 0.023058553 

Feb-54 30.7569 -0.016830012 Sep-56 31.5330 -0.021185454 

Mar-54 30.4348 -0.010472447 Oct-56 31.2264 -0.009723147 

Apr-54 30.0886 -0.011375136 Nov-56 32.2395 0.032443701 

May-54 30.4509 0.012041105 Dec-56 32.9494 0.022019572 

Jun-54 30.8882 0.014360823 
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ตารางที ่6ข ขอ้มลูดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ 

Month BSI Month BSI 

  รอ้ยละ การเปลีย่นแปลง   รอ้ยละ การเปลีย่นแปลง 
Dec-51 36.9   Jul-54 51.2 -1.9000  

Jan-52 36.3 -0.6000  Aug-54 52.2 1.0000  

Feb-52 37.4 1.1000  Sep-54 48.5 -3.7000  

Mar-52 40.0 2.6000  Oct-54 36.7 -11.8000  

Apr-52 39.2 -0.8000  Nov-54 39.0 2.3000  

May-52 45.4 6.2000  Dec-54 48.5 9.5000  

Jun-52 46.3 0.9000  Jan-55 50.8 2.3000  

Jul-52 45.0 -1.3000  Feb-55 52.7 1.9000  

Aug-52 46.1 1.1000  Mar-55 55.5 2.8000  

Sep-52 49.0 2.9000  Apr-55 47.7 -7.8000  

Oct-52 50.3 1.3000  May-55 53.8 6.1000  

Nov-52 49.0 -1.3000  Jun-55 51.5 -2.3000  

Dec-52 50.4 1.4000  Jul-55 51.7 0.2000  

Jan-53 50.4 0.0000  Aug-55 50.2 -1.5000  

Feb-53 51.3 0.9000  Sep-55 49.9 -0.3000  

Mar-53 55.7 4.4000  Oct-55 52.1 2.2000  

Apr-53 46.0 -9.7000  Nov-55 52.0 -0.1000  

May-53 49.9 3.9000  Dec-55 50.6 -1.4000  

Jun-53 52.1 2.2000  Jan-56 51.1 0.5000  

Jul-53 50.4 -1.7000  Feb-56 51.2 0.1000  

Aug-53 50.3 -0.1000  Mar-56 54.4 3.2000  

Sep-53 50.6 0.3000  Apr-56 48.8 -5.6000  

Oct-53 50.0 -0.6000  May-56 53.9 5.1000  

Nov-53 52.5 2.5000  Jun-56 49.9 -4.0000  

Dec-53 51.6 -0.9000  Jul-56 48.3 -1.6000  
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ตารางที ่6ข ขอ้มลูดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (ต่อ) 

Month BSI Month BSI 

  รอ้ยละ การเปลีย่นแปลง   รอ้ยละ การเปลีย่นแปลง 
Jan-54 52.8 1.2000  Aug-56 47.5 -0.8000  

Feb-54 52.3 -0.5000  Sep-56 47.5 0.0000  

Mar-54 54.1 1.8000  Oct-56 47.4 -0.1000  

Apr-54 47.3 -6.8000  Nov-56 46.9 -0.5000  

May-54 50.9 3.6000  Dec-56 45.0 -1.9000  

Jun-54 53.1 2.2000  
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ตารางที ่7ข ขอ้มลูจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน 

Month PASS Month PASS 

  จ านวน(คน) 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง   จ านวน(คน) 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
Dec-51 3,770,145.00   Jul-54 5,623,695.00 0.1628757 
Jan-52 3,282,278.00 -0.1294027 Aug-54 5,756,842.00 0.0236761 
Feb-52 3,037,097.00 -0.0746984 Sep-54 5,165,499.00 -0.1027200 
Mar-52 3,460,423.00 0.1393851 Oct-54 5,088,081.00 -0.0149875 
Apr-52 3,415,100.00 -0.0130975 Nov-54 5,194,525.00 0.0209203 
May-52 2,917,066.00 -0.1458329 Dec-54 5,824,546.00 0.1212856 
Jun-52 2,832,408.00 -0.0290216 Jan-55 6,717,806.00 0.1533613 
Jul-52 3,347,017.00 0.1816860 Feb-55 6,295,787.00 -0.0628210 
Aug-52 3,554,707.00 0.0620523 Mar-55 6,608,807.00 0.0497190 
Sep-52 3,172,301.00 -0.1075774 Apr-55 6,334,758.00 -0.0414672 
Oct-52 3,073,070.00 -0.0312804 May-55 5,609,089.00 -0.1145535 
Nov-52 2,608,199.00 -0.1512725 Jun-55 5,473,106.00 -0.0242433 
Dec-52 2,351,537.00 -0.0984058 Jul-55 6,173,350.00 0.1279427 
Jan-53 5,740,736.00 1.4412697 Aug-55 6,501,871.00 0.0532160 
Feb-53 5,345,134.00 -0.0689114 Sep-55 5,629,117.00 -0.1342312 
Mar-53 5,438,720.00 0.0175086 Oct-55 5,525,993.00 -0.0183197 
Apr-53 4,590,318.00 -0.1559930 Nov-55 4,728,922.00 -0.1442403 
May-53 3,615,066.00 -0.2124585 Dec-55 5,922,698.00 0.2524415 
Jun-53 3,616,398.00 0.0003685 Jan-56 7,665,428.00 0.2942460 
Jul-53 4,680,015.00 0.2941095 Feb-56 7,396,492.00 -0.0350843 
Aug-53 4,767,335.00 0.0186581 Mar-56 7,987,040.00 0.0798416 
Sep-53 4,338,717.00 -0.0899073 Apr-56 7,340,021.00 -0.0810086 
Oct-53 4,821,515.00 0.1112767 May-56 6,761,358.00 -0.0788367 
Nov-53 4,935,484.00 0.0236376 Jun-56 6,538,892.00 -0.0329026 
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ตารางที ่7ข ขอ้มลูจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน(ต่อ) 

Month PASS Month PASS 

  จ านวน(คน) 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง   จ านวน(คน) 
อตัราการ

เปลีย่นแปลง 

Dec-53 5,535,646.00 0.1216014 Jul-56 7,149,210.00 0.0933366 

Jan-54 6,156,793.00 0.1122086 Aug-56 7,676,874.00 0.0738073 

Feb-54 5,854,798.00 -0.0490507 Sep-56 6,831,067.00 -0.1101760 

Mar-54 6,027,218.00 0.0294494 Oct-56 6,434,123.00 -0.0581086 

Apr-54 5,596,506.00 -0.0714612 Nov-56 6,866,558.00 0.0672096 

May-54 5,026,279.00 -0.1018898 Dec-56 7,487,899.00 0.0904880 

Jun-54 4,836,024.00 -0.0378521 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ตารางที ่8ข ขอ้มลูราคาน ้ามนัดบิดไูบ 

Month OIL Month OIL 

  
Price   
($/bbl) 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง   

Price 
($/bbl) 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

Dec-51 41.00   Jul-54 109.98 0.022867224 
Jan-52 44.97 0.096844703 Aug-54 105.06 -0.044794666 
Feb-52 43.14 -0.04067732 Sep-54 106.00 0.008996588 
Mar-52 45.58 0.056514189 Oct-54 103.67 -0.022012058 
Apr-52 50.18 0.101020276 Nov-54 108.59 0.04745047 
May-52 57.40 0.143796618 Dec-54 106.22 -0.021816922 
Jun-52 69.21 0.205855001 Jan-55 109.78 0.033534201 
Jul-52 64.97 -0.061281436 Feb-55 116.15 0.057985367 
Aug-52 71.32 0.097810728 Mar-55 122.28 0.05277589 
Sep-52 67.91 -0.047895382 Apr-55 117.25 -0.04110302 
Oct-52 73.28 0.079037203 May-55 107.05 -0.086954836 
Nov-52 77.63 0.059362082 Jun-55 94.24 -0.119736672 
Dec-52 75.49 -0.027524576 Jul-55 99.22 0.052886365 
Jan-53 76.64 0.01518591 Aug-55 108.37 0.09222411 
Feb-53 73.56 -0.040074524 Sep-55 110.96 0.023936628 
Mar-53 77.37 0.0517093 Oct-55 108.73 -0.020112493 
Apr-53 83.09 0.073991414 Nov-55 107.13 -0.014709407 
May-53 76.87 -0.074836957 Dec-55 105.69 -0.013481643 
Jun-53 73.98 -0.037604628 Jan-56 107.58 0.017917922 
Jul-53 72.65 -0.017989346 Feb-56 111.09 0.032631689 
Aug-53 74.18 0.02108037 Mar-56 105.42 -0.051113178 
Sep-53 75.27 0.0146483 Apr-56 101.66 -0.035608181 
Oct-53 80.34 0.067357087 May-56 100.31 -0.013245954 
Nov-53 83.70 0.041766292 Jun-56 100.33 0.00013695 
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ตารางที ่8ข ขอ้มลูราคาน ้ามนัดบิดไูบ(ต่อ) 

Month OIL Month OIL 

  
Price   
($/bbl) 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง   

Price 
($/bbl) 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

Dec-53 89.07 0.064262873 Jul-56 103.36 0.030237409 

Jan-54 92.37 0.036985365 Aug-56 106.96 0.034827306 

Feb-54 100.25 0.085368949 Sep-56 108.40 0.013488546 

Mar-54 108.58 0.083026907 Oct-56 106.30 -0.019394805 

Apr-54 115.70 0.065590838 Nov-56 105.85 -0.004218755 

May-54 108.46 -0.062536733 Dec-56 107.92 0.019514785 

Jun-54 107.52 -0.008666011 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบ 

ตารางที ่1ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา(ตวัแปรอสิระ) 
 

Null Hypothesis: USD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.006697  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(USD)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:29   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     USD(-1) -0.939696 0.134114 -7.006697 0.0000 

C -0.000821 0.002379 -0.345201 0.7312 
     
     R-squared 0.462740     Mean dependent var 0.000377 

Adjusted R-squared 0.453314     S.D. dependent var 0.024650 

S.E. of regression 0.018226     Akaike info criterion -5.138636 

Sum squared resid 0.018934     Schwarz criterion -5.068211 

Log likelihood 153.5898     Hannan-Quinn criter. -5.111145 

F-statistic 49.09380     Durbin-Watson stat 1.913459 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่2ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของดชันีความเชื่อมนัทางธุรกจิ(ตวัแปรอสิระ) 
 

Null Hypothesis: BSI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.763539  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(BSI)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:30   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     BSI(-1) -1.254056 0.128443 -9.763539 0.0000 

C 0.190518 0.457409 0.416516 0.6786 
     
     R-squared 0.625804     Mean dependent var -0.022034 

Adjusted R-squared 0.619239     S.D. dependent var 5.687375 

S.E. of regression 3.509440     Akaike info criterion 5.382100 

Sum squared resid 702.0216     Schwarz criterion 5.452525 

Log likelihood -156.7720     Hannan-Quinn criter. 5.409591 

F-statistic 95.32670     Durbin-Watson stat 2.071887 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่3ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของราคาน ้ามนัดบิดไูบ(ตวัแปรอสิระ) 
 

Null Hypothesis: OIL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.395303  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(OIL)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:31   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     OIL(-1) -0.819764 0.128182 -6.395303 0.0000 

C 0.013358 0.007887 1.693656 0.0958 
     
     R-squared 0.417773     Mean dependent var -0.001311 

Adjusted R-squared 0.407558     S.D. dependent var 0.075305 

S.E. of regression 0.057963     Akaike info criterion -2.824723 

Sum squared resid 0.191502     Schwarz criterion -2.754298 

Log likelihood 85.32932     Hannan-Quinn criter. -2.797232 

F-statistic 40.89990     Durbin-Watson stat 1.938268 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่4ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของอตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ดนิทางโดยอากาศยาน(ตวัแปรอสิระ) 
 

Null Hypothesis: PASS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.061365  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PASS)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:32   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PASS(-1) -1.061743 0.131708 -8.061365 0.0000 

C 0.030815 0.028774 1.070953 0.2887 
     
     R-squared 0.532732     Mean dependent var 0.003727 

Adjusted R-squared 0.524534     S.D. dependent var 0.318333 

S.E. of regression 0.219503     Akaike info criterion -0.161587 

Sum squared resid 2.746360     Schwarz criterion -0.091162 

Log likelihood 6.766823     Hannan-Quinn criter. -0.134096 

F-statistic 64.98561     Durbin-Watson stat 2.029266 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่5ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยห์มวดขนส่ง
และโลจสิตกิส(์ตวัแปรอสิระ) 
 
Null Hypothesis: TRANS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.823844  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TRANS)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:33   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TRANS(-1) -0.770256 0.132259 -5.823844 0.0000 

C 1.510889 1.070613 1.411238 0.1636 
     
     R-squared 0.373056     Mean dependent var -0.245090 

Adjusted R-squared 0.362057     S.D. dependent var 9.879226 

S.E. of regression 7.890672     Akaike info criterion 7.002550 

Sum squared resid 3548.974     Schwarz criterion 7.072975 

Log likelihood -204.5752     Hannan-Quinn criter. 7.030041 

F-statistic 33.91716     Durbin-Watson stat 1.846948 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่6ค แสดงผลการทดสอบ Unit Root ของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย(ตวัแปรอสิระ) 
 

Null Hypothesis: SET has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.312960  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(SET)   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 19:34   

Sample (adjusted): 2 60   

Included observations: 59 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SET(-1) -0.832038 0.131798 -6.312960 0.0000 

C 1.526215 0.755772 2.019412 0.0482 
     
     R-squared 0.411482     Mean dependent var -0.045112 

Adjusted R-squared 0.401157     S.D. dependent var 7.083210 

S.E. of regression 5.481337     Akaike info criterion 6.273886 

Sum squared resid 1712.568     Schwarz criterion 6.344311 

Log likelihood -183.0796     Hannan-Quinn criter. 6.301377 

F-statistic 39.85347     Durbin-Watson stat 1.934720 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

ตารางที ่7ค แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยของอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์บรษิทั        
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) 
 
Dependent Variable: AOT   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 07:38   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.320594 0.832651 1.586010 0.1186 

USD 58.47993 59.69265 0.979684 0.3316 

BSI -0.112949 0.228112 -0.495147 0.6225 

OIL -6.254912 13.54648 -0.461737 0.6461 

TRANS 1.199389 0.132337 9.063148 0.0000 

PASS 0.390388 3.535073 0.110433 0.9125 
     
     R-squared 0.710726     Mean dependent var 3.616404 

Adjusted R-squared 0.683942     S.D. dependent var 10.42297 

S.E. of regression 5.859694     Akaike info criterion 6.468711 

Sum squared resid 1854.145     Schwarz criterion 6.678146 

Log likelihood -188.0613     Hannan-Quinn criter. 6.550633 

F-statistic 26.53490     Durbin-Watson stat 1.642104 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางที ่8ค แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยของอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์บรษิทั        
บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

Dependent Variable: BAFS   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 07:40   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.719810 0.783279 2.195654 0.0324 

USD -51.52942 56.15316 -0.917658 0.3629 

BSI 0.462225 0.214586 2.154036 0.0357 

OIL 0.232739 12.74324 0.018264 0.9855 

TRANS 0.481823 0.124490 3.870378 0.0003 

PASS -2.935776 3.325460 -0.882818 0.3812 
     
     R-squared 0.475537     Mean dependent var 2.744132 

Adjusted R-squared 0.426975     S.D. dependent var 7.281849 

S.E. of regression 5.512243     Akaike info criterion 6.346460 

Sum squared resid 1640.780     Schwarz criterion 6.555894 

Log likelihood -184.3938     Hannan-Quinn criter. 6.428381 

F-statistic 9.792482     Durbin-Watson stat 2.489832 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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ตารางที ่9ค แสดงผลการทดสอบสมการถดถอยของอตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย ์บรษิทั        
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

Dependent Variable: THAI   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/15   Time: 07:41   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.522800 1.272102 -1.197074 0.2365 

USD -128.6806 91.19676 -1.411022 0.1640 

BSI 0.530064 0.348502 1.520975 0.1341 

OIL -20.02857 20.69593 -0.967754 0.3375 

TRANS 1.307592 0.202181 6.467448 0.0000 

PASS -1.104903 5.400786 -0.204582 0.8387 
     
     R-squared 0.671990     Mean dependent var 0.961626 

Adjusted R-squared 0.641619     S.D. dependent var 14.95412 

S.E. of regression 8.952278     Akaike info criterion 7.316333 

Sum squared resid 4327.737     Schwarz criterion 7.525767 

Log likelihood -213.4900     Hannan-Quinn criter. 7.398254 

F-statistic 22.12581     Durbin-Watson stat 1.758832 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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