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        โครงการสารนิพนธครั้งนีเ้ปนการศกึษาปจจยัสําคัญที่มีผลตอตลาดหลกัทรัพยฮองกง และผลตอ
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนแรกใชสมการเศรษฐมิตแิบบการ
วิเคราะหการถดถอยเชงิซอน ศึกษาปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง สวนที่ 2 ใชสมการเศรษฐมิติ
แบบการวิเคราะหการถดถอยเชงิเสนอยางงาย ศกึษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2548 ถึงป พ.ศ.2553 และขอมูลทีใ่ชเปนขอมูลทุตยิภูมิราย
ไตรมาส รวม 24 ไตรมาส   
        ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
        1.   ผลการศึกษาปจจัยที่มผีลตอดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกง พบวา ดัชนรีาคาผูบริโภคของ
ฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P500 และดัชนี
ราคาหลกัทรัพย SSEC เปนปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95  99  99 99 และ 99 ตามลําดับ โดยมีคา  2R  เทากับ 0.965 คา Adjusted 2R  เทากับ 
0.955 นอกจากนี้ผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE 100 ราคาน้ํามัน Light 
Sweet Crude Oil และราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนปจจัยที่มีผลตอดชันีราคา
หลกัทรัพยฮองกง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
        2.   ผลการศึกษาความสมัพันธระหวางดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย พบวา ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงมีความสมัพันธกับดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99  โดยมีคา  2R  เทากับ 0.673คา Adjusted 2R  
เทากับ 0.650  
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        This Master’s Project is to study the major factors influencing the Hong Kong stock 
market and its impact on the stock exchange of Thailand. Study is to divided into two parts. Part 
one is to apply multiple regression analysis for studying the factors influencing the Hang Seng 
Index. The other is to apply simple linear regression for studying relations between the Hang 
Seng Index and the Stock Exchange of Thailand Index. Using quarter secondary data in 2005  to 
2010, a total of 24 quarters.    
        The results revealed that  
        1.  The result studies of factors influencing the Hang Seng Index findings indicated 
that the Hong Kong’ s Consumer Price Index, the Hong Kong’ s Money Supply, the Hong Kong’s 
Unemployment Rate, the Standard & Poor’s 500 Index, and the Shanghai Composite Index were 
the factors influencing the Hang Seng Index with statistically difference of the 95, 99, 99, 99 and 
99 percent confidence level their means. By value of 2R  equals 0.965, and value of Adjusted 

2R equals 0.955 moreover the Hong Kong’ s Gross Domestic Product, the FTSE 100 Index, Light 
Sweet Crude Oil Price, and the London Gold Fixing Price were the factors influencing the Hang 
Seng Index with does not statistically confidence. 
        2.  The result studies of relations between the Hang Seng Index and the Stock 
Exchange of Thailand Index finding indicated that the Hang Seng Index was the factor 
influencing the Stock Exchange of Thailand Index with statistically difference of the 99 percent 
confidence level its mean. By value of 2R  equals 0.673, and value of Adjusted 2R equals 0.650 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลงั 
         ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศกําลังพัฒนา มีความตองการเงินทุนจํานวนมากในการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ การระดมเงนิทนุจงึเปนเรือ่งที่รฐับาลไทยใหความสาํคญัและ
สนบัสนุนจดัหาแหลงเงินทนุใหกับภาคเอกชนเพือ่ใชในการขยายกจิการ แหลงเงนิทนุภายในประเทศที่
สําคัญคอื การกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตางๆ สวนแหลงเงนิทนุจากตางประเทศนัน้  
รัฐบาลไดมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงินภายนอกประเทศและการระดมเงนิลงทนุตางประเทศผาน
ตลาดหลกัทรพัย ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยหรอืตลาดรอง (Secondary Market) เปนสถาบนัการเงิน
ทีมี่ความสําคัญในตลาดทนุและตลาดการเงนิของไทย ทําหนาทีเ่ปนศูนยกลางในการซือ้ขายหลกัทรัพยที่
ผานการซือ้ขายจากตลาดแรก (Primary Market) มาแลว หลกัทรัพยเหลานั้นจะอยูในรูปของหุนสามญั 
(Common Stock) หุนบริุมสทิธ ิ(Preferred Stock) หุนกู (Debenture) หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 
Debenture) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หนวยลงทนุ (Unit Trust) นอกจากนีต้ลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยยงัเปนตวักลางในการระดมเงินออมสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจดัสรรสูภาคการผลิตที่
ตองการเงินทุน ทําใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมีประสทิธภิาพและยังชวยสนับสนุนการพฒันา
ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรงอกีดวย  
         ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (The stock exchange of Thailand) เปนนิติบุคคลที่ถกูกอต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 เปดทําการซื้อขายอยางเปนทางการ
คร้ังแรกในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ.2518 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือเปนศนูยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย 
สงเสริมการออมและการระดมเงินทนุเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการดาํเนนิงานของตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยถูกกาํหนดใหอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ
ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต) ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนนิงานของตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ.2535 บัญญัติบทบาทตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยไวดังนี้ (www.set.or.th) 
         1.  ทําหนาที่เปนศูนยกลางการซื้อขายหลกัทรัพยจดทะเบียนและพัฒนาระบบตางๆ ทีจ่าํเปนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย  
         2.  ดําเนนิธรุกิจใดๆ ทีเ่ก่ียวของกับการซื้อขายหลกัทรัพย เชน การทําหนาที่เปนสํานกัหักบญัชี 
(Clearing House) เปนศนูยรบัฝากหลกัทรัพย เปนนายทะเบียนหลักทรัพย เปนตน 
         3.  ดําเนินธรุกิจอืน่ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาด
หลกัทรัพย 
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ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยจดัไดวาเปนตลาดหลกัทรัพยเกิดใหม (Emerging Market) ในภูมิภาค
เอเชยีแปซฟิก โดยมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดในป พ.ศ.2543 อยูที่ 18.3 ลานลานบาทและในป พ.ศ.
2553 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมีมูลคาหลกัทรัพยตามราคาตลาดเพ่ิมขึ้นเปน 83 ลานลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทําใหตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่สนใจลงทนุ
ของนกัลงทนุตางชาติเพ่ิมมากขึน้ โดยดูไดจากมลูคาการซือ้ขายหลกัทรัพยของนักลงทุนตางชาติมี
มูลคาเพ่ิมมากขึน้จาก 5.9 แสนลานบาท ในป พ.ศ.2543 เปน 2.5 ลานลานบาทในป พ.ศ.2553 
(www.set.or.th) ประกอบกับปจจุบันเปนยุคโลกาภวิตันทางเศรษฐกิจ (ปกปอง จนัวทิย. 2553: 20)   สงผล
ใหเศรษฐกิจของแตละประเทศมีความเชือ่มโยงกันอยางไมสามารถแยกออกจากกันได  มกีารพึง่พากันและ
กันสูงและตางหลอมรวมเศรษฐกจิของประเทศตนเองเขาเปนหนึง่เดียวกับเศรษฐกจิโลก  ทั้งในดานการคา  
การลงทุน  การเงิน  แรงงาน  เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  สงผลใหโลกเขาใกลความเปนเศรษฐกจิหนึ่ง
เดียวกัน (One Economy) มากขึ้นเรื่อยๆ  อุปสรรคและการกีดกันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมลดตํ่าลง         
การดําเนนิธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนไปอยางเสรี  สะดวก  รวดเร็ว  กวางขวางไปทั่วโลก   
มีลักษณะขามชาติ (Transnationalism) และเปนไปตามเวลาจริง (Real Time) โดยมีพัฒนาการของ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจยัสนับสนนุทีส่ําคัญ ตลาดหลักทรัพยเปนสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ
จากการโลกาภิวตันทางเศรษฐกิจ ฉะนัน้เหตุการณตางๆ ทีเ่กิดขึน้กบัตลาดหลกัทรัพยแหงหนึ่งไมวาจะเปน
ในดานบวกหรอืดานลบ ยอมสงผลตอตลาดหลกัทรัพยแหงอื่นๆ อยางหลีกเลีย่งไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากเหตุการณนั้นเกิดขึน้กับตลาดหลกัทรัพยในประเทศทีพั่ฒนาแลวหรือประเทศที่มีมลูคาหลกัทรัพยตาม
ราคาตลาด (Market Capitalization) สูง ยอมสงผลตอตลาดหลกัทรัพยเกดิใหมหรือตลาดหลกัทรัพยที่มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดทีน่อยกวา จากการศกึษาพบวาตลาดหลกัทรพัยสําคัญที่มีอิทธิตอตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดแก ตลาดหลกัทรัพยสหรฐัอเมริกา ตลาดหลกัทรัพยอังกฤษ ตลาดหลกัทรัพย
ญ่ีปุน ตลาดหลกัทรัพยฮองกง แตในปจจบัุนตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยมีความสัมพนัธกับตลาด
หลกัทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง แตกลับมีความสัมพันธกับตลาดหลักทรัพยในภมิูภาคเอเชยีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับตลาดหลักทรัพยฮองกง (สถาบันวจิยันครหลวงไทย. 2553) ซึ่งมสีาเหตุมาจาก
การที่ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ สงผลใหคาเงนิ
ดอลลารและคาเงนิยูโรออนคาลง เกิดความไมเสถียรภาพของคาเงินซึ่งสงผลตอการลงทนุของประเทศ 
ในกลุมอเมริกาและยุโรป ทําใหฐานการคาและการลงทุนถูกยายมาอยูในภมิูภาคเอเชยีมากขึน้ โดยเฉพาะ
ฮองกง เนื่องจากฮองกงมภีูมิประเทศทีเ่หมาะสมกบัการต้ังฐานการผลติและการกระจายสินคา เพราะ
ฮองกงมีทาเรือน้ําลึกและมีเขตแบงดินแดนอยูระหวางทวปีเอเชยีและทวปียุโรป นอกจากนีฮ้องกง 
ยังมีนโยบายเศรษฐกิจเสรี เปนเมืองทาปลอดภาษหีรอืเกบ็ภาษีในระดับตํ่า จากนโยบายทีเ่ปดกวางรวมถึง 
ภูมิประเทศที่เอือ้อํานวย ฮองกงจงึเปนที่ดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนทาํการคาและการผลติ 
สงผลใหฮองกงเปนเขตการปกครองพิเศษทีส่ําคัญทางธรุกิจ เปนแหลงระดมเงินทนุทีส่ําคญั เงินทนุ 
จากภายนอกประเทศไหลเขามายงัฮองกงเปนจาํนวนมากทาํใหเศรษฐกจิภายในเติบโตในระดบัสงู รวมถึง
ตลาดหลกัทรพัยฮองกงกเ็ติบโตสงูขึน้เชนเดียวกนั สงผลใหตลาดหลกัทรัพยฮองกงมีมูลคาหลกัทรัพย 
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ตามราคาตลาดสงูเปนอนัดับสองในภูมิภาคเอเชยี การเคลือ่นไหวของตลาดหลกัทรัพยฮองกงจึงมอีทิธพิล
ตอตลาดหลักทรัพยกําลงัพัฒนาอยางหลกีเลี่ยงไมได ดังจะเหน็ไดจากการวเิคราะหคาสหสมัพันธเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation) ระหวางตลาดหลกัทรัพยฮองกงและตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย  โดยใชดัชนฮีั่งเสง็ (HSKI) และดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) รายไตรมาสต้ังแต 
ป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 จํานวน 24 ไตรมาสมาหาความสัมพันธโดยใชโปรแกรม SPSS ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ความสมัพันธระหวางดัชนฮีั่งเสง็และดัชนีหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ผลการวิเคราะหพบวา ณ ระดับความเชือ่ม่ันที่ 99 เปอรเซน็ต ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมี
ความสมัพันธกับตลาดหลกัทรัพยฮองกงในอัตรารอยละ 82 ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  ความสัมพันธระหวางดัชนฮีั่งเสง็และดัชนหีลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Correlations 

  HSKI SET 

Pearson Correlation 1 .821** 

Sig. (2-tailed)  .000 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .821** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
SET 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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        จากความสมัพันธที่กลาวมาแลวขางตน เปนเหตุผลสนับสนุนวาตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันกับตลาดหลกัทรพัยฮองกง นักลงทุนในประเทศไทยจะใชดัชนฮีั่งเสง็ 
มาเปนปจจยัหนึ่งในการตัดสนิใจลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย (Surachai, Abbas;& Charles. 2550)  
แบบรายวัน (Day by day) เนือ่งจากเวลาทาํการของตลาดหลกัทรัพยฮองกง มีเวลาใกลเคียงกบัเวลาทําการ 
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย นกัลงทนุไทยมีความเชือ่วาหากหลกัทรัพยในตลาดหลกัทรัพยฮองกง
ถูกขายออกมาจนทําใหดัชนฮีัง่เส็งปรบัตวัลดลง จะสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวั
ลดลงเชนเดยีวกัน แตเนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของดชันฮีัง่เส็งนัน้มีสาเหตมุาจากหลายปจจยัดวยกัน  
จากการวิเคราะหผลงานวจิยัของผูอื่นพบวาปจจยัทีส่งผลตอการเคลือ่นไหวของดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง
ไดแก1.ปจจัยภายในประเทศ ประกอบดวย ผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง  
ปริมาณเงินในระบบฮองกง และอัตราการวางงานในฮองกง 2. ปจจัยภายนอกประเทศ ประกอบดวย   
ดชันรีาคาหลกัทรัพยเอสแอนดพี 500 (S&P 500) ประเทศสหรฐัอเมริกา ดัชนีราคาหลักทรพัยฟุตซี ่100 
(FTSE100) ประเทศอังกฤษ ดัชนีราคาหลักทรัพยเซี่ยงไฮ คอมโพสิต (SSEC) ประเทศจนี ราคาน้ํามัน  
ในตลาดไนเม็กซ (Nymex) ประเทศสหรฐัอเมริกา และราคาทองคําในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
        ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวจิยัมคีวามมุงหมายในการศึกษาหาปจจัยที่มผีลตอดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกงและศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ.2553   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
        ในงานวิจยัคร้ังนีผู้วจิยัไดต้ังความมุงหมายไวเพ่ือศึกษาปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกงและศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนรีาคาหลักทรพัยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
        ทําใหทราบถึงปจจยัที่มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและความสัมพันธระหวางดชันรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือเปนประโยชนตอนกัลงทนุนํามาวาง 
แนวทางการลงทนุใหเหมาะกับสภาวะตลาดที่มีการเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและเพ่ือเปน
แนวทางสาํหรับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย นําไปวางมาตรการใหความคุมครองผลประโยชนของ 
นักลงทนุ และนําไปวางนโยบายดานการรักษาเสถียรภาพในระยะยาวใหแกตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
        ขอมูลและแหลงขอมูล 
         การศกึษาปจจยัทีมี่ผลตอดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกงและความสัมพันธระหวางดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมลูทตุยิภูมแิบบอนกุรมเวลา 
(Secondary time series data) รายไตรมาสต้ังแตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 24 ไตรมาส  
โดยเกบ็ขอมูลจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สํานกังานสํามะโนประชากรและสถติิแหงชาติของเขต
การปกครองพิเศษฮองกง (Census and Statistic Department of the Hong Kong Special 
Administrative Region) และโปรแกรม Reauters (Reauters Datalink database of the Thomson 
Reauters Company) 
 
      การวิเคราะหขอมูล 
        ใชวิธีการวิเคราะหเชงิปริมาณ (Quantitative Analysis) ศึกษาปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกง ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และศกึษาความสัมพันธ
ระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในรูปสมการถดถอยเชงิเสน
อยางงาย (Simple Linear Regression) โดยอาศัยโปรแกรม SPSS และใชวิธีกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบ
ธรรมดา (Ordinary Least Square) มาทําการประมาณคาสัมประสทิธิข์องตัวแปรอิสระตางๆ กลาวคือ  
เม่ือตวัแปรอสิระตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย แลวจะทําใหตวัแปรตามเปลี่ยนแปลงไปกีห่นวย  
 
        ตัวแปรที่ศึกษา 
              การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 
                   1.  ตัวแปรอิสระ  แบงไดดังนี้ 
                        1.1   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง   
                         1.2   ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง   
                         1.3   ปริมาณเงินในระบบฮองกง   

             1.4   อัตราการวางงานในฮองกง   
            1.5   ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500  
            1.6   ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE100 
            1.7   ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC  
             1.8   ราคาน้ํามัน  (Light Sweet Crude Oil Price) 
             1.9   ราคาทองคํา (London Gold Fixing) 

                  2.   ตัวแปรตาม  ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 
 



 6 

              การศกึษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
                   1.   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 
                   2.   ตัวแปรตาม  ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
      ขอตกลงเบื้องตน 
               ในการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจยัไดใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายไตรมาสตัง้แตไตรมาสที่ 1 
พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 กับตัวแปรทัง้หมด จาํนวน 24 ไตรมาส โดยมีขอบเขตในการเกบ็ขอมูล
ดังนี ้
               1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ผูวิจยัไดทําการเกบ็ขอมูลในรูปอัตรารอยละ ณ วัน
สุดทายของไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง   
               2.  ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูลในรูปอัตรารอยละ ณ วนัสดุทาย
ของไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาดชันีราคา
ผูบริโภคของฮองกง   
               3.  ปริมาณเงินในระบบฮองกง ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูล ณ วันสุดทายของไตรมาส ต้ังแต 
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาปริมาณเงนิในระบบฮองกง ซึ่งมี
หนวยวัดปริมาณเงนิในระบบเปนพันลานดอลลารฮองกง 
               4.  อัตราการวางงานในฮองกง ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมลูในรูปอตัรารอยละ ณ วันสุดทาย
ของไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาอัตราการ
วางงานในฮองกง   
               5.  ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P 500 ผูวิจยัไดทําการเก็บขอมูลดัชนีราคา ณ วนัสุดทายของ
ไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาดัชนีราคา
หลกัทรัพย S&P 500 ซึ่งมีหนวยวัดดชันรีาคาเปนจดุ 
               6.  ดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE100 ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูลดชันรีาคา ณ วันสุดทายของ
ไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาดัชนีราคา
หลกัทรัพย FTSE100 ซึ่งมีหนวยวดัดัชนีราคาเปนจดุ 
               7.  ดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมลูดัชนีราคา ณ วันสุดทายของ
ไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาดัชนีราคา
หลกัทรัพย SSEC ซึ่งมีหนวยวดัดัชนรีาคาเปนจดุ 
               8.  ราคาน้ํามัน ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูลราคาน้ํามันดิบในตลาด Nymex ณ วันสุดทายของ
ไตรมาส ต้ังแต ไตรมาสที่1 พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสที่4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาราคาน้ํามัน ซึ่งมี
หนวยวัดราคาน้ํามันเปน ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอบารเรล (Barrel) 
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              9.  ราคาทองคํา ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมลูราคาทองคําแทงทีมี่ความบรสิุทธิ์ 99.5% ในตลาด
ลอนดอน ณ วันสุดทายของไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทน
ในการหาราคาทองคํา ซึ่งมหีนวยวดัราคาทองคําเปน ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอทรอยสออนซ (Troy Ounce) 
              10.  ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูลดัชนีราคา ณ วันสุดทายของ
ไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการหาดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกง ซึ่งมีหนวยวดัดัชนีราคาเปนจดุ 
              11.  ดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจยัไดทําการเกบ็ขอมูลดัชนรีาคา ณ วนัสดุทาย
ของไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 มาเปนตัวแทนในการดัชนรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งมหีนวยวดัดัชนรีาคาเปนจดุ 
 
        นิยามศัพทเฉพาะ 
           1.  หลักทรัพย (Securities) หมายถึง ตราสารทางการเงนิทีอ่อกโดยรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ 
หรือ บริษัทเอกชน โดยหลักทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลกัทรัพยประเภทตราสารทุนและหลกัทรัพย
ประเภทตราสารหนีซ้ึ่งมีทั้ง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธ์ิ ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย หุนกู  
พันธบัตรรัฐบาล เปนตน ในการวิจยัคร้ังนีจ้ะทําการศึกษาตราสารทนุเทานั้น 
                     2.   ผลติภัณฑมวลรวมภายในฮองกง (Hong Kong’s Gross Domestic Product)  
หมายถึง มลูคาตลาดของสนิคาและบริการขั้นสดุทาย ที่ถกูผลติขึน้ภายในฮองกงเทานั้น โดยไมคาํนึงวา
ผลผลิตนั้นจะผลิตมาจากทรัพยากรของชาติใด ในการวิจยัครั้งนีผ้ลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงจะวัดมา
จากดานรายจาย ซึ่งอยูในรูปอัตรารอยละ สามารถคํานวณไดโดย รายจายเพ่ือการบริโภค + รายจายเพือ่
การลงทุน + รายจายของรัฐบาล + รายจายสทุธิของตางประเทศที่ซือ้สินคาทีผ่ลิตในประเทศ  
           3.   ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง (Hong Kong’s Consumer Price Index) หมายถึง 
อัตรารอยละทีใ่ชวัดการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคาและบริการ จากสนิคาทีผู่บริโภคซือ้มาบริโภค 
เปนประจาํ โดยนําราคาปจจบัุนของสนิคาเหลานัน้มาเฉลีย่สัมพัทธถวงน้ําหนกัโดยใชการถวงน้ําหนัก 
แบบคงทีแ่ลวนําคาที่ไดมาเปรยีบเทยีบกบัปฐานที่กําหนดไว 
           4.   ปริมาณเงินในระบบฮองกงตามความหมายกวาง (Hong Kong’s Money Supply: 
M2) หมายถึง ปริมาณเงนิทีห่มุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่อยู
ในมอืประชาชน เงินฝากกระแสรายวัน เผื่อเรียกที่ประชาชนฝากไวกับธนาคาร รวมถึงเงินฝากออมทรัพย 
เงินฝากประจาํของประชาชน และเงินฝากของประชาชนทีอ่ยูในรูปตั๋วสญัญาใชเงินกับบริษทัเงนิทนุ 
           5.   อัตราการวางงานในฮองกง (Hong Kong’s Unemployment Rate) หมายถึง อัตรา
รอยละของบุคคลที่มีอาย ุ15 ปขึน้ไปซึ่งวางงาน บุคคลวางงานมีความหมายรวมถึง บุคคลซึ่งไมมีงานทํา  
บุคคลซึ่งกําลังหางานทําและบุคคลที่กําลังรอเขาทํางาน 
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            6.  ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500 (Standard & Poor’s 500 Index) หมายถึง ดัชนี
หลกัทรัพยซึ่งประกอบดวยหลกัทรพัยสําคัญในทกุกลุมอุตสาหกรรม จาํนวนหารอยบริษทัทีจ่ดทะเบียน      
ในตลาดหลกัทรัพยประเทศสหรัฐอเมรกิา   
           7.  ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE 100 (FTSE100 Index) หมายถึง ดชันีหลกัทรัพยของ
ประเทศองักฤษ ซึ่งประกอบดวยบริษทัจดทะเบยีนที่มีมูลคาตามราคาตลาดสงูทีสุ่ดจาํนวนหนึง่รอยบรษิัท 
ในตลาดหลกัทรัพยลอนดอน   
           8.  ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC (Shanghai Composite Index) หมายถงึ ดัชนี
หลกัทรัพยในประเทศจนี เปนดชันทีีส่ะทอนการเคลือ่นไหวของบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย      
A-share และ B-share โดยใชเงินหยวนเปนเงินสกลุในการซื้อขายหลกัทรัพย    
           9.  ราคานํ้ามัน (Light Sweet Crude Oil Price) หมายถึง ราคาน้ํามันดิบในตลาด Nymex 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนํามาใชเปนมาตรวดัราคาน้ํามันทั่วโลก   
           10.  ราคาทองคํา (London Gold Fixing) หมายถึง ราคาทองคําแทงขนาดหนึ่ง        
ทรอยสออนซที่มคีวามบรสิุทธิ์ 99.5% ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ   
           11.  ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง (Hang Seng Index) หมายถึง ดัชนีหลกัทรัพย           
ซึ่งประกอบดวยหลักทรัพยสําคัญ 4 กลุมธุรกิจ ไดแก ธุรกิจการเงนิ ธุรกิจที่ดนิ ธุรกิจอตุสาหกรรมและพาณิช
กรรม ธุรกิจสาธารณูปโภค  
           12.  ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand Index)  
หมายถึง ดัชนีที่ใชสะทอนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยทั้งหมดทุกกลุมอุตสาหกรรม โดยคํานวณ
จากหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        ในการศึกษาปจจยัที่มผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงซึ่งสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงในดชันี
ราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในคร้ังนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนไดแก 1. ทําการศึกษาปจจัย 
ที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง โดยทําการศึกษาจากตัวแปรอสิระทั้งหมด 9 ตัวแปรไดแก ผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในฮองกง ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อตัราการวางงาน 
ในฮองกง  ดัชนรีาคาหลกัทรัพย S&P 500 ประเทศสหรฐัอเมริกา ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE100 ประเทศ
อังกฤษ   ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC ประเทศจนี ราคาน้าํมันและราคาทองคํา ตัวแปรตามไดแก ดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกง 2. ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งตวัแปรอสิระไดแก ดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกง และตัวแปรตามไดแก ดชันีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย ดังกรอบแนวคิด 
 
ปจจัยท่ีมผีลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกบัดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตวัแปรอิสระ 
1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง   
2.  ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง   
3.  ปริมาณเงินในระบบฮองกง  
4.  อัตราการวางงานในฮองกง 
5.  ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500 
6.  ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE 100 
7.  ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC 
8.  ราคาน้ํามัน  
9.  ราคาทองคํา  

 

 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง 

 

 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ 
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง 

 

 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
ดัชนรีาคาหลกัทรัพย 
แหงประเทศไทย 
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สมมตฐิานในการวิจยั 
        1.  ผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกง มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกง จะสงผลใหดชันีราคาหลักทรพัยฮองกงปรับตัวสูงขึน้และสงผล
ใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึน้เชนเดียวกัน         
        2.  ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง มีผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทศิทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค จะสงผลใหดัชนรีาคาหลักทรพัยฮองกงปรับตัวสูงขึ้นและสงผลใหดชันีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั 
        3.  ปริมาณเงินในระบบฮองกง มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทางเดียวกัน
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตวัสงูขึน้ 
ของปริมาณเงินในระบบ จะสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตวัสงูขึ้นและสงผลใหดชันรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั 
        4.  อัตราการวางงานในฮองกง มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทางเดียวกนั
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัวสงูขึน้ 
ของอัตราการวางงานในฮองกง จะสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวลดลงและสงผลใหดชันีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน 
        5.  ดชันรีาคาหลักทรพัย S&P 500 มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P 500 จะสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวสงูขึ้นและสงผลให
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัสงูขึ้นเชนเดยีวกัน 
        6.  ดัชนรีาคาหลักทรพัย FTSE 100 มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE 100 จะสงผลใหดชันรีาคาหลกัทรพัยฮองกงปรับตัวสงูขึน้และสงผลให
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัสงูขึ้นเชนเดยีวกัน 
        7.  ดัชนรีาคาหลักทรพัย SSEC มีผลตอดัชนีราคาหลักทรพัยฮองกงและสงผลในทศิทางเดียวกนั
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัวสงูขึน้ 
ของดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC จะสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงปรบัตวัสงูขึ้นและสงผลใหดัชนรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั 
        8.  ราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil จะสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวลดลง 
และสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน 
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        9.  ราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ มผีลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคอื ถาตลาดหลกัทรพัยฮองกงไดรับผล 
จากการปรับตัวสงูขึ้นของราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ จะสงผลใหดชันรีาคาหลักทรัพย
ฮองกงปรับตวัลดลงและสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงเชนเดยีวกัน 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
        ในการวิจยัครั้งนี้  ผูวิจยัไดทําการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกับปจจยัที่มีผลตอดัชนี
ราคาหลกัทรัพยฮองกงและศึกษาความสัมพนัธระหวางดัชนรีาคาหลักทรพัยฮองกงกับดัชนีราคาหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ชวงป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 ตอน ไดแก 
           1.   วิวัฒนาการตลาดทุนในประเทศไทย 
           2.   ประวัติความเปนมาของเขตการปกครองพิเศษฮองกง 
          3.   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
          4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  วิวัฒนาการตลาดทุนในประเทศไทย  (www.set.or.th) 
        กอนการกอต้ังตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ประเทศไทยไดดําเนินการจัดต้ังตลาดทุนขึ้น 
ในป พ.ศ.2503 โดยกลุมเอกชนซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาต ิดําเนินกิจการในลกัษณะของกองทุนรวม 
(Mutual  Fund) มีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงนิทนุจากประชาชนทั่วไป ดวยการออกตราสารพาณิชย 
(Commercial Paper) จําหนายแกนักลงทนุทีส่นใจนาํเงินออมมาลงทุน ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่มี 
การขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหความตองการเงนิทนุมีมากขึน้ ประกอบกับเทคโนโลยดีานการบรหิาร
การเงินและการลงทุนไดถูกพัฒนาอยางแพรหลายสงผลใหผูมีเงนิออม ผูตองการลงทุนและผูตองการ 
ระดมทุน ไดรับขอมลูขาวสารในการลงทุนไดกวางขวางและสะดวกรวดเร็ว การลงทุนและการระดมทุน 
จงึมีการขยายผานตลาดทนุเพ่ิมมากขึ้นเนือ่งจากสามารถระดมทุนไดเปนจาํนวนมากกวาและยังสามารถ
เปลี่ยนมือ เปลี่ยนความเปนเจาของสนิทรัพยไดสะดวกมากย่ิงขึน้ 
        ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยกอต้ังขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรก ในวันที ่4 กันยายน  
พ.ศ.2516 และตอมาในวันที ่5 เมษายน พ.ศ.2517 สภานติบัิญญัติแหงชาติ ไดมีมตผิานราง
พระราชบัญญัติตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดระบุถึงวัตถปุระสงคในการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย
แหงใหมขึน้มา  เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการชวยสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและไดมีการประกาศใช  
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 ในราชกิจจานเุบกษา ฉบบัพิเศษ เลมที่ 91  
เม่ือวนัที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2517 ซึ่งเปรียบเสมอืนการถอืกําเนดิอยางเปนทางการของตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย โดยใชชือ่ภาษาอังกฤษวา Securities Exchange of  Thailand 
        วตัถุประสงคสําคญัของพระราชบญัญัติตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 เพ่ือจัดตัง้
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสําหรับการซื้อขายหลกัทรัพยในประเทศเพ่ือทีจ่ะ 
       1.   สงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงนิทนุในประเทศ 
        2.   สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ 
        3.   ใหการซื้อขายหลักทรัพยมีสภาพคลองในราคาที่สมเหตุสมผลและเปนไปอยางมีระบบ 

http://www.set.or.th)
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        4.   ใหความคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน 
        เพ่ือใหเปนการสอดรับกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519)  
ทีมุ่งสงเสริมการพัฒนาสถาบันการเงินและตลาดทนุใหทําหนาทีส่นับสนนุดานสินเชื่อและเงินลงทุน 
แกอุตสาหกรรมในประเทศ  
        1.1   ยุคแรกของตลาดทุนไทยป พ.ศ.2520-พ.ศ.2522  
           หลงัจากการเปดตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยอยางเปนทางการเมือ่วนัที่ 18 เมษายน 
พ.ศ.2518 สภาวะการซื้อขายหลกัทรัพยคอนขางเงยีบเหงา ไมคึกคักเทาที่ควรเนื่องจากยังไมเปนที่รูจกั 
และเขาใจของประชาชนทั่วไป ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแตหลังจากนั้นในป พ.ศ.2520  
ตลาดหลกัทรพัยไดเขาสูภาวะขยายตัวเปนคร้ังแรก โดยมีการเพ่ิมขึ้นอยางมากทั้งดานปริมาณการซือ้ขาย
และราคาหลกัทรัพยมีมูลคาการซือ้ขายสงูถึง 26,591.25 ลานบาท สูงกวาปทีผ่านมาถึง 15 เทา ในป  
พ.ศ.2521 การซื้อขายหลกัทรพัยทวคีวามรอนแรงเพ่ิมมากขึน้ โดยต้ังแตตนปจนถึงเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2521  
มีมูลคาการซื้อขายรวม 57,272 ลานบาท หลงัจากนัน้ราคาหุนและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพยไดลดลง  
เนือ่งจากรัฐบาลไดประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที่ 10 เพ่ือเก็บภาษีกําไรสวนทนุจากการขายหลกัทรัพยทีซ่ือ้มา
และถือครองไวไมเกิน 6 เดือน โดยมีผลบังคับใชในวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2521 สงผลใหราคาและปริมาณ
การซือ้ขายหลกัทรัพยลดลงเปนอยางมาก   

           ในป พ.ศ.2522 เปนปของความซบเซาของภาวการณซือ้ขายหลกัทรัพย เมือ่บรษิัท ราชา
เงินทนุ จาํกัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจทั้งดานเงนิทนุและหลกัทรัพย ประสบปญหาการ 
ขาดสภาพคลอง ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดสั่งพักการซือ้ขายหลกัทรัพยของบริษัทราชาเงนิทนุ  
และในที่สดุบริษัทตองปดกิจการลงเนือ่งจากถูกกระทรวงการคลังประกาศเพิกถอนใบอนุญาต ปญหานี ้
ไดสรางความตระหนกตกใจแกนกัลงทนุ จงึนําหลกัทรัพยทีถื่อครองอยูนั้นออกมาขายโดยไมคํานึงถึงราคา
สงผลใหราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพยลดลงอยางรวดเร็ว รวมถึงสงผลในดานลบตอภาวะตลาดเงิน
ของประเทศไทยในขณะนัน้ดวย สถานการณดงักลาวทาํใหรัฐบาลตองเขามาดําเนนิมาตรการชวยเหลอื 
เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของธุรกจิหลกัทรัพยและตลาดเงนิ โดยในเดือนสงิหาคม พ.ศ.2522 ไดจัดต้ังกองทุน  
พัฒนาตลาดทนุ ขึน้ดวยเงินจาํนวน 1,000 ลานบาท เพ่ือเสริมอํานาจซือ้และเพ่ิมสภาพคลองในตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทยไดจดัสรรเงินอกีจาํนวน 1,000 ลานบาทผานสมาคม
ธนาคารไทยเพ่ือเปนเงนิเสริมกองทุนหนนุสภาพคลองของบริษัทสมาชกิตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
ขณะเดยีวกันสมาคมธนาคารไทยไดจดัตั้งกองทุนขึน้ดวยเงิน 1,000 ลานบาท เพ่ือเสริมสภาพคลองใหแก
บริษัทสมาชกิตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเชนกัน นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศขึน้อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย จากรอยละ 8 เปนรอยละ 9 ตอป เพ่ือดึงเงินออมเขาสูระบบ  
ขณะเดยีวกันบริษัทสมาชกิตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยไดสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุน โดยรวมกัน
สรางกําลงัซือ้ใน ตลาดใหเพ่ิมมากขึน้แตไมไดผลเทาทีค่วร ในทีสุ่ดทางการจงึไดจดัสรรเงินเพ่ิมเติมอกี 3,000 
ลานบาท เพือ่จดัต้ังกองทุนแกไขปญหาธรุกิจหลกัทรัพย 



 14 

           ปญหากรณีบริษัท ราชาเงนิทนุ จาํกดั ทีก่ลายเปนวกิฤตการณเศรษฐกิจไดสรางความ
เสยีหายใหแกระบบเศรษฐกจิและนักลงทนุจาํนวนมาก ประกอบกับปจจยัภายนอกที่ไมเอือ้ตอการลงทุน 
เชน ภาวะการเงินตึงตัวและเศรษฐกิจตกตํ่าเกือบทุกประเทศทั่วโลก ปญหาความไมสงบในประเทศ 
เพ่ือนบานและปญหาดานการเมืองระหวางประเทศ ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการลงทนุในตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยมูลคาการซื้อขายในป พ.ศ.2522 ลดลงจากปกอนหนานีถึ้งรอยละ 60.66 
ผลจากวิกฤตดงักลาวทาํใหบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยนั้นอยูในภาวะที่ซบเซา
ติดตอกันเปนเวลานาน 
        1.2   ยุควางรากฐานและพัฒนาป พ.ศ.2523-พ.ศ.2529 
           ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมลีกัษณะแตกตางจากตลาดหลกัทรัพยในตางประเทศ 
คอื มกีารจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยขึ้นกอน กอนการเกิดความตองการซือ้ขายหลักทรัพย ดังนัน้การซือ้ขาย
หลกัทรัพยในระยะแรกๆ จงึไมกาวหนาเทาทีค่วร ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในยุคแรกจึงอยูในภาวะ
ผันผวนและขาดเสถียรภาพ การแกไขปญหาตางๆ เปนการแกปญหาหลงัจากที่เกดิปญหาขึน้แลวมากกวา
จะเปนการปองกนัมิใหปญหาเกดิขึน้ ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีหนวยงานทีท่ําหนาทีใ่นการกํากับดูแล 
ตลาดหลกัทรพัยโดยเฉพาะ ผูกํากับดูแลคือกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังคณะที่ปรกึษา
เก่ียวกับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นเร่ืองสําคัญๆ ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยจะตอง
ผานคณะทีป่รึกษากอนจงึทําใหการตัดสนิใจและการแกไขเกดิความลาชาในป พ.ศ.2523 ตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทยไดกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานดานธรุกิจหลกัทรัพย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร 
ทีใ่ชเกีย่วกับธุรกิจหลกัทรัพยของบริษัทสมาชกิใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งตรวจสอบการดําเนนิงาน
ของบริษทัสมาชกิและตรวจสอบการรองเรียนของลกูคาและของบริษทัสมาชกิดวยกัน นอกจากนีเ้พ่ือให 
นักลงทนุไดมีขอมูลเพียงพอในการประกอบการตดัสนิใจ   ตลาดหลกัทรัพยจงึไดกําหนดใหบริษัท 
จดทะเบียนและบริษทัรับอนุญาตจดัทําและนาํสงรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกบัฐานะการเงนิและ 
ผลการดําเนนิการตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรความรูความเขาใจแกนกัลงทนุ  
นักเรยีน นสิิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดทราบถึงความสาํคัญและขอบเขตการดําเนนิงานของตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยมากขึน้   
           พระราชบัญญัตติลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ.2527 ไดประกาศใชอยาง
เปนทางการเม่ือวันที ่26 กันยายน พ.ศ.2527 โดยมีการแกไขบทบัญญัติเพ่ิมเติมหลายมาตรา หลังจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัตติลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบบัที่ 2) ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
ไดสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนตางประเทศในการลงทนุในประเทศไทยมากขึน้ ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยจงึเริ่มการ Roadshow ตลาดทนุไทยเปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2528 เพ่ือเชญิชวนนกัลงทุน
ตางประเทศใหเขามาลงทนุในตลาดทนุไทย โดยจัดการสัมมนาระหวางประเทศเรื่อง Take-off Time for  
Thai Capital Market นอกจากนี้ยังไดประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ือลดปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของนกัลงทนุตางประเทศ โดยรวมกับธนาคารแหงประเทศไทยในการปรับปรุง
กระบวนการนําเงินลงทุนออกนอกประเทศและรวมกับกรมสรรพากรพิจารณาเรื่องอนสุัญญาภาษีซอนกับ
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ประเทศตางๆ เพ่ือลดความซบัซอนของการเสียภาษสีําหรบัเงินไดทีล่งทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ถึงแมวาในป พ.ศ.2527 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังอยูในภาวะทีย่่ําแย มีการขาดดุล
งบประมาณ ขาดดุลการคาและขาดดลุการชําระเงิน เกิดภาวะตึงตัวและอัตราดอกเบ้ียอยูในระดับสูง แมวา
ตลาดหลกัทรพัยจะไดรบัผลกระทบจากสถานการณดังกลาว แตมูลคาการซื้อขายหลกัทรัพยรวมกลบัเพ่ิม
สูงขึ้นเนือ่งจากนกัลงทนุตางประเทศสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น รฐับาลใหความสนใจที่จะ
พัฒนาตลาดทนุอยางจริงจงั โดยไดปรบัโครงสรางภาษทีีเ่อือ้ประโยชนตอนกัลงทุนในตลาดหลักทรัพยมาก
ขึ้นและแกไขระเบียบการปริวรรตเงินตราเพ่ือใหนักลงทนุตางประเทศสงผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยออกนอกประเทศไดรวดเร็วขึน้    
        1.3  ยุคเติบโตอยางกาวกระโดดป พ.ศ.2530-พ.ศ.2539 
           ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเติบโตมาไดระดับหนึ่ง จงึเร่ิมเขาสูตลาดทุนโลก โดยไดเขา
เปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศตางๆ ทีเ่กีย่วของกับตลาดหลกัทรัพยและตลาดทุนในระดับสากล  
เพ่ือเปนการเผยแพรตลาดหลกัทรัพยไทยและสรางความนาเชือ่ถือใหแกนกัลงทนุในตางประเทศ โดยในป 
พ.ศ.2533 ดวยการเขาเปนสมาชกิสามัญของสมาพันธตลาดหลกัทรัพยนานาชาติ (The World Federation  
of Exchange: WFE)   
           หลงัจากการประกาศใชพระราชบัญญัตหิลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ.2535 แลวไดมี
การแยกหนาที่ดานการกํากับดูแลออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และต้ังองคกรขึน้มาทําหนาที่นี้
โดยเฉพาะ องคกรดังกลาว ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.)  
ตอมาในวันที ่1 มกราคม พ.ศ.2534 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนชือ่ภาษาอังกฤษจาก
เดิม Securities Exchange of Thailand มาเปน The Stock Exchange of  Thailand โดยใชชือ่ยอ SET 
เชนเดิม 
           จากการทีต่ลาดหลกัทรัพยไทย เร่ิมขยายตัวต้ังแตป พ.ศ.2530 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
ไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง และมแีนวโนมที่จะขยายตัวตอไปอีกในอนาคต ดังนั้นตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทยจึงกําหนดแผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2531 ในการปรับปรุงระบบการซื้อขายหลกัทรัพยจากระบบประมูล
อยางเปดเผยโดยวธีิเคาะกระดาน มาเปนระบบการซือ้ขายหลักทรัพยดวยคอมพิวเตอร  โดยใชระบบการซือ้
ขายหลกัทรัพยดวยคอมพิวเตอรนีเ้รียกวา Automated System for The Stock Exchange หรือ ระบบ 
ASSET ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดเริ่มนําระบบการซื้อขายหลักทรัพยดวยคอมพิวเตอรมาใชกับ
การซื้อขายหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนเปนลําดบัแรก หลงัจากนั้นจงึเริ่มนําระบบดังกลาวมาใชในการซือ้
ขายหลกัทรัพยในกลุมเงินทุนและหลกัทรัพยและใชกับการซื้อขายหลกัทรัพยทกุกลุมอุตสาหกรรมบน
กระดานหลกั (ยกเวนหุนบุริมสทิธ ิหุนกู พันธบัตร และกระดานตางประเทศ) นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย 
ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือรายงานราคาหลกัทรัพย (Price Reporting System: PRS) ขึ้น โดย
เชือ่มโยงขอมูลการซื้อขายหลกัทรัพยจากระบบ ASSET เพือ่ใชเผยแพรขอมูลการลงทนุในระหวางเวลาที่มี
การซื้อขายหลกัทรัพยแบบทันเวลา (Real-time) ทําใหบริษัทสมาชกิและนักลงทุนทั้งในกรุงเทพและ
ตางจงัหวดั สามารถรบัรูขอมลูไดรวดเร็วและเทาเทยีมกนั 
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           ทามกลางความเฟองฟูของเศรษฐกิจและยคุทองของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ได
เกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมอืงหรือทีเ่รียกวาเหตกุารณพฤษภาทมิฬขึน้ ในวันที ่19 พฤษภาคม 
พ.ศ.2535 ตามมาดวยเหตุการณในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย 
และตลาดหลกัทรพัยไดกลาวโทษดําเนนิคดีกับผูกระทําความผดิตอพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาด
หลกัทรัพย พ.ศ.2535 ที่เกีย่วของกับการสรางราคาหลักทรัพยของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จาํกัด 
(BBC) เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอภาวะตลาดหลกัทรัพยอยางมาก กระทรวงการคลังจึงไดจดัต้ัง
กองทุนมลูคา 15,000 ลานบาท เพื่อเสริมสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุน อยางไรก็ตามการปฏิรูปโครงสราง
ตลาดทุนในครั้งนี้ไดผลเปนทีน่าพอใจ ซึ่งสงผลใหบรรยากาศการลงทุนในป พ.ศ.2535 เปนไปอยางคึกคัก
ตลอดป แมจะไดรับผลกระทบจากเหตกุารณความไมสงบตางๆ ดังที่กลาวมาแลว ทั้งนี้มูลคาการซือ้ขาย
หลกัทรัพยตอวันยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง   
          ในป พ.ศ.2536 ไดเกดิเหตกุารณการปดการดําเนนิการชั่วคราวของบริษทัเงนิทนุ เฟสทซต้ีิ 
อินเวสเมนท จํากัด (FCI) อนัเนื่องจากปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินและยังมขีาวการดาํเนนิคดี
เพ่ิมเติมตอผูที่เกีย่วของกับการสรางราคาหลักทรัพยอีกหลายกรณี ถึงแมวาสถาบันการเงินจะประสบกับ
ปญหาแตสภาพคลองในระบบการเงนิไทยยังคงเพ่ิมสูงขึ้นจากการไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศ
ในชวงคร่ึงหลังของป พ.ศ.2536 เนือ่งจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดตางประเทศอยูในระดับทีตํ่่า ขณะที่
เศรษฐกจิไทยยังมีการขยายตัวเปนที่นาพอใจในระดับรอยละ7-8 ทําใหนกัลงทนุมีความเชือ่มัน่ตอการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยมากย่ิงขึน้  การลงทนุจากตางประเทศและการเก็งกําไรของนกัลงทนุไทยไดผลักดันให
ระดับราคาและปริมาณการซื้อขายหลกัทรัพยสูงขึน้อยางไมสอดคลองกับปจจยัพ้ืนฐาน จนกระทั่งในวันที่  
4 มกราคม พ.ศ.2537  ดัชนีราคาหุนไทยไดสรางจดุสงูสดุของประวัติศาสตรตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่ระดับ1,789.16 จุด อยางเกินความคาดหมาย แตหลังจากนั้นภาวะตลาดหลักทรัพยไดปรับตัวลดลง
อยางตอเนือ่ง ความผนัผวนทั้งตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ิมความรุนแรงขึน้เรือ่ยๆ ดวยความกาวหนาของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเชือ่มระบบเศรษฐกิจโลกเปนหนึง่เดียว ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
ประเทศลวนเปนปจจยัที่สงผลกระทบตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน วกิฤตการณ
อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ  โดยเฉพาะการออนคาลงของเงินดอลลารสหรฐั และการลดคาเงิน 
เปโซ สงผลใหนกัลงทนุตางประเทศมีการเคลือ่นยายการลงทุนออกจากประเทศในแถบเอเชีย ประกอบกับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ และการยุบสภา ปจจยัตางๆ เหลานีส้งผลกระทบทาง
จติวทิยาตอนักลงทนุและการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สงผลใหระดับราคาหุนปรับตัว
ลดลงอยางตอเนือ่ง แมวาบรรยากาศการซือ้ขายหลกัทรัพยในชวงป พ.ศ.2538 ยังอยูในภาวะซบเซาแต
บริษัทหลกัทรัพยตางๆ ยังคงมีการตอสูแขงขนัระหวางบริษัทหลกัทรัพยเพ่ือแยงชงิลูกคา และไดทวคีวาม
รุนแรงมากขึ้น มีบริษทัหลกัทรัพยจาํนวนนอยรายที่ใหความสาํคัญตอการพัฒนาบทวเิคราะหหลกัทรัพย แต
จะมุงแขงขันกันในดานการตลาดมากกวา  
           ทามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและการลงทุน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยยังคง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ การเปดเผยและการเผยแพรสารสนเทศใหรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
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รวมทั้งมีความถูกตองและครบถวนโดยใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ทั้งนี้ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดเริ่ม
พัฒนาระบบจดัเก็บขอมูลขาวสารของบรษิัทจดทะเบียนตัง้แตป พ.ศ.2536 เปนตนมา และไดพัฒนาระบบ
เชือ่มโยงการรับสงและเผยแพรขอมูลระหวางตลาดหลกัทรัพยกับบรษิัทจดทะเบียน โดยการออนไลนผาน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส เรยีกวาระบบ ELCID (Electronic Listed Company Information Disclosure) สงผล
ใหบริษทัจดทะเบียนสามารถเปดเผยขอมลูขาวสารทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมายังตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยยังสามารถนําขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงขอมลูจากระบบการซือ้ขาย
หลกัทรัพยและขอมลูขาวสารอื่นๆ เผยแพรตอใหแกนักลงทุนไดทนัที ซึ่งทําใหระบบการเผยแพรสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยนัน้เปนไปอยางรวดเร็ว ทัว่ถงึ ทันเหตุการณ และมีประสทิธภิาพ ชวย
สรางความม่ันใจใหแกนักลงทุน  
        1.4   ยุควิกฤติเศรษฐกิจไทยป พ.ศ.2540-พ.ศ.2543  
             สัญญาณความไมสมดุลของเศรษฐกจิไทยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเปนลาํดบัมาต้ังแตป  
พ.ศ.2537 เม่ือถึงป พ.ศ.2539 สถาบันจดัอนัดับความนาเชื่อถือคอื บริษัท Moody’s Investors Service 
จํากัด ไดปรับลดอนัดบัความนาเชือ่ถือหนี้ระยะสัน้ของประเทศไทยลง เนือ่งจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
และอัตราเงนิเฟอทีสู่งรวมทั้งการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ขณะที่นักลงทุนตางประเทศมีการทยอยขาย
หุนออกอยางตอเนือ่ง ประกอบกับตลาดหลกัทรัพยตางๆ ทั่วโลกไดปรับตวัลดลง โดยเฉพาะประเทศ
สหรฐัอเมริกาเนือ่งจากหวัน่วาเศรษฐกจิของสหรัฐจะเขาสูภาวะฟองสบู ทําใหนกัลงทนุทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไมม่ันใจตอการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไทย ในป พ.ศ.2540 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกจิครั้งใหญ 
ในประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเกินตัวของภาคเอกชน จนทําใหสถาบนัการเงนิมีปญหา 
ประชาชนขาดความเชือ่ม่ันในสถาบันการเงิน เกดิภาวะเงนิตึง สงผลใหอตัราดอกเบ้ียเงนิกูยืมขามคนื
ระหวางธนาคารปรับตัวสงูถึงรอยละ 30 สถานการณตางๆ จึงทวีความรุนแรงขึน้ ประกอบกับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกจิทีอ่อนแอ ทั้งปญหาการขาดดุลบัญชเีดินสะพัดทีสู่งและเงินทุนสํารองระหวางประเทศทีล่ดลง 
อยางมาก ไดสัน่คลอนความเชือ่มัน่เศรษฐกิจไทยและคาเงนิบาทเปนอยางมาก ทําใหเกิดการเก็งกําไรใน
คาเงินบาทเพ่ิมขึน้และมีเงินทนุตางประเทศไหลออกนอกประเทศอยางตอเนือ่ง จนกระทั่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไมสามารถควบคุมสถานการณได เศรษฐกิจของประเทศเริ่มเขาสูภาวะวิกฤต และนํามาสูการ
ปรับเปลีย่นระบบอตัราแลกเปลีย่นจากระบบตะกราเงนิหรอือตัราแลกเปลี่ยนคงที ่เปนระบบอตัรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใตการจัดการ ตามดวยการสัง่ระงับการดําเนินกิจการชั่วคราวของสถาบัน
การเงินทีมี่ปญหาขาดสภาพคลอง จนในทีสุ่ดมสีถาบันการเงินทีต่องปดกิจการทัง้หมด 56 แหง 
            ผลจากวิกฤตการณทางเศรษฐกจิและการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไดลกุลามตอไปยัง
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตอยางรวดเร็ว กดดนัตอคาเงินของ
หลายประเทศทําใหประเทศที่ประสบวิกฤตการณตองขอรบัความชวยเหลอืทางการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เชน ประเทศอินโดนเีซยี ฟลิปปนสและเกาหลใีต   
ซึ่งการทีต่องปฏบัิติตามเง่ือนไขที่เขมงวดของ IMF สงผลใหการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ
ดังกลาวลดลงและจํานวนคนวางงานเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาว ทําใหบริษทั 
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จดทะเบียนทีเ่ปนสถาบนัการเงนิหลายแหงถูกปดกจิการ บริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมอืน่อกีหลาย
แหงประสบปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงนิและบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีผลการดาํเนนิงาน 
ที่ลดลง ตลอดจนมีบริษทัสมาชกิตลาดหลกัทรัพย ถูกทางการสั่งระงบัการดําเนินกิจการ สถานการณ
ดงักลาวทาํใหนกัลงทุนขาดความม่ันใจในการลงทนุและสงผลกระทบอยางรนุแรงตอตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย  
            วิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวไดสงผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  
และหลายบริษทัตองประสบกับปญหาดานการขาดสภาพคลองทางการเงนิอยางรุนแรง จนทาํใหตองเขาสู
กระบวนการฟนฟกิูจการ ซึ่งตองใชระยะเวลานาน ดงันัน้ในป พ.ศ.2541 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
ไดแยกหลักทรัพยของบริษทัที่ตองเขากระบวนการฟนฟูกิจการออกมาทําการซือ้ขายตางหาก ภายใตหมวด
บริษัทจดทะเบียนทีอ่ยูระหวางฟนฟูการดําเนนิงาน (Companies under  Rehabilitation) หรือ Rehabco 
พรอมทั้งไดเขาไปใหความชวยเหลอืประสานงานดานการปรับโครงสรางหนีแ้กบริษทัจดทะเบยีนกลุม
ดังกลาว นอกจากนี้รัฐบาลยังไดดําเนินนโยบายการเงนิทีผ่อนคลายเพือ่เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งทําให
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงนิกูปรบัลดลงอยางตอเนือ่ง ทําใหสถานการณเศรษฐกจิ 
เร่ิมคลี่คลายลงและดุลบัญชเีดินสะพัดเริ่มเกนิดุลอยางตอเนือ่ง  สงผลใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
เร่ิมมีเสถยีรภาพและขยายตัวเพิ่มขึ้น   
        1.5   ยุคพัฒนาตลาดทุนไทยตามแผนแมบทป พ.ศ.2544-ปจจุบัน 
            ทามกลางวิกฤตเศรษฐกจิและกระแสการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของตลาดการเงนิโลก 
ในขณะนั้น ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยยังคงเดินหนาตอไป โดยไดปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
องคกร พรอมทั้งกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธทางธรุกิจในดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความแข็งแกรง
ใหองคกรและตลาดทุนไทย ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ใหจดัต้ังตลาดหลกัทรัพยใหม (Market for Alternative Investment: mai)  
เพ่ือสรางโอกาสใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญของประเทศไดมีบทบาทสาํคัญ 
ทีจ่ะชวยฟนฟูเศรษฐกิจไทย สามารถเขาถึงแหลงเงนิทนุระยะยาวที่มีประสทิธภิาพและระดมเงนิทนุจาก
ตลาดทุนได โดยไดเริ่มมกีารซือ้ขายหลักทรัพยเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2544 
            และในป พ.ศ.2542-พ.ศ.2543 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดพัฒนาความรวมมือใน
ดานตางๆ กับตลาดหลักทรัพยตางประเทศหลายแหง ไดแก ตลาดหลกัทรัพยออสเตรเลยี ตลาดหลกัทรพัย
โตเกียว ตลาดหลกัทรัพยไตหวนัและศูนยซือ้ขายหลกัทรัพยโฮจมิินหซติี้ นอกจากนีใ้นป พ.ศ.2543 
 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดใหคณะทาํงานของ Boston Consulting Group (BCG) ซึ่งเปนที่
ปรึกษาโครงการพัฒนากลยุทธทางธรุกิจของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ศกึษาถึงปญหาทีเ่กดิขึน้ใน
ตลาดทุนไทยและเสนอแนะแนวทางแกไข ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน พรอมกําหนด 23 มาตรการในการ
พัฒนาและฟนฟูตลาดทุนไทยเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ของตลาดทุนไทย ในชวง
นีต้ลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดกําหนดกลยุทธทางการตลาดเชิงรุก ในการพัฒนาและเพ่ิมความ
หลากหลายของสินคาในตลาดหลกัทรัพย และเพือ่สงเสริมและเผยแพรขอมลูความรูตางๆ ใหแกนกัลงทนุ 
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โดยไดจดัต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรธรุกิจหลกัทรัพยและโครงการพัฒนาเยาวชน เพ่ือสงเสริมความรูใหแก
บคุลากรในตลาดทนุและเยาวชนไทย  
           ดังนั้นต้ังแตป พ.ศ.2544 เปนตนมา การลงทุนในหลักทรัพยไดเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง แมยัง
ไมรอนแรงเทาที่ควร ดชันรีาคาหลกัทรัพยเริ่มปรบัตัวเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ.
2547 ดัชนีราคาหลกัทรัพยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 131 อยูที่ระดับ 802.19 จดุซึ่งเปนสถิตสิูงสดุ
ในรอบ 7 ปหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดรับการจดัอันดับวามีอัตราการ
เติบโตสงูสดุ เม่ือเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยอืน่ๆ ทั่วโลก แมวาสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมดขีึน้ 
แตในป พ.ศ.2547 มีปจจยัลบหลายประการทีก่ระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทนุในตลาด
หลกัทรัพย ทั้งราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทีสู่งขึน้ การผนัผวนของคาเงินบาท สถานการณความไมสงบใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือเปนการขยายฐานการลงทนุและพัฒนาตลาดทนุไทย ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยไดสรางพันธมิตรทางธุรกิจรวมกบัตลาดหลกัทรัพยอื่นๆ ในภูมิภาค ไดแก ตลาดหลกัทรพัย
ฮองกง ตลาดหลกัทรัพยจติตะกอง ประเทศบังกลาเทศ ตลาดหลกัทรัพยกัวลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย
และตลาดหลกัทรพัยสิงคโปร 
           หลงัจากป พ.ศ.2547 สถานการณเศรษฐกจิโดยรวมยังไมสามารถฟนตวัได มากไปกวานัน้
ประเทศสหรัฐอเมริกายังประสบกับปญหาราคาน้าํมันที่ปรบัตวัสงูขึน้ การออนคาลงของเงนิดอลลารสหรัฐ  
สงผลใหประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับปญหาการขาดดุลแฝด (Twin Deficit) คอื ขาดดุลการคา ขาดดุล
งบประมาณและขาดดุลชาํระเงนิระหวางประเทศ ธนาคารกลางประเทศสหรฐัมีนโยบายลดอตัราดอกเบ้ีย
ต่ําสุดในประวัตศิาสตรเหลอืรอยละ 1 ตอป ซึ่งการลดอตัราดอกเบ้ียในคร้ังนีเ้ปนการกระตุนเศรษฐกจิ
อเมรกิาทางออมในดานอสงัหาริมทรัพย ทําใหประชาชนสามารถกูเงินดอกเบ้ียตํ่ามาซื้อบาน ซือ้
อสังหาริมทรัพย สงผลใหราคาบานสงูขึน้จากเดิมเปนอยางมาก เกิดภาวะฟองสบูในตลาดอสงัหาริมทรัพย  
จนลุกลามกลายเปนวิกฤตเศรษฐกิจ (Subprime Mortgage Crisis) คร้ังใหญและขยายวงกวางในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ผนวกกับปลายป พ.ศ.2551 ประเทศในยูโรโซนประสบกับปญหาหนีส้าธารณะสูงถึงรอยละ 
113 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สงผลใหรฐับาลขาดดุลการคารอยละ14.5 ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนีอ้ยางหลีกเลีย่งไมได สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยตํ่าสุดใน
รอบ 4 ป อยูที่ 380.05 จุด ในป พ.ศ.2551 แตวิกฤตเศรษฐกิจคร ั้งนีส้งผลตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทยเพียงระยะสั้นเทานั้น เนือ่งจากประเทศไทยเคยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 มาแลว ทาง
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมมีาตรการปองกันการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยต้ังเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศในป พ.ศ.2551 เพ่ิมสูงขึ้นเปน 111 พันลานดอลลารสหรฐั (www.bot.or.th)สงผลตอความเชือ่ม่ัน
ของนกัลงทนุทัง้ภายในประเทศและนกัลงทุนตางชาติ เพ่ิมมากขึน้ ดชันีหลกัทรัพยแหงประเทศไทยได
ปรับตัวสงูขึ้นอยางตอเนือ่ง มาอยูที่ 1055 จุด ซึ่งสูงสุดในรอบ 13 ป ในป พ.ศ.2553 
           จากความพยายามของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในการกาวเขาสูการใหบรกิารแบบ
เต็มรูปแบบ ดวยเจตนาเพ่ือใหตลาดหลกัทรัพยเปนแหลงระดมเงินทนุที่ดแีละนาเชือ่ถอืสําหรบันักลงทุนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ มีศักยภาพที่พรอมสําหรับการกาวสูการแขงขนัในตลาดทนุโลก โดยตลาด

http://www.bot.or.th
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หลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดกรอบการพฒันาเปนระยะๆ ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือใหตลาดทนุไทยเปนที่
ยอมรับในระดับสากล ทั้งการสรางความสามารถในการแขงขันกับตลาดหลกัทรพัยตางประเทศ การสราง
เสถียรภาพของการซือ้ขายหลกัทรัพยและการพัฒนาไปสูองคกรกํากบัดูแลตนเองที่เดนชดั โดยในระยะที่
ผานมาตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดพัฒนาและปรบัปรุงระบบงานสําคัญตางๆ ซึ่งมีการนําเทคโนโลยี
ทีท่ันสมัยมาประยุกตใช เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบริการแกผูทีเ่กีย่วของ
ทัง้หลาย ซึ่งตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยจดัไดวาเปนตลาดหลกัทรพัยทีใ่ชเทคโนโลยีในระดับกาวหนา
ทีส่ดุแหงหนึ่งของโลก และทั้งหมดนี้คือ วิวัฒนาการของตลาดทนุไทยและความเปนมาของตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงพัฒนาการทางดานการบริการตางๆ ทีต่ลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยใหบริการ
แกผูที่มีสวนเก่ียวของทกุฝาย ไมวาจะเปนบรษิัทจดทะเบยีน บริษัทหลักทรัพย นักลงทุน รวมถงึประชาชน
ทั่วไป ซึ่งถือเปนมติิใหมของการพัฒนาตลาดทนุไทยใหเติบโตอยางย่ังยืน 
 
2.  ประวัติความเปนมาของเขตการปกครองพิเศษฮองกง 
        ในป พ.ศ.2385 จนีไดแพสงครามใหแกอังกฤษในสงครามฝน สงผลใหอังกฤษเรียกรองเอา
ประโยชนจากจนีโดยบังคับใหจนียกเกาะฮองกงใหแกองักฤษภายใต สนธสิัญญานานจงิ (Treaty of 
Nanking) จากการทีฮ่องกงตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษนั้นเปนเหตุการณทีบ่งชีถึ้งความเสือ่มของราชวงศชงิ
กอนที่จะลมสลายไปใน พ.ศ.2454 ตราบจนกระทั่งในป พ.ศ.2480 จนีแพสงครามใหกับญ่ีปุน ทําใหประเทศ
ในแถบยุโรปพยายามแผอํานาจเขามาในประเทศจนีมากขึน้ แตถึงกระนั้นฮองกงภายใตการครอบครองของ
อังกฤษยังคงรอดพนจากการเขามาคุกคามจากนานาประเทศไดสําเร็จ อังกฤษเห็นความจําเปนที่ตอง
ปกปองเกาะฮองกงและดินแดนรอบๆ ไวจงึทําสญัญาเชาเกาะฮองกงจากประเทศจนี ภายใตชือ่สัญญาเชา
เขตนิวเทอริทอรี (New Territories) ในป พ.ศ.2441 เปนเวลาทั้งหมด 99 ป ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนเหนือของ
เกาลนู จนถงึแมน้ําเซนิเจนิและเกาะรอบๆ อีก 235 เกาะ   
        ในเดอืนกนัยายน พ.ศ.2515 ทางจนีและองักฤษไดดําเนนิการเจรจาเรือ่งการโอนอาํนาจฮองกง
กลบัคนืใหประเทศจีน นางมากาเรต็ แทตเชอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางมาเยอืนกรุงปกก่ิงและยืน่
ความจาํนงที่จะบรหิารฮองกงตอหลังจากหมดสัญญาในป พ.ศ.2540 แตจนียนืกรานในสนธสิัญญาเดิม ซึง่
ไมอาจประนีประนอมตอขอเรียกรองของอังกฤษได ความขดัแยงนีส้งผลกระทบตอฮองกงมากเกิดการไหล
ออกของเงนิตรา เศรษฐกจิโดยรวมเกิดการชะงกังันอยางหนัก ดวยทาททีีช่ดัเจนของจนีและความตองการ
เห็นเศรษฐกิจที่ดีในฮองกง อังกฤษไดยอมปรองดองกับจนีอีกครั้ง โดยแตงต้ังคณะเจรจา ซึ่งมี
เอกอคัรราชทูตองักฤษประจาํประเทศจนีเปนหวัหนาคณะเพ่ือทําการเจรจาและคณะผูแทนไดบรรลุถึงความ
ตกลงเกี่ยวกับสถานภาพของฮองกงเปนแถลงการณรวมซึง่มีสาระสําคัญบางสวนวาใหอังกฤษสงมอบ
อํานาจการปกครองฮองกงแกจนีในเวลาเทีย่งคนืของวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2540 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2540 ฮองกงจะกลบัมาเปนของจนีอกีครั้ง ตามแถลงการณรวมดังกลาวปจจบัุนฮองกงมีฐานะเปนเขต
การปกครองพิเศษ (Special Administrative Region: SAR) มีอํานาจในการปกครองตนเอง โดยยังคง
ระบบสังคม เศรษฐกิจและวถีิชวิีตของชาวฮองกงใหคงเดมิเปนเวลา 50 ป หลงัจากการสงมอบฮองกงคืน
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ใหกับจีน นอกจากนี้จนีไดเพ่ิมความมัน่ใจในอนาคตใหแกประชาชนของฮองกง โดยใหอสิระในการปกครอง
ฮองกงโดยใชแนวทางหนึ่งประเทศสองระบบ (One Country Two System) และประกาศใชกฎหมาย
พ้ืนฐานซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายรัฐธรรมนญู สําหรบัการปกครองประเทศฮองกง สวนหนึ่งในกฎหมาย 
ไดระบุวาใหประชาธิปไตยในฮองกงเติบโตอยางคอยเปนคอยไปและเปนระเบียบและใหสิทธฮิองกงในการ
ปกครองตนเองในระดับสูง มีความสัมพนัธทางเศรษฐกิจกับประเทศอืน่ๆ เปนเขตศุลกากรอสิระและเปน
ศนูยกลางการเงนิระหวางประเทศ ยกเวนเรือ่งการตางประเทศและการปองกันประเทศซึง่รัฐบาลประเทศจนี
เปนผูดแูล 
        2.1   โครงสรางเศรษฐกิจเขตการปกครองพิเศษฮองกง 
            นับต้ังแตอังกฤษไดเขาปกครองและบรหิารฮองกงตัง้แตป พ.ศ.2385 เปนตนมา ฮองกงไดถูก
พัฒนาเปนเมืองทาปลอดภาษี เปนศนูยกลางทางการคาและการเงินในภมิูภาค ความสําคัญที่ฮองกงมตีอ
จนีเหน็ชดัมากขึน้ เม่ือจนีมีนโยบายปดประเทศ ฮองกงไดกลายเปนประตูทีส่ําคัญในการเชือ่มตอจนีกบั
ประเทศทีส่ามทางดานการคาและการลงทุน อยางไรก็ตามเม่ือจีนมีนโยบายเปดประเทศอีกครั้งหนึ่ง  
บทบาทของฮองกงตอการพัฒนาเศรษฐกจิและการคาระหวางประเทศก็ไมไดลดนอยลง   
            ในระยะตนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ฮองกงไดยึดหลกัการพัฒนาอุตสาหกรรมสนบัสนุนการ
สงออก โดยเนนหนกัทีอุ่ตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลติซึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในชวงนั้น ไดแก 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเมือ่จนีเปดประเทศอกีครั้งก็เปนเวลาเดียวกันกับทีฮ่องกงเร่ิมประสบปญหาในเรือ่ง
คาจางแรงงานทีเ่พ่ิมสูงขึน้ การแขงขันจากตลาดอื่นๆ ทีส่ําคัญคือตลาดในเอเซยีน ซึ่งมีผลทําให
ความสามารถในการแขงขนัของฮองกงเริ่มลดลง จงึไดเกดิการยายฐานในการผลติจากฮองกงไปสูจีน  
โดยเฉพาะจีนตอนใต การยายฐานการผลตินัน้เกดิขึ้นโดยทั่วไปกับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก  
อุตสาหกรรมที่เหลอือยูในฮองกงจงึเปนอุตสาหกรรมที่มเีทคโนโลยสีงู ใชแรงงานนอย ใชทุนมากและภาค
บริการ การยายฐานการผลติภาคอตุสาหกรรมไปสูจนีนั้นไดเปดโอกาสใหภาคการเงนิและภาคการคาของ
ฮองกงไดรับประโยชนคอนขางมาก เพราะถึงแมวาอุตสาหกรรมไดเคลือ่นยายไปแลว แตอุตสาหกรรม
เหลานีก็้ยังพ่ึงพงิภาคบริการในฮองกง เนือ่งจากภาคบริการในจนียังคงมีการพัฒนาในระดับตํ่า ภาคบริการ
ของฮองกงจงึเติบโตขึน้อยางรวดเร็วขึน้และมีขนาดถึงรอยละ 80 ของผลิตภัณฑประชาชาติ ขณะที่
ความสาํคัญของภาคอุตสาหกรรมทีผ่ลติในฮองกงมขีนาดลดลงคอนขางมาก 
            ฮองกงเปนประเทศทีมี่ทาเรอืน้าํลกึและตั้งอยูในจุดยทุธศาสตรที่เหมาะสมคือ อยูระหวางเขต
แบงเอเชียและยุโรป ฮองกงไดดําเนินนโยบายเศรษฐกจิทีเ่ปนตลาดเสรีมาเปนเวลานานแลว ประกอบกับ
การที่ฮองกงมีเศรษฐกจิขนาดเลก็ จงึสงผลใหฮองกงดําเนนินโยบายเปนเมืองทาปลอดภาษีหรอืเกบ็ภาษีตํ่า  
และไดพยายามพัฒนาภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับการคา โดยไดมีการพัฒนาศักยภาพทางดานการบริการ
ขนสง พาณิชยนาวี การสือ่สารโทรคมนาคม การประกันภยั สถาบันการเงนิ ทั้งนีเ้พ่ือใหเปนศนูยกลางการ
ใหบริการทางดานการคา  ใหมีการซื้อบริการระหวางประเทศของฮองกงนั่นเอง นอกจากนั้นฮองกงไดมกีาร
พัฒนาศักยภาพของประชากรใหมีความสามารถในการประกอบธุรกิจ ปจจยัทีท่ําใหฮองกงประสบ
ความสาํเรจ็ในการพัฒนาประเทศคือ การทีรั่ฐไมเขาไปยุงเก่ียวกบัการดําเนนิงานของภาคธุรกจิเอกชน  
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รัฐมีหนาที่หลักเพียงจดัหาบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพือ่เปนหลกัประกนัในความม่ันคงของ
สภาพแวดลอมที่เอือ้อาํนวยตอการพัฒนา ดวยเหตุนีร้ัฐจงึพยายามเก่ียวของนอยทีส่ดุในการชี้แนะหรอืเขา
มาเกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรมของฮองกง ปลอยใหภาคการผลติและภาคการคามีการแขงขันกัน
อยางเต็มที่ รฐัมีบทบาทในการรักษาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและ
ความเชือ่ม่ันกับภาพธรุกิจ ดวยลกัษณะดังกลาวทาํใหฮองกงไมเพียงแตเปนประตูสูโลกภายนอกของจนี 
หรือเมืองทาทีส่ําคัญเทานั้น แตประเทศฮองกงยังเปนแหลงระดมเงนิทนุจากทัว่มุมโลก เปนแหลงรวมกจิการ
จํานวนมากที่มาประกอบธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
            การทีฮ่องกงเปนประเทศธรุกิจทีส่ําคัญของโลก สามารถดูไดจากลาํดับความสาํคัญของธุรกิจ
ในฮองกงเมือ่เปรียบเทยีบกับธุรกิจอืน่ในระดับโลก โดยปจจุบันฮองกงจัดอยูในลําดับที่ 8 ของประเทศที่มี
การคาใหญทีสุ่ดในโลก สนามบินฮองกงเปนสนามบินที่ใหญเปนลําดับที ่4 ของโลกที่มีเครือ่งบินขึน้ ลงมาก 
และเปนอันดับที่ 5 ของโลกในเรือ่งของการแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ (วัดจากมูลคาของเงนิทีเ่ปลี่ยน
มือ) และตลาดหลักทรัพยของฮองกงเปนตลาดหลกัทรัพยที่มีมลูคาทางตลาด (Market Capitalization)  
มากเปนลําดบัที่ 2 ของเอเชีย จงึกลาวไดวาฮองกงไดกลายเปนเมอืงทีเ่ปนศูนยกลางทางดานการคาและ
การเงินระหวางประเทศทีส่ําคัญแหงหนึง่ของโลก ในชวง 2 ทศวรรษทีผ่านมา เศรษฐกิจของฮองกง 
ไดขยายตัวมากกวา 4 เทาตัว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ (Economic Growth) เฉลี่ยในชวง 20 ปที่
ผานมาอยูทีร่อยละ 7.5 ตอป ในขณะที่ประเทศไทยอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป และมีผลใหรายได 
ที่แทจริงตอหัวของประชากรในฮองกงสงูกวาประเทศที่พัฒนาแลวหลายๆ ประเทศ เชน อังกฤษ แคนาดา  
และออสเตรเลีย เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชยีแลว รายไดที่แทจริงตอหัวประชากรของฮองกงจัดอยู
ในลําดับที ่2 ของเอเชยี รองจากประเทศญ่ีปุน ถาพิจารณาเฉพาะการเจริญเติบโตของภาคบริการ พบวาการ
ขยายตวัทางดานการบริการของฮองกงเปนอันดับ 1 ของโลกเปนเวลาหลายปติดตอกนัและการขยายตวัของ
ภาคการคาเปนทีส่องรองจากสหรฐัอเมรกิา 
 2.2  ภาวะเศรษฐกิจฮองกง 
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2548 
            เศรษฐกจิฮองกงในป พ.ศ.2548 โดยรวมยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเนือ่ง ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในฮองกง (GDP) เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.3 ซึ่งชะลอตวัลงจากรอยละ 8.6 ในป พ.ศ.2547 เศรษฐกิจ
ฮองกงไดรับแรงขับเคลือ่นจากการสงออกสินคาและบริการ การสงออกสินคาขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมา
จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การแข็งคาขึน้ของคาเงนิดอลลารสหรฐั และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีน  
ในชวงคร่ึงปหลงัการสงออกในประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปนเทาตัว สนิคาสงออกทีส่ําคัญไดแกเคร่ืองนุมหม
และสิ่งทอ ดานภาคบริการปรับตวัดขีึน้จากปกอน จาํนวนนกัทองเที่ยวชาวตางชาติในปนี้ มีจาํนวนมากกวา 
23 ลานคน ซึ่งสงูกวาปทีแ่ลวเนือ่งจากสถานการณเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในชวงขยายตวั 
            จากความตองการทัง้ภายในและภายนอก สงผลใหเศรษฐกิจฮองกงปรับตัวดีขึน้ การใชจาย
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึน้  แนวโนมการบริโภคมีมากขึน้ เนือ่งจากการขยายตัวดานการจางงาน
และรายไดแรงงาน ภาคการลงทุนปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ เนือ่งจาก
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เศรษฐกจิยังขยายตัวและนักลงทนุมีความม่ันใจในสภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะสามารถขยายตัวตอไปไดอกี สวน
การลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพยเริ่มชะลอตวัลงจากการดําเนินนโยบายทีเ่ขมงวดของรฐับาลในการดแูล
ภาคอสงัหาริมทรัพยอยางใกลชดิ ซึ่งสงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนเปนอยางมาก 
            ดานตลาดแรงงานมีการพัฒนาและขยายตัวอยางมากในไตรมาสที่ 3 จํานวนผูมีงานทํา
เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 2.3 และในไตรมาสที่ 4 จาํนวนผูมีงานทาํในฮองกงทั้งหมดอยูที ่3.43 ลานคน ซึ่ง
มากกวาจาํนวนผูมีงานทําในป พ.ศ.2546 ถึง 240,000 คน อัตราการวางงานลดลงรอยละ 5.3 ซึ่งเปนอตัรา
ที่ตํ่าสดุในรอบ 4 ป ขณะทีอ่ัตราคาจางแรงงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหอัตราคาจางแรงงานขัน้ตํ่าเฉลี่ย
ปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกัน การขยายตัวในตลาดแรงงานนัน้ไมเพียงแตชวยใหเศรษฐกิจฮองกงปรับตัวดขีึน้
เทานัน้ แตยังชวยทําใหเกิดการยืดหยุนในดานแรงงานดวย 
            สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยยังคงทรงตัวตอเนือ่งจากปทีแ่ลว แตหลังจากการปรับขึ้นของ
อัตราดอกเบ้ียในชวงครึ่งปหลงั สงผลใหภาคอสงัหาริมทรพัยชะลอตวัลง ราคาที่ดนิและหองชดุลดลงจาก
คร่ึงปแรกของป อยางไรก็ตามในภาคสวนอื่นที่มใิชภาคอสงัหาริมทรัพยไมไดรับผลกระทบจากการปรับตวั
สูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เนือ่งจากความตองการลงทุนของนักลงทนุยงัคงมีอยางตอเนื่อง ดัชนีราคาผูบริโภค 
(CPI) ในป พ.ศ.2548 ยังคงเตบิโตอยางตอเนื่อง  เนือ่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตยังคงไดรับแรง
กดดันจากราคาน้าํมนัที่ปรับตวัสงูขึ้น ดัชนรีาคาผูบริโภคมีอัตราการเติบโตรอยละ 0.4 ในไตรมาสแรก รอย
ละ 0.8  1.4  และ 1.8 ตามลําดับ  
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2549 
           ในป พ.ศ.2549 เศรษฐกิจฮองกงยงัคงขยายตวัไดอยางตอเนือ่ง ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ฮองกงสูงขึ้นรอยละ 6.9 ชะลอตัวลงจากป พ.ศ.2548 ซึ่งในปนีเ้ศรษฐกิจฮองกงไดรับแรงขบัเคลือ่นจากภาค
การเงิน การคาและโลจสิติกส เศรษฐกจิฮองกงเติบโตอยางแข็งแกรง ทําใหฮองกงมีอัตราการเติบโตเฉลีย่
รอยละ 7.7 ทามกลางอตัราเงนิเฟอที่ไมสูงมากนัก เศรษฐกิจฮองกงไดรับแรงกระตุนจากภาคแรงงานที่มีการ
ยืดหยุนในระดับสงูและการดําเนนิงานที่ดีของผูประกอบการ จากการทีฮ่องกงเปนผูนําตลาดภายใตการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล สงผลใหในเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2549 กองทนุการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดจัดทํา
สรุปรายงานประจาํป โดยใหฮองกงเปนเขตการปกครองพเิศษทีมี่ทักษะดานการบริหาร ดานเศรษฐกจิ และ
มีการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานทางการเงนิที่ดี 
            ปจจยัภายนอกทีส่งผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2549 ไดแก ปจจยัดานการคา
ระหวางประเทศและการบริการ ฮองกงถกูจดัใหเปนศูนยกลางทางการคาและโลจสิตกิสในภูมิภาคเอเชยีทํา
ใหภาคการสงออกของฮองกงขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว โดยเฉพาะการสงสินคาไปยังประเทศจนีไดมากขึน้
เนือ่งจากคาเงินดอลลารฮองกงออนคาลง ซึ่งในปนีอ้ัตราการสงออกขยายตัวสงูกวาในรอบ 4 ปทีผ่านมา  
สวนในภาคการบรกิารยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยในครึ่งปหลังมีอัตราการขยายตัวไดไวกวาครึ่งป
แรก 
            ความตองการภายในฮองกงปรับตัวสงูขึน้ และเปนสวนสาํคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให
เติบโต การบริโภคภายในฮองกงเพิม่มากขึ้นและตลาดแรงงานยังคงขยายตัวอยางตอเนือ่ง การลงทนุในป 
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พ.ศ.2549 มีมูลคาสงูสุดในรอบ 4 ป ซึ่งสวนมากเปนการลงทนุในวัสดุและอุปกรณ ภาคตลาดแรงงานที่มี
ฝมือยังคงขยายตวัอยางตอเนือ่ง จาํนวนการจางงานทั้งหมดในปนีอ้ยูทีร่อยละ 2.1 ซึ่งสูงกวาในป พ.ศ.2548   
จาํนวนผูมีงานทาํในฮองกงทั้งหมดจาํนวน 3.47 ลานคนมากกวาจาํนวนผูมีงานทําจากป พ.ศ.2546 ถึง 
299,000 คน อัตราการวางงานลดลง และตํ่าสุดในรอบ 6 ปอยูที่รอยละ 4.4 
            ภาคอสังหาริมทรัพย หลังจากราคาอสงัหาริมทรัพยปรับตัวสงูขึ้นระหวางป พ.ศ.2546 ถึง
กลางป พ.ศ.2548 และเริ่มคงที่ในปนี้ เนือ่งจากผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึ้นใน
ตลาดอสังหาริมทรัพย สงผลใหราคาอสังหาริมทรัพยปรบัตวัสงูขึน้ในอตัราที่ชะลอตวัลง ทัง้ๆ ทีแ่นวโนม
ตลาดอสงัหาริมทรัพยยังคงเปนบวกในระยะยาวเนือ่งจากการพืน้ฐานทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกรง 
            ตลาดหลกัทรัพยฮองกงมีแนวโนมเปนขาขึน้ตลอดป พ.ศ.2549  ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุน
ของนกัลงทนุตางชาติ ตลาดหลกัทรัพยฮองกงถูกจดัอนัดบัจากมูลคาทางการตลาดอยูลําดับที ่6 ของโลก 
รองจากตลาดหลกัทรัพยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ดัชนฮีั่งเสง็ไปแตะที่ระดับ 20,000 จดุในตนเดือน
ธันวาคม และลงมาปดที่ระดับ 19,965 ณ สิ้นวนัทําการของป ซึ่งสูงกวาในป พ.ศ.2548 รอยละ 34 
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2550 
            เศรษฐกจิฮองกงในป พ.ศ.2550 ไดสะทอนใหเหน็ถงึสถานการณเศรษฐกิจในปทีผ่านมา  
ผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงเติบโตกาวกระโดดรอยละ 6.4 ชะลอตัวลงจากรอยละ 7 ในป พ.ศ.2549 
เศรษฐกิจโดยรวมในปนีย้ังมแีนวโนมเติบโตทุกไตรมาส โดยไตรมาสแรกของป เศรษฐกิจฮองกงมีอตัราการ
เติบโตรอยละ 5.5 ไตรมาสตอมาอยูที่ 6.2 6.8 และ 6.5 ตามลําดับ เศรษฐกิจฮองกงไดรบัการขบัเคลื่อนจาก
ความตองการภายในที่มีอยางตอเนือ่ง และจากภาคการบริการทางการเงินเนื่องจากฮองกงเปนศนูยกลาง
ทางการเงนิระหวางประเทศทีส่ําคญัแหงหนึ่ง 
            ภาคการสงออกทั้งหมดในปนี้ยงัคงขยายตัวอยางตอเนือ่ง การสงออกสนิคาไปตางประเทศ
ชะลอตัวลงในครึ่งปหลงั เนือ่งจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศญ่ีปุนอยูในสภาพที่
ออนแอ แตสวนทางกบัสภาพเศรษฐกจิของประเทศจีนและประเทศกําลงัพัฒนาในภมิูภาคเอเชยีที่มกีาร
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางแขง็แกรง ในขณะที่คาเงินดอลลารฮองกงออนคาลงตามคาเงินดอลลารสหรัฐที่
ปรับตัวลดลง โดยเปนผลดีตอภาคการสงออก สามารถแขงขันกับตางประเทศได จากการที่ฮองกงไดรับการ
ขนานนามใหเปนศูนยกลางทางการคาระหวางประเทศ สงผลใหภาคการบริการระหวางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิง่ภาคการบริการในตลาดเงิน ตลาดทุน ภาคการทองเที่ยว และการบริการทีเ่ก่ียวของทางดานการคา 
มีบทบาทตอการเติบโตทางเศรษฐกิจฮองกง 
            ความตองการภายในประเทศยังคงเปนปจจัยสําคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ การบริโภค
ภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในชวงครึ่งปหลงั เนือ่งมาจากรายไดแรงงานปรับเพิม่ขึน้ ในปนี้
คาใชจายในการบริโภคสวนบุคคล (Private Consumption Expenditure: PCE) มีอัตราการเติบโตไวที่สุด
ในรอบ 14 ปทีผ่านมา ภาคการลงทนุทกุภาคสวนมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้นเปนเทาตวั โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ และซอฟแวร  ซึ่งมอีัตราการเติบโตรวดเร็วในรอบ 3 ปทีผ่านมา ภาคการ
กอสรางมีแนวโนมดีขึ้นเนื่องจากการกลบัมาขยายตัวอีกครั้งในการกอสรางของภาคเอกชน 
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            ในดานตลาดแรงงานยงัคงมีการพัฒนาตอไปเรือ่ยๆ ทามกลางสภาวะเศรษฐกจิที่ขยายตวั  
จาํนวนการจางงานในปนีเ้พ่ิมขึน้รอยละ 2.5 ซึ่งขยายตัวจากรอยละ 2.1 ในปทีแ่ลว จํานวนผูมีงานทําในปนี้
สูงถงึ 3.53 ลานคน ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึน้จากป พ.ศ.2546 จํานวน 366,300 คน ในขณะทีอ่ัตราการวางงาน
ลดลงมาอยูที่รอยละ 3.4 ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเปนอัตราทีตํ่่าสดุในรอบเกอืบ 10 ป 
            การเติบโตทางเศรษฐกิจบวกกับรายไดภาคครัวเรอืนทีสู่งขึน้ สงผลใหตลาดอสงัหาริมทรัพย
และทีอ่ยูอาศัยในป พ.ศ.2550 มีความแขง็แกรง ซึ่งเปนผลมาจากอตัราดอกเบ้ียในครึ่งปหลังอยูในอัตรา 
ที่เหมาะสม สงผลใหความตองการทีอ่ยูอาศัยเพ่ิมสูงขึน้ ราคาหองชดุและทีอ่ยูอาศยัปรับตัวเพ่ิมขึ้นกวาในป 
ที่ผานมา ตลาดหลกัทรัพยฮองกงปรับตวัสงูขึ้นจากปทีแ่ลวและมีการขยายตวัไดดอียางตอเนื่อง ทามกลาง
กระแสเงินทุนที่ไหลเขามาอยางไมขาดสายสงผลใหดัชนฮีัง่เส็งไปแตะทีร่ะดับ 30,000 จดุในเดอืนตลุาคม 
ทามกลางความระส่าํระสายของสถานการณการเงินประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่สงผลกระทบตอตลาด
หลกัทรัพยประเทศอืน่ๆ ทั่วโลก ดัชนฮีั่งเสง็ลงมาปดที่ระดับ 27,813 จุด ขยายตัวเพ่ิมสูงขึน้รอยละ 39  
จากสิ้นปทีแ่ลว ปริมาณการซื้อขายหลกัทรัพยเฉลี่ยตอวนัไดเพ่ิมสูงขึ้นถึง 880 ลานดอลลารฮองกงในชวงตน
ปและสิน้ปมีถึง 20,000 ลานดอลลารฮองกง ในปนีต้ลาดหลกัทรัพยฮองกงมีบริษัทจดทะเบยีนซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ทีเ่ปนบริษัทจากประเทศจีนทั้งหมด 439 บริษัท ซึ่งคิดเปนรอยละ 58 ของจํานวนมลูคา
หลกัทรัพยตามราคาตลาดในฮองกง สงผลใหฮองกงเปนทีน่าดงึดูดจากนกัลงทุนตางชาติเพ่ิมมากขึน้ 
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2551 
            ในป พ.ศ.2551 เศรษฐกิจฮองกงถดถอยลงอยางรวดเร็ว ผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกง
อยูที่ระดับรอยละ 2.5 ชะลอลงจากรอยละ 6.4 ในป พ.ศ.2550 การชะลอตัวลงของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในฮองกงเปนสัญญาณบอกถึงความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ การคากับตางประเทศชะลอตัวลง โดยเฉพาะ
อยางยิง่การคากบัประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศในทวปียโุรป ซึ่งเปนประเทศศูนยกลางทีก่อใหเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจโลก สงผลใหความตองการสนิคาจากประเทศที่พัฒนาแลวหดตัวลง จนทาํใหเศรษฐกิจในป
นีเ้ขาสูสภาวะถดถอย ผนวกกับสภาพเศรษฐกจิในทวีปเอเชยีทีต่กต่ําลงอยางรวดเร็ว จนนําไปสูการชะลอตัว
ของการคาระหวางประเทศ ตลาดในภมิูภาคเอเชยีทั้งหมด รวมทั้งประเทศจนีเขาสูสภาวะถดถอยตามมา   
คาเงินดอลลารสหรฐักลบัมาแขง็คาขึน้ สงผลใหคาเงนิดอลลารฮองกงแข็งคาขึ้นตามไปดวย ซึ่งไมเปนผลดี
ตอภาคการสงออกของฮองกง ในขณะที่การลงทุนและมูลคาการซือ้ขายหลกัทรัพยในตลาดหลกัทรัพย
ฮองกงลดลงเนือ่งจากสถานการณความวุนวายทางการเงนิเพ่ิมระดับความรุนแรงขึน้ ภาคการบรกิารทาง
การเงินชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด สวนดานการทองเที่ยว จาํนวนนกัทองเที่ยวชาวตางชาตเิดินทางเขามา
ทองเทีย่วในฮองกงลดลงในไตรมาสสุดทายของป เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิที่ชะลอตัว ในขณะทีภ่าคการคา
และภาคการบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการคายงัคงอยูในระดับที่ดีแตมีการหดตัวลงอยางเหน็ไดชดัในไตรมาสที ่
4  
            ความตองการภายในประเทศยังคงอยูในระดับดีในไตรมาสแรกของปแตหลังจากนัน้เร่ิม
ชะลอตัวลงพรอมๆ กับการหดตัวของการบริโภคสวนบุคคล ซึง่สงผลเสยีตอตลาดสนิทรัพยและตอโอกาสใน
การหางาน การใชจายในการบริโภคสวนบคุคลเปนเพียงสวนเดยีวที่มีอตัราการเตบิโตใกลเคยีงกับปทีแ่ลว  
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ภาคการลงทนุทั้งหมดมีการชะลอตัว การลงทนุในวัสดุ อปุกรณและซอฟแวรไมสามารถขยายตัวไดในปนีแ้ต
กลบัชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 ของป 
           ในชวงครึ่งปแรกของป ตลาดแรงงานมีความแข็งแกรงทามกลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
แตหลังจากเดอืนกันยายน เศรษฐกิจประสบกับความออนแอ เกิดการถดถอยอยางรวดเร็วในภาคการเงิน
และธุรกิจ ซึ่งสงผลใหในครึ่งปหลังการวางงานปรับเพ่ิมขึ้น ความตองการแรงงานลดลง โดยเฉพาะแรงงาน
ในภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพย การทองเที่ยว การเงิน การคา และโลจสิติกส จํานวนการจางงานใน
ปนี้อยูที่รอยละ 1.6 ซึ่งลดลงจากรอยละ 2.4 ในปทีแ่ลว ซึ่งเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
            ตลาดที่อยูอาศยัและอสังหาริมทรัพย เกิดภาวะชะงักงันจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่
ไมม่ันคง สงผลใหจาํนวนการทาํธรุกรรมในตลาดอสังหารมิทรัพยลดลงรอยละ 22 จากปทีแ่ลว ราคาหองชดุ
ลดตํ่าลงรอยละ 11 จากเดือนมิถุนายน และเริ่มกลบัมามีเสถียรภาพอีกคร้ังในเดือนธันวาคม 
            ดานตลาดการเงิน ตลาดหลกัทรัพยฮองกงยังคงปรับตวัลงอยางตอเนือ่ง ซึ่งเกิดจากปญหา
วกิฤตเศรษฐกิจประเทศสหรฐัอเมริกาต้ังแตปลายป พ.ศ.2550 เปนตนมา ตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิในครั้งนีอ้ยางฉับพลนัทําใหดชันฮีั่งเส็งลดลงมาตํ่าสดุอยูที่ระดับ 11,086 จุด 
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2551 และมาปดที่ระดับ 14,387 จดุ ณ สิ้นวนัทาํการของป เปนระดับทีตํ่่ากวาสิน้ป 
พ.ศ.2550 อยูรอยละ 48 ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพยเฉลี่ยตอวนัตกลงมาอยูที่ 721 ลานดอลลารฮองกง
และมีมูลคาหลกัทรัพยตามราคาตลาด ณ สิน้ป พ.ศ.2551 อยูที่ 10,000 ลานดอลลารฮองกง  
            การขยายตวัของราคาผูบริโภคยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่งตั้งแตเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2551 
เปนตนมา ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของราคาอาหารและพลังงานโลก จาก
สถานการณเศรษฐกจิที่ย่าํแย สงผลใหแนวโนมการบริโภคลดลง ตลาดการบริโภคออนแอลงอยางเหน็ไดชดั  
ดชันรีาคาผูบริโภคในปนีเ้พ่ิมขึ้นเฉลีย่รอยละ 0.6 ซึ่งขยายตัวรอยละ 2.9 จากปทีแ่ลว ซึ่งไดรับผลจากการที่
รัฐบาลฮองกงมีมาตรการผอนคลายในดานคาสมัปทาน และการจดัเกบ็ภาษี  
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2552 
            ในชวงตนป พ.ศ.2552 เศรษฐกิจฮองกงประสบกับวกิฤติเศรษฐกิจอยางหนัก ทามกลางการ
เกิดวกิฤติการทางการเงนิทั่วโลก ซึ่งนําไปสูความตกตํ่าทางเศรษฐกจิครั้งรุนแรงทีสุ่ดเทาทีเ่คยมีมาตั้งแต
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกงหดตวัรอยละ 2.7 ซึ่งเปนการหดตัวครั้งรุนแรงทีสุ่ดใน
รอบ 11 ป  ในดานภาคการสงออกหดตัวลงอยางมากและรุนแรงทีสุ่ดต้ังแตป พ.ศ.25497 เปนตนมา พรอมๆ 
กับการชะลอตัวในความตองการสนิคาจากประเทศทีพั่ฒนาแลวรวมถงึการชะลอตัวของการคาภายใน
ภูมิภาคเอเชีย ตอมาในไตรมาสที่ 2 ของป เศรษฐกจิในภมิูภาคเอเชยีเริ่มฟนตัว นําโดยประเทศจนีที่มีการ
ฟนตัวทางเศรษฐกจิรวดเร็วทีส่ดุ ผนวกกบัความตองการสนิคาจากประเทศที่พัฒนาแลวกลบัตัวขึ้นอยาง
ชาๆ จนเขาสูภาวะปกติในไตรมาสที่ 3 
            ภาคการบริการเปนภาคสวนทีแ่ขง็แรงทีส่ดุ โดยมีอัตราการเติบโตใกลเคียงกบัปทีแ่ลว การ
ทองเทีย่วในฮองกงยังคงเติบโตอยางตอเนือ่งแตชะลอตัวลงในชวงกลางป ซึ่งเกิดจากการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดหม ูการบริการทางการเงนิและทางธรุกิจทรุดตัวลงอยางหนักในชวงครึ่งปแรก และกลับดีขึ้นในชวงป
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หลงัพรอมๆ กับธุรกรรมทางภาคการเงนิและธุรกิจเริ่มขยายตัวเพ่ิมขึน้ ในภาคการคา การบริการทีเ่กี่ยวของ
กับการคาและภาคการขนสงชะลอตัวลงซึ่งเปนผลมาจากการลดลงอยางรวดเร็วในการคาระหวางประเทศ   
รัฐบาลฮองกงไดออกมาตรการการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และเรยีกความเชื่อม่ันจากนกัลงทนุ ดวย
การสนับสนนุผูประกอบการและคงระดับอัตราการจางงานซึ่งสงผลดีตอทุกภาคสวนในฮองกง การบริโภค
สวนบุคคลลดลงรอยละ 0.3 การใชจายเพ่ือการลงทนุชะลอตัวลงแตกลบัฟนตวัไดอีกคร้ังในคร่ึงปหลงั 
ภายใตขอตกลงของรัฐบาลในการเดินหนากอสรางโครงการตางๆ เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิจากวกิฤติ
เศรษฐกิจ 
            ตลาดแรงงานในฮองกงยังคงมีความยดืหยุนมากในชวงทีเ่กิดวกิฤติเศรษฐกิจโลก อัตราการ
วางงานอยูในระดบัคงทีแ่ละลดลงรอยละ 4.9 ในชวงไตรมาส 4 ของป จํานวนคนตกงานเพ่ิมขึ้น 43,000 คน 
สงผลใหรายไดแรงงานปรับตัวลดลงดวย ตลาดทีอ่ยูอาศัยยังคงอยูในระดับดตีลอดทัง้ป โดยไดรับแรง
ขบัเคลือ่นจากสถานการณเศรษฐกิจที่ดขีึ้นผนวกกับอตัราดอกเบ้ียยังคงอยูในระดบัตํ่า ราคาทีอ่ยูอาศัยเฉลีย่
สูงขึ้นรอยละ 28 ระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2552   
            ตลาดหลกัทรัพยฮองกงยังอยูภายใตแรงกดดันจากวกิฤตเิศรษฐกิจ สงผลใหดัชนฮีัง่เส็งลงมา
แตะที่ระดับ 11,345 จุด ในวันที่ 9 มีนาคม จากการที่ธนาคารกลางของประเทศตางๆ กลับมามสีภาพคลอง
อีกครั้งพรอมๆ กบัการฟนตวัของเศรษฐกิจในภมิูภาคเอเชยี สงผลใหตลาดหลกัทรัพยฮองกงและตลาด
หลกัทรัพยอืน่ๆ ในภมิูภาคเอเชยีฟนตวักลบัมา สงผลใหดัชนฮีัง่เส็งในเดือนพฤศจกิายน กลบัมาอยูที่ระดบั 
22,944 จุด และมาปดที่ระดับ 21,873 จุด ณ สิ้นวันทําการของป  
        ภาวะเศรษฐกิจฮองกงในป พ.ศ.2553 
            เศรษฐกิจในป พ.ศ.2553 กลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยการเติบโตดานการสงออก การ
ทองเทีย่ว และการลงทุน สงผลใหผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกงขยายตัวรอยละ 6.8 ซึ่งขยายตัวรอยละ 
2.7 จากป พ.ศ.2552 ภาคการสงออกเริ่มฟนตวัดขีึ้นหลงัจากการหดตัวอยางรุนแรงในปทีแ่ลว เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชยีกลับมามีชวีติชวีาอกีครั้ง โดยไดรับแรงขับเคลือ่นจากความตองการจากประเทศพัฒนาแลว  
โดยมีอัตราการเติบโตใกลเคยีงกับชวงกอนการเกดิวกิฤตเศรษฐกิจ 
            ภาคการบริการยงัคงเติบโตอยางแข็งแกรง การทองเที่ยวในฮองกง การคาและการลงทนุ
กลบัมาครึกครืน้อกีครั้ง การใชจายในการบริโภคสวนบุคคลยังคงเตบิโตไดดี โดยมีการกอสรางของ
ภาครัฐบาลเปนตัวขบัเคลื่อนใหเกดิความตองการภายในประเทศ ดานตลาดแรงงานยังคงมีอัตราการเติบโต
คงที่ การวางงานเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ภาคสวน แตหลังจากความตองการแรงงานกลับมาฟนตัวอกีครั้ง สงผล
ใหอัตราการวางงานลดลงมาอยูที่รอยละ 4 ซึ่งเปนอตัราทีตํ่่าสดุตัง้แตป พ.ศ.2551 ทําใหคาจางงานแรงงาน
ฟนตัวกลับมาดวย การฟนตวัทางเศรษฐกิจไดทําใหเกดิสภาพคลองในธุรกิจและการลดตํ่าลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย ตลาดอสงัหาริมทรัพยยังคงขยายตัวอยางตอเนือ่งรอยละ 18 สูงสดุต้ังแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา   
            ในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ประเทศในทวปียุโรป ประสบกับปญหาหนีส้าธารณะ
อยูในระดับสงู สงผลใหดัชนฮีั่งเสง็ตกลงมาอยูที่ระดบั 18,986 จุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเปนระดับที่ตํ่า
ทีส่ดุในปนี้ แนวโนมตลาดกลับมาฟนตวัอกีครั้งเนือ่งจากคลายความกังวลจากปญหาเศรษฐกิจในประเทศ
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อเมรกิา ดชันีฮัง่เสง็ปรับตัวสงูขึน้อีกครั้งในเดือนพฤศจกิายน อยูที่ระดับ 25,000 จดุ กอนทีจ่ะลดลงมาอยูที่
ระดับ 23,035 จุด ณ สิ้นวันทําการของป สูงกวาปทีแ่ลวรอยละ 5.3 อัตราเงินเฟอในปนี้ปรบัตวัสงูขึ้นโดย
ไดรับแรงขับเคลือ่นจากราคาสนิคานาํเขาทีส่งูขึ้นทามกลางความผนัผวนของราคาอาหารและราคาสนิคา
โภคภณัฑในตลาดโลก ซึ่งกดดันตอตนทนุภายในประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงภาคการเชาซือ้ ดัชนีราคา
ผูบริโภคปนี้เติบโตไวกวาปทีแ่ลวโดยอยูที่อตัรารอยละ 1.7 อัตราเงนิเฟอที่เพ่ิมสูงขึน้ในครั้งนี้ ไมเพียงแตเกิด
ในฮองกงเทานั้น แตยังเกิดในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในทวปีเอเชยีดวย 
           ฮองกงเปนเขตการปกครองพิเศษที่มีเมอืงทาเสรี เปนประตูการคาและการลงทนุของจนี 
ดงันัน้สนิคาที่นําเขาและสงออกของฮองกง มักจะถูกสงไปยังประเทศตางๆ ทัว่โลก จากขอมูลสถิตขิองกรม
สงเสริมการสงออกพบวา ไทยมีการคาที่เกนิดุลกับฮองกงมาโดยตลอด และยอดเกนิดุลก็เพ่ิมสูงขึน้อยาง
รวดเร็ว ประเทศไทยมีการเกนิดุลการคากบัฮองกงอยูประมาณ 7.7 พันลานบาท ในปพ.ศ. 2553 โดยมี
มูลคาการคารวม 11,200 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลคาการสงออก 9,400 ลานเหรยีญสหรัฐ สินคาที่ไทย
สงออกไปยังฮองกงไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟา เครือ่งคอมพิวเตอรอุปกรณและ
สวนประกอบ หนังสอืและสิง่พิมพ  เมด็พลาสติก เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอืน่ อุปกรณก่ึงตัวนํา
ทรานซสิเตอรและไดโอด ขาว เลนส น้ํามันสาํเร็จรูปทางดานการนําเขา สินคาที่ไทยนาํเขาจากฮองกงไดแก  
เครื่องประดับ ชิ้นสวนเครือ่งจกัร ชิน้สวนอปุกรณคอมพิวเตอร  เหลก็และเหลก็กลา ผาผนื วงจรพิมพ  
เครื่องจกัรและสวนประกอบ อุปกรณไฟฟา อุปกรณเคร่ืองใชในครัวเรอืน อุปกรณการผลิต โดยมีมลูคาการ
นําเขา 1,730 ลานเหรยีญสหรัฐ ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2  มูลคาการคาของประเทศไทย และฮองกง 
 

มูลคา : ลานเหรยีญสหรัฐฯ อัตราการขยายตวั (%)            รายการ 
  2551 2552 2553 2551 2552 2553 

มูลคาการคา 12,003.89 11,214.40 14,949.33 18.43 -6.58 33.3 

การสงออกสนิคาไทย 10,045.55 9,484.03 13,131.80 15.54 -5.59 38.46 

การนําเขาสนิคาฮองกง 1,958.34 1,730.37 1,817.53 35.88 -11.64 5.04 

ดุลการคา 8,087.21 7,753.66 11,314.27       
 
 
 
 
 

 ที่มา: กรมสงเสริมการสงออก 
           ฮองกงเปนผูลงทุนตางประเทศทีส่ําคัญของไทยมาอยางตอเนื่อง นับจากไทยเริ่มมีนโยบาย
สงเสริมการลงทนุจากตางประเทศโดยจัดต้ังสภาธุรกิจฮองกง-ไทย (HongKong -Thailand Business 
Council) ขึน้เม่ือวนัที ่25 กันยายน พ.ศ.2545 โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือสงเสริมความสมัพันธดานธรุกจิการคา
ระหวางไทยและฮองกง ผนวกกับฮองกงมีนโยบายเปดเสรีการคาภายใต Closer Partnership 
Arrangement (CEPA) สงผลใหเงนิทนุไหลเขามาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น จากขอมูลของธนาคารแหง
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ประเทศไทยพบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสทุธ ิ(Net flows of foreign direct investment) จาก
ฮองกงในป พ.ศ.2553 มีมูลคา 16,245.96 ลานบาท ซึง่เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2552 ที่มีมูลคาเพียง 4,271.78 
ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการฮองกงมีการลงทนุตอเนื่องภายในประเทศเปนหลกั โดยชําระคืนเงินกู
และผลกําไรกลับคนืบรษิัทแมเปนสวนนอย การลงทุนในประเทศไทยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่มีขนาดการลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท ในสาขาการบริการ และสาขาอุตสาหกรรมเบา 
 
3.   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
        3.1  ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (ศราวุธ วิโรจนรัตน. 2539: 13-15) 
            โดยทั่วไป ตลาดทีมี่ประสทิธภิาพ (Efficient Market) สามารถสะทอนใหเห็นถึงราคา
หลกัทรัพย ซึ่งซมึซบัขอมูลขาวสารที่ไดรับอยางเต็มที่แลว ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ซึ่งในความเปนจรงิ
ตลาดมีประสิทธภิาพนัน้มีอยูนอยมากหรอืแทบจะไมมีเลย ดงันัน้จงึมีขอสมมติฐานเกีย่วกับตลาดที่มี
ประสทิธิภาพ ไดแก  
             1.   จํานวนผูซือ้และผูขายมีจาํนวนมาก จนไมสามารถมีบคุคลใดบุคคลหนึง่มอีาํนาจในการ
กําหนดราคาหลักทรัพยได ราคาที่เกิดขึ้นจะเปนราคาทีมี่แนวโนมเขาสูตลาดดุลยภาพ 
            2.   นกัลงทนุแตละคนมีพ้ืนฐานในการประเมินมลูคาของหลกัทรัพยเหมือนกัน ซึ่งกําหนดขึน้
จากความนาจะเปนของอตัราผลตอบแทน 
            3.   นกัลงทนุทีซ่ือ้ขายหลกัทรัพยในตลาดหลกัทรัพยมีความรูเก่ียวกับราคาหลักทรัพย และ
ขาวสารตางๆ เกีย่วกับหลักทรัพยเปนอยางดี 
            4.   นกัลงทนุจะทาํการเลอืกลงทุนทีก่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเอง กลาวคือ ภายใต
สถานการณความเสี่ยงระดับหนึ่ง นักลงทุนจะเลอืกลงทนุ ณ ระดับที่กอใหเกดิอตัราที่ไดผลตอบแทนที่มาก
ทีส่ดุหรือเลอืกลงทุน ณ ระดับความเสี่ยงต่ําสุด  
            ตลาดหลกัทรัพยแตละแหงนั้นยอมมีประสิทธภิาพในระดบัทีแ่ตกตางกันไป ทัง้นีต้ลาด
หลกัทรัพยจะอยูในระดบัใดขึน้อยูกับการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดนั้นๆ ทฤษฎีการทดสอบ
ประสทิธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแบงออกเปน 3 ระดับคือ 
            1.  ตลาดหลกัทรัพยทีมี่ประสิทธภิาพระดับตํ่า (Weakly Efficient Market) เปนตลาด
หลกัทรัพยที่มกีารเคลือ่นไหวของราคาแบบสุม เนือ่งจากนกัลงทุนสามารถรบัรูขอมูลราคาหลกัทรัพยไดเทา
เทียมกนั ไมสามารถไดเปรยีบหรอืเสยีเปรียบกันได ดงันัน้ตลาดหลกัทรพัยทีมี่ประสิทธภิาพตํ่านีข้อมูลดาน
ราคาและปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพยในอดีตไมมีอทิธิพลตอการคาดคะเนแนวโนมของราคาหลกัทรัพยใน
อนาคตได ลกัษณะของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยทีมี่ประสทิธิภาพตํ่านี้ จะลงทุนโดยใชวธีิ Buy and hold 
Investment  คือการลงทุนในหลกัทรัพยที่มรีาคาเทากบัราคาตลาดหรือต่ํากวามูลคาทีแ่ทจริงที่คาดคะเนไว 
และถือครองหลักทรัพยนัน้ไวในระยะยาว จนไดรับผลตอบแทนในรปูเงนิปนผล และสวนตางของราคา
หลกัทรัพยทีเ่พิม่สูงขึน้ 
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            2.  ตลาดหลกัทรัพยทีมี่ประสิทธภิาพระดับกลาง (Semi – Strong Efficient Market) ตลาด
หลกัทรัพยที่มรีาคาหลกัทรัพยเปนตวัสะทอนถึงขอมูลขาวสารทีถู่กเผยแพรตอสาธารณะชนทัว่ไป  อุปสงค
และอุปทานของหลกัทรัพยนั้นจะเปลีย่นแปลงไปเนื่องจากตลาดหลกัทรพัยไดรับรูขอมูลขาวสาร จนทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา ราคาหลกัทรัพยจะปรับตัวจนกระทั่งเกิดราคาดุลยภาพใหมในตลาด
หลกัทรัพย 
            3.  ตลาดหลกัทรัพยทีมี่ประสิทธภิาพระดับสงู (Strongly Efficient Market) ตลาดหลักทรัพย
ทีมี่ราคาเปนตัวสะทอนขอมูลขาวสารทุกชนดิทั้งทีเ่ผยแพรตอสาธารณะชนรวมถึงขอมูลทีไ่มไดรับการ
เปดเผยดวย หมายความวา ไมมีใครสามารถนําขอมูลภายใน (Inside) มาใชหาผลประโยชน จนทําใหราคา
หลกัทรัพยเปลีย่นแปลงได ซึ่งจะเหน็ไดวาตลาดหลกัทรัพยสามารถปรับตัวไดรวดเร็วมาก แมแตผูที่รูขอมูล
ภายในก็ไมสามารถเอาเปรียบนักลงทุนรายอื่นๆ ได เนือ่งจากนกัลงทุนจะรับรูขาวสารเทาเทยีมกันหมด และ
ทําใหราคาหลกัทรัพยนัน้ตอบสนองตอขาวสารทันท ี 
        3.2   การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 2540) 
             นอกจากการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพของตลาดแลว การวิเคราะหปจจยัพ้ืนฐาน
(Fundamental Analysis) เปนวิธหีนึ่ง ทีน่ักลงทุนนํามาวเิคราะหหลกัทรัพยกอนตัดสนิใจลงทนุ เนือ่งจาก
การวิเคราะหปจจยัพ้ืนฐานนั้นเปนการวเิคราะหปจจยัทีเ่ปนตัวกําหนดราคาหลักทรัพย  อัตราผลตอบแทน  
และความเสี่ยงจากการลงทุน ปจจยัพ้ืนฐานตางๆ ไดแก ปจจยัดานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปจจัย
ดานภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และปจจยัที่เกีย่วกับผลการดําเนนิงาน รวมทั้งฐานะทางการเงินของ
บริษัทผูออกหลกัทรัพย ดงันัน้การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจยัพ้ืนฐานจงึเปนการวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบรษิัทเพ่ือนํามาใชในการกาํหนดมลูคาทีแ่ทจริงของ
หลกัทรัพย 
            การวิเคราะหหลักทรัพยตามปจจัยพ้ืนฐานมีขั้นตอนสําคัญดังนี ้
               1.  การวเิคราะหเศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic Analysis) เปนขัน้ตอนที่มีความสาํคญั
ตอการวิเคราะหหลกัทรัพยทางปจจยัพ้ืนฐาน เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ จะสงผล
กระทบตอราคาของหลักทรัพย เชน หลักทรัพยบางกลุมมีระดับราคาลดลงเมือ่สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและ
จะมีระดับราคาสูงขึ้นเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวขึน้ พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเหน็วาสภาพเศรษฐกจิโดยทั่วไปจะ
มีผลกระทบตอผลการดําเนนิงาน และความสามารถในการทํากําไรของบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพยนั้น อยางไรก็
ตาม เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปลีย่นแปลงไป อุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรมมิไดเปลีย่นแปลงไปในทิศทาง
เดียวกับสภาพเศรษฐกิจเสมอไป หลกัทรัพยในบางอตุสาหกรรมอาจจะไดรบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิเพียงเลก็นอย ขณะที่หลักทรัพยในบางอุตสาหกรรม อาจจะไดรับผลกระทบ
อยางมาก ดังนั้นการวเิคราะหหลักทรัพยจงึมีความจําเปนที่ตองวเิคราะหเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพ่ือนําไปสูการ
คาดการณทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกจิ และกําหนด อุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และทายทีสุ่ดกจ็ะสามารถหาทางเลือกเก่ียวกับบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นที่ควร
จะลงทนุ  
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               องคประกอบทีใ่ชในการวเิคราะหเศรษฐกิจ  ไดแก 
                  1.  ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจกัรธุรกิจ การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ จะสามารถ
ชี้ใหเหน็ถึงอุตสาหกรรมที่ไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจได ซึ่งจะมีความสัมพันธกบัผล
การดําเนนิงานและราคาหลกัทรัพยของบริษัท นัน่คือถาแนวโนมในอนาคตของเศรษฐกิจเปนไปในดานลบ 
ก็จะคาดการณวาหลกัทรัพยสวนใหญจะมีระดับราคาตํ่าลงหรือถาแนวโนมเศรษฐกิจเปนไปในดานบวก 
หลกัทรัพยโดยทั่วไปก็จะมรีะดับราคาสูงขึ้นตามไปดวย ในการสงัเกตและวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจ สามารถ
พิจารณาไดจากวฏัจกัรธุรกจิ (Business Cycle) ซึ่งเปนสิง่ที่บงบอกลกัษณะการเปลีย่นแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง วัฏจกัรธุรกิจแบงออกเปน 5 ระยะ ไดแก ระยะขยายตัว 
(Expansion) ระยะรุงเรือง (Boom) ระยะถดถอย (Recession) ระยะตกต่ํา (Depression) และระยะฟนตัว
ใหม (Revival) 
                  การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิจะหมนุเวยีนไปตามวฏัจกัรธุรกิจ  โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิจะมีผลตอผลประกอบการของธุรกิจและมสีวนในการชี้อนาคตของธรุกจิ  
เม่ือเศรษฐกิจอยูในระยะขยายตัว อํานาจซื้อของประชาชนมีมาก การขายและการผลติจะมีปริมาณเพ่ิมขึน้  
การลงทุนมีการขยายตัว ในภาวะนี้ธุรกิจจะมีสภาพคลองทางการเงนิสงู ระดับราคาอาจเพ่ิมสูง และอาจมี
แนวโนมทีจ่ะเกิดภาวะเงินเฟอได เมือ่เศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอยหรอืตกตํ่า จะมีผลกระทบตอธุรกิจ
แตกตางกันไปตามประเภทของธุรกิจ เพราะสินคาหรอืบรกิารของธุรกิจแตละประเภทจะปรับตัวเขากบั 
วัฏจักรธุรกจิแตละวัฏจกัรแตกตางกนัไป เชน ธุรกิจทีผ่ลิตสนิคาอุปโภคบริโภคจะออนไหวตอวงจรระยะสัน้ 
(Short-term Cycle) ธุรกิจทีผ่ลติสนิคาทนุจะขึ้นอยูกับแนวโนมการเติบโตระยะยาว (Long-term Growth 
Trend) และธุรกิจการผลติขนาดเลก็จะไดรับผลกระทบจากการตกตํ่าทางเศรษฐกิจมาก เพราะขาดแคลน
เงินทนุหมนุเวยีนและมีขดีจาํกัดทางดานการกูยืม ตัวบงชี้เศรษฐกิจและเครื่องวัดที่ใชในการวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกจิและวฏัจกัรธุรกจิมหีลายตวัดวยกนั  ไดแก 
                   1.1   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) เปนเครื่องมือใน
การวัดภาวะเศรษฐกิจที่ใชกันอยางแพรหลายมากทีส่ดุ ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศเปนเคร่ืองวัดมูลคา
ของผลผลิตสินคา และบริการทั้งหมดทีผ่ลติขึ้นในประเทศ ไมวาปจจัยการผลิตนั้นจะเปนของประเทศใดก็
ตาม และยงัใชวัดการใชจายของหนวยเศรษฐกจิตางๆ ตอสินคาและบริการทีผ่ลิตขึน้  
                   1.2   ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เปนมูลคาผลติผลของอุตสาหกรรม
มวลรวม และจําแนกตามกลุมอตุสาหกรรมตางๆ ผลผลิตอุตสาหกรรมนี้มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจและวฏัจกัรธุรกจิ 
                   1.3   ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) เปนดัชนทีีแ่สดงการเปลีย่นแปลง
ราคาของสินคาและบริการในแตละงวด ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือวัดภาวะเงนิเฟอไดวิธหีนึ่ง 
                   1.4   ดชันรีาคาผูผลติ (Producer Price Index) เปนดัชนทีีแ่สดงการเปลีย่นแปลงราคา
สินคาจากผูผลติ จาํแนกเปนราคากลุมผลิตภณัฑ และราคาในแตละชวงของการผลติ ต้ังแตวัตถุดิบไปจนถึง
สินคาสาํเร็จรปู ดัชนรีาคาผูผลตินีส้ามารถใชเปนเครือ่งมอืบงบอกถึงภาวะเงินเฟอทีอ่าจจะเกดิขึน้ได 
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                   1.5   อัตราการวางงาน (Unemployment Rate) เปนตวัเลขทีแ่สดงอตัรารอยละของผู
วางงานในระบบเศรษฐกิจเทยีบกับกาํลงัแรงงาน ซึ่งจะแสดงใหเหน็สภาพเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทยีบวา
เปนไปในทศิทางทีกํ่าลงัขยายตัวหรือหดตัว 
                   1.6   อัตราดอกเบ้ียในประเทศและอัตราดอกเบ้ียตางประเทศ อตัราดอกเบีย้ที่ควรนํามา
พิจารณา ควรเปนอัตราดอกเบ้ียทีเ่คลือ่นไหวเปลีย่นแปลงและสามารถสะทอนสภาพคลองของตลาดเงินได
ดีพอสมควร อัตราดอกเบี้ยซึ่งกําหนดคงที่เปนการเฉพาะเปนอตัราดอกเบ้ียที่ไมเหมาะสมทีจ่ะนํามา
พิจารณาเพ่ือการวิเคราะหเศรษฐกจิ 
                   1.7   ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Investment Index) แสดงการเปลีย่นแปลง
การใชจายของภาคเอกชนคํานวณจากยอดจาํหนายและมูลคานําเขาสนิคาอปุโภคบริโภค รวมทั้งมูลคา
ภาษีมลูคาเพ่ิม 
               2.  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  ไดแก 
                 2.1   นโยบายการคลงั (Fiscal Policy) เปนนโยบายทีเ่ก่ียวกับรายรับและคาใชจาย
ภาครัฐ ตลอดจนการจดัการสวนที่เกนิดุลหรือการหาเงินชดเชยสวนทีข่าดดุลนโยบายดานรายรับ ไดแก
นโยบายที่เก่ียวกบัภาษแีละทีเ่ก่ียวกับรายรบัอืน่ที่มใิชภาษอีากร สวนนโยบายดานการใชจาย ไดแก การ
จดัสรรงบประมาณของภาครฐั นโยบายเหลานี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยตรง 
                  2.2   นโยบายการเงิน (Monetary Policy) เปนนโยบายที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ผูดําเนินการนโยบายการเงนิของประเทศ โดยมีจดุประสงคเพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผานการควบคุมอัตราดอกเบีย้และปริมาณเงนิ นโยบายการเงนินอกจากจะชวย
สนบัสนุนนโยบายการคลงัแลว ยังชวยในการทําใหเกิดความสมดุลกับผลของนโยบายการคลังดวย 
            2.  การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) เปนการวิเคราะหวงจรอตุสาหกรรม 
(Industry Life Cycle) สภาพการแขงขนัในอตุสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอตุสาหกรรมวาจะมีแนวโนม
อัตราการเจริญเตบิโตอยางไร ซึ่งขึ้นอยูกบัปจจยัหลายอยางดวยกัน เชน นโยบายของรัฐบาลทีจ่ะใหการ
สนบัสนุนหรอืเปนอุปสรรค โครงสรางการเปลีย่นแปลงของระบบภาษขีองรฐับาล โครงสรางของ
อุตสาหกรรมแตละประเภท เปนตน 
            องคประกอบที่ใชในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ไดแก 
               1.   วัฏจกัรธุรกิจและการวเิคราะหอุตสาหกรรม โดยทั่วไปการเปลีย่นแปลงในการ
ประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไปตามวฏัจกัรธุรกิจ (Business Cycle) คือในระยะเริ่มแรกของการ
ประกอบธุรกจิ ธุรกิจจะอยูในภาวะขยายตัว (Expansion) โดยที่ธรุกิจจาํเปนตองใชกลยุทธทางการตลาด
เขามาสนับสนนุ เพ่ือใหธุรกิจกาวเขาสูภาวะรุงเรอืง (Boom) ธุรกิจจะอยูในภาวะรุงเรืองไดเพียงชวงเวลา
หนึ่ง หลังจากนั้นจะเขาสูภาวะถดถอย (Recession) ซึ่งหากธรุกิจไมมีการปรบัปรุงแกไข ธุรกิจจะเขาสูภาวะ
ตกตํ่า (Depression) ซึ่งอาจสงผลใหธรุกิจเลกิกิจการได  เพ่ือหลกีเลีย่งการเขาสูภาวะถดถอย ธุรกิจควร
ปรับปรุงการผลิตและการตลาด โดยอาจใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย (Promotion) ปรับปรุงชองทาง
การจําหนาย (Distribution) เปลีย่นแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑ (Packaging) หรอืใชกลยุทธทางดานราคา 
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(Pricing) มาเปนเครื่องมือในการกระตุนการบริโภคสนิคาและบรกิาร  ซึ่งกลยุทธเหลานีอ้าจทาํใหธุรกิจกลบั
ฟนตัวขึ้นมาใหม (Revival) และเขาสูภาวะขยายตวั แลวหมุนเวียนเขาสูภาวะตางๆ ของวฏัจกัรธุรกิจอกีครั้ง  
               2.   วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม สามารถจําแนกออกเปน 4 ระยะ ไดแก 
                  2.1   ระยะเริ่มพัฒนา (Initial Development Stage) เปนระยะทีอุ่ตสาหกรรมเริ่มกอต้ัง 
ทําใหมรีะดับความเสีย่งสงู บริษทัอาจจะมผีลการดําเนนิงานขาดทนุ แตถาบริษัทประสบความสําเรจ็ 
อุปสงคของสนิคาจะเพ่ิมขึน้ ทําใหยอดขาย ผลกําไร และสนิทรัพยเพ่ิมมากขึน้ หลังจากนัน้อตุสาหกรรมจะ
เขาสูระยะเจริญเติบโต 
                  2.2   ระยะเจริญเติบโต (Growth) ในระยะนีธุ้รกิจจะไดรบัการยอมรับจากตลาด  
ยอดขายและผลกาํไรจะเพ่ิมขึ้นในอตัราทีส่งู ผลกําไรที่ไดนั้นบริษทัจะนาํไปลงทนุขยายกจิการและ
อุตสาหกรรมตอไป  
                  2.3   ระยะขยายตัว (Expansion) ในระยะนีอ้ัตราการเจริญเติบโตและผลกําไรยังคงเพ่ิม
สูงขึ้นแตเปนอตัราทีช่ะลอตัวลงจากระยะเจริญเติบโต เนือ่งจากมคูีแขงเขามาแบงสวนแบงทางการตลาด
มากขึน้ 
                  2.4   ระยะอิม่ตวัหรือเสือ่มถอย (Maturity or Decline) ระยะนีอ้ปุสงคของสนิคาจะลด
นอยลง สงผลใหบริษัทตางๆ เริ่มออกจากอตุสาหกรรม ถาบริษัทไมสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดได บรษิัทนั้นอาจจะเขาสูระยะเสือ่มถอยได 
               3.   โครงสรางการแขงขันของอุตสาหกรรม ธุรกจิจาํเปนตองพิจารณาโครงสรางการแขงขันใน
แตละอุตสาหกรรมวามีสภาพการแขงขนัรุนแรงเพียงใด ทัง้นี้ขึน้อยูกับปจจยัตางๆ เหลานี ้ไดแก 
                  3.1  การแขงขนัจากคูแขงที่มอียู (Rivalry among Existing Competitors) ในการ
วิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมวามีความรุนแรงเพียงใดนั้น ตองพิจารณาจากจํานวนของบริษทัทีอ่ยูใน
อุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท หากบริษัทมีขนาดใกลเคียงกับบริษัทคูแขงยอมสรางความกดดนัในการ
แขงขันมากย่ิงขึน้ นอกจากนั้น ควรจะพิจารณาคูแขงจากตางประเทศทั้งในปจจบัุนและอนาคตดวย โดยการ
วเิคราะหอุตสาหกรรมในระดับตลาดโลก เนือ่งจากในปจจบุนัการคาและธรุกจิระหวางประเทศไดพัฒนา
ขยายตัวและเชื่อมโยงไปทั่วโลก จงึตองพิจารณาบริษทัคูแขงตางชาตทิีอ่าจมีเงนิทนุและความสามารถใน
การบริหารทีเ่ขมแขง็กวาบริษทัในประเทศ  
                  3.2   การคุกคามจากคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants) หากอตุสาหกรรมที่มี
ปจจยัตางๆ ทีเ่ปนอุปสรรคตอการเขามาของคูแขงรายใหม อุตสาหกรรมนั้นจะปลอดภัยจากการแขงขัน  
ปจจยัทีเ่ปนอุปสรรคตอการเขามาของคูแขงรายใหม ไดแก อัตราทํากาํไรที่ต่ําหรือราคาของสินคาในปจจบัุน
อยูในระดับต่ําเมือ่เทียบกบัตนทนุ ความตองการใชเงนิทนุในการดาํเนินงานทีส่งู ชองทางการจัดจําหนายที่มี
ความซับซอนและใชเวลามากในการจําแนกแจกจาย นอกจากนัน้ อาจมีนโยบายของรฐับาลหรอืกฎระเบียบ
ของทางการที่จํากัดสิทธ ิหรือการใหใบอนญุาตในการประกอบการตางๆ เปนตน หากอุตสาหกรรม
ปราศจากเครื่องกดีขวางเหลานีแ้ลว คูแขงรายใหมยอมสามารถเขามาแบงสวนแบงทางการตลาดไดงายขึ้น 
และแบงปนผลกาํไรจากอตุสาหกรรมนี้ไป 
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                  3.3  การคุกคามจากสนิคาทีใ่ชทดแทนกนัได (Threat of Substitute Products) 
อุตสาหกรรมที่มีสินคาอืน่ทีส่ามารถใชทดแทนกันได จะทาํใหเกดิการแขงขันเพ่ิมมากขึน้ เนื่องจากผูบริโภค
สามารถบริโภคสนิคาอืน่เปนการทดแทนกันได  
                  3.4   อํานาจในการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ผูซือ้มีสวนในการ
กําหนดผลกําไร เนื่องจากในการเลอืกบริโภคสินคา ผูซือ้สามารถตอรองราคาสินคาหรือเรียกรองใหบริษัท
พัฒนาคุณภาพของสินคาใหดย่ิีงขึ้นได โดยจะนาํไปตอรองระหวางคูแขงขนั เพ่ือใหไดสินคาและบริการที่มี
คณุภาพดแีละระดับราคาที่เหมาะสม โดยลูกคารายใหญยอมมอีาํนาจในการตอรองสงูกวาสงูกวารายเล็ก 
                  3.5   อํานาจในการตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) ผูขาย
มีอํานาจตอรองกับผูบริโภค โดยผานการปรับราคาสินคาหรือลดคุณภาพของสินคาลง หากในอุตสาหกรรม
นัน้มีผูขายนอยราย ความจาํเปนในการพ่ึงพาผูขายกจ็ะมีมากขึน้ ทําใหผูขายนัน้มีอํานาจในการตอรองสงู 
               4.  ปจจยัอืน่ๆ ทางอตุสาหกรรมที่ตองพิจารณา นอกจากปจจยัหลกัดงัที่ไดกลาวมาแลว 
ควรนําปจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับอุตสาหกรรมมาพิจาณาเพ่ิมเติมดวย ไดแก 
                  4.1  โครงสรางของอุตสาหกรรม เปนการวิเคราะหวาอุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในโครงสราง
แบบใด แบบผกูขาด กึ่งผกูขาดหรอืแขงขันกันอยางสมบูรณ 
                  4.2   ความสมัพันธระหวางอปุสงคและอุปทาน อุปสงคและอุปทานจะมผีลกระทบตอ
ราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั้น และมีผลกระทบตอความสามารถในการผลิตสนิคาที่มีคุณภาพในระดับ
ราคาที่พอใจ 
                  4.3   ตวัแปรทางดานตนทนุ โดยทั่วไปตนทุนของสนิคาไดรับผลกระทบจากปจจัยหลาย
ประการ เชน ราคาวัตถดิุบ คาแรงงาน เปนตน 
                  4.4   กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาล เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่รัฐบาลกําหนด
ไว การเปลีย่นแปลงหรือการออกกฎหมายใหมอาจทาํใหอุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสยีสภาพการแขงขนั
ที่เปลีย่นแปลงได  
            3.   การวเิคราะหบริษัท (Company Analysis) การวิเคราะหบริษัทเปนขั้นตอนสุดทายของ
การวิเคราะห โดยเนนการวิเคราะหประเภทของบริษัทและประเภทของหลกัทรัพย โดยวิเคราะหทัง้เชงิ
คุณภาพ (Qualitative Analysis) และการวิเคราะหเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis)  
            องคประกอบที่ใชในการวิเคราะหบริษัทไดแก 
               1.   ประเภทของบริษทัและประเภทของหลักทรัพย การวิเคราะหบริษัทและประเภทของ
หลกัทรัพยนั้น ราคาของหลักทรัพยไมจาํเปนตองมีสถานะหรือทศิทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของ
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพยก็ได เนือ่งจากการพิจารณาประเภทของหลกัทรัพยนัน้ นอกจากจะดคูวามสามารถ
ในการทํากาํไรของบริษทัแลว ยังตองพจิารณาลกัษณะความเคลื่อนไหวของราคาวามีลกัษณะอยางไรดวย  
ไดแก 
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               Growth Company และ Growth Stock  
                  Growth Company เปนบริษัทที่มีความสามารถในการบรหิาร มียอดขายและผลกําไรใน
อดีตทีผ่านมาสงูกวามาตรฐานในอตุสาหกรรมเดียวกัน   
                  Growth Stock เปนหุนของบริษทัที่กําลงัเจริญกาวหนาและมีผลประกอบการดี มีการ
จายเงนิปนผลแกผูถือหุนเปนสวนนอย เนือ่งจากบริษัทจะนาํเอากําไรสะสมมาเปนเงนิทนุสาํหรับใชในการ
ขยายกิจการ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) จงึอยูในระดับตํ่า แตราคาหลกัทรัพยในตลาดจะ
ปรับตัวสูงขึ้นอยางสมํ่าเสมอ  
               Defensive Company และ Defensive Stock 
                  Defensive Company เปนบริษทัที่มีผลกําไรเติบโตอยางมีเสถียรภาพ แมวาในอนาคต
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะตกตํ่าก็ตาม ธุรกิจดังกลาวไดแก กิจการสาธารณูปโภค บริษัททีผ่ลิตและ
จาํหนายสนิคาทีจ่าํเปนตอการครองชีพ 
                  Defensive Stock เปนหุนของบริษัททีมี่ผลการประกอบการและการจายเงนิปนผล
ในชวงที่เศรษฐกิจซบเซาไดดีกวาหลกัทรัพยอืน่ๆ หลักทรัพยเหลานี้มีการเคลื่อนไหวของราคาอยางชาๆ แตมี
แนวโนมสูงขึ้นตลอดเวลา ลกัษณะอกีประการหนึง่ของหลกัทรัพยประเภทนี้ คอืมีความสัมพันธของราคา
หลกัทรัพยตรงกันขามกับอัตราดอกเบ้ียอยางมีนัยสาํคัญ หลกัทรัพยประเภทนี้ไดแก หลกัทรัพยประเภท
สาธารณูปโภค บรษิัทอาหาร เครือ่งด่ืม และยา  
               Cyclical Company และ Cyclical Stock 
                  Cyclical Company เปนบริษทัที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากวัฏจกัรธุรกิจ ยอดขายและ
กําไรของบริษทัจะเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว และจะลดลงเมือ่เศรษฐกิจหดตวั 
                  Cyclical Stock เปนหุนของบรษิัทที่มกํีาไรเปลี่ยนแปลงไปตามวงจรของธุรกิจ เม่ือภาวะ
เศรษฐกจิดี ผลประกอบการของธุรกิจจะดีขึน้ และราคาหลกัทรัพยสูงขึน้ไปดวย ในทางตรงกันขามเมือ่ภาวะ
เศรษฐกจิซบเซา ผลประกอบการของธุรกิจจะลดลงเปนอยางมาก หลักทรัพยประเภทนี้ไดแก หลกัทรัพย
ประเภทวัสดุกอสราง เครื่องมือเครือ่งจกัร ยานพาหนะ รวมทัง้อตุสาหกรรมทีผ่ลิตสนิคาฟุมเฟอย 
               Speculative Company และ Speculative Stock  
                  Speculative Company เปนบริษัทที่ไดรับผลตอบแทนสงูและมีความเสี่ยงในระดับทีส่งู
เชนเดยีวกัน ธุรกิจทีอ่ยูในประเภทนี้ไดแก บริษทัจดุเจาะน้าํมัน บริษัทเหมืองแร 
                  Speculative Stock เปนหุนที่ดึงดูดนกัลงทนุที่ตองการเก็งกําไรในระดับสูง ไมมีความ
มัน่คงถาวร และมีการปรับตวัขึน้ลงอยางรวดเร็วตามอปุสงคและอุปทานของตลาด 
                2.   การวิเคราะหบรษิัทเชงิคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวเิคราะหขอมูล
โดยทั่วไปทีเ่ก่ียวของกับบริษัท ขอมูลทีน่ํามาใชในการวิเคราะห ไดแก 
                  2.1   ขนาดของบริษัท (Size of the Firm) ธุรกจิที่มขีนาดใหญยอมจะมีความไดเปรียบ
มากกวาธุรกิจขนาดเลก็ ทั้งในดานเงินทุน ดานเทคนิค ดานผูชาํนาญการ และไดเปรยีบดานสภาพการ
แขงขันในตลาด 



 36 

                  2.2   อัตราการขยายตัวในอดีต (Past Rate of Growth) ใชในการประมาณผลกําไรของ
บริษัทในอนาคตเพ่ือคํานวณหามูลคาหลกัทรัพยของบริษทั ซึ่งมีความเปนไปไดทีอ่ัตราการขยายตัวใน
อนาคตจะเทากับอัตราการขยายตัวในอดีต  
                  2.3   ลักษณะของผลิตภัณฑ (Nature of the Products) หากสนิคาใดที่มีความจําเปน
ในชีวิตประจําวัน อุปสงคในสินคานัน้จะมมีาก ซึ่งสงผลใหกําไรของบริษทันั้นมีมากกวาบริษทัทีผ่ลิตสนิคา
ประเภทอื่น 
                  2.4   ชื่อผลิตภัณฑ (Brand Names) หากสนิคาของบรษิัทนั้นเปนที่รูจกักันอยาง
แพรหลายและเปนทีย่อมรบัของประชาชนทั่วไป โอกาสในการทํากาํไรของบรษิัทก็จะสงูขึ้นไปดวย 
                  2.5   โครงสรางของเงินทนุ (Capital Structure) โครงสรางของเงินทุนจะแตกตางกันไป
ตามนโยบายของแตละบรษิัท ธุรกิจที่มีโครงสรางของเงินทนุสวนใหญเปนสวนของผูถือหุน บรษิัทนัน้จะมี
ความเสี่ยงทีตํ่่ากวาบริษทัที่มเีงินทุนสวนใหญมาจากการกูยมื  
                  2.6   การกระจายของผลิตภัณฑ (Product Diversification) บริษัททีผ่ลิตหรือจาํหนาย
สินคาและบริการหลายชนดิและมชีือ่สินคาหลายชื่อ จะมีสวนแบงในตลาดไดมากกวาบรษิัทที่มีการกระจุก
ตัวของสินคา 
                  2.7   ผูบรหิารระดับสูง (Top Management) หากผูบริหารของบริษัทมีความสามารถใน
การบริหาร และเสริมสรางความสมัพันธอนัดีระหวางผูใตบงัคับบัญชา รวมทั้งมีประสบการณและความ
ชาํนาญในการประกอบธุรกิจนัน้ ยอมทําใหการดาํเนินงานของธรุกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จสงู  
                  2.8   ความสามารถทางดานการคิดคนและเสนอผลิตภณัฑใหมๆ  (Research and 
Product Development Resources) บริษัททีมี่ความสามารถในการคิดคนผลิตภณัฑใหมๆ  นัน้ ยอม
สามารถทํากาํไรไดสงู หากสามารถพัฒนาสนิคาใหมคุีณภาพดีย่ิงขึน้มากกวาที่คูแขงจะตามทนั ทําใหบริษัท
ไดเปรียบกวาบริษัทอื่นๆ ที่จะเขามาเปนคูแขงในภายหลงั 
                  2.9   พนักงาน (Human Resources) พนักงานเปนทรัพยากรทีส่ําคัญของบริษัท การ
ดาํเนนิงานจะราบรื่นและมีประสทิธภิาพตองอาศยับุคลากรในบริษทั ดังนัน้ บริษทัควรพัฒนาบคุลากร เพ่ือ
ปองกันการเปลีย่นงานบอยๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานของบริษัทได  
               3.   การวิเคราะหเชงิปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหขอมลูที่มาจากงบ
การเงินของธุรกจิทั้งในปจจบัุนและทีผ่านมาเพ่ือนําผลทีไ่ดมาใชในการประมาณคาตัวแปรตางๆ ทีใ่ชในการ
กําหนดมูลคาทีแ่ทจริงของหลกัทรัพย  
                  3.1   งบดลุ (Balance Sheet) เปนงบการเงินทีแ่สดงสถานภาพทางการเงนิของธุรกิจใน
วนัสิน้งวด ณ วันใดวันหนึ่ง โดยงบดุลนี้จะประกอบดวย 3 สวนคอื สินทรัพย (Assets) หนีส้นิ (Liabilities) 
และสวนของเจาของ (Shareholder’s Equity) ผูถือหุน เจาหนีแ้ละบุคคลภายนอกสามารถทราบถึงฐานะ
ทางการเงนิของบริษัทไดจากงบดุล โดยสามารถวิเคราะหสภาพคลองของธุรกิจหรอืความสามารถในการ
ชาํระหนีข้องกิจการได 
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                  3.2   งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เปนงบการเงินทีแ่สดงผลการดําเนนิงาน
ของบริษทัในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง รายการตางๆ ในงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย รายได คาใชจาย  
กําไรสุทธิหรือขาดทนุสทิธ ิการวิเคราะหโครงสรางของตนทุนโดยใชงบกําไรขาดทุนยังสามารถแสดงใหเห็น
ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษทัดวย  
                  3.3   การวิเคราะหงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน (Statement of 
Changes in Financial Position) เปนงบที่จดัทําขึน้เพ่ือแสดงทีม่าและการใชไปของเงนิสด และเงนิทนุ
หมุนเวยีนในระหวางงวดบัญชอีนัเนือ่งมาจากการดําเนินงานและจากการเปลีย่นแปลงรายการสนิทรัพยและ
หนีส้ินอืน่ทีไ่มใชทุนหมุนเวียนแตมีผลตอทุนหมนุเวยีน งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ แสดงใหเหน็
ถึงแหลงที่มาของเงินทุน (Sources of Funds) และแหลงที่ใชไปของเงินทุน (Uses of Funds) ในรอบปที่
ผานมา เพ่ือใหทราบวาในระหวางปนัน้ เงนิทนุของกิจการไดเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และนําไปใชในรายการ
ใดบาง 
        3.3   ทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณเงิน 
            ปริมาณเงิน หมายถึงสิ่งทีเ่ปนเงนิทั้งหลายที่อยูในมอืบุคคล บริษทัหางรานและองคกรเอกชน
ตางๆ ในขณะใดขณะหนึง่ ซึ่งสิ่งทีเ่ปนเงินทีย่อมรบัโดยทั่วไปไดแก ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงนิฝากออม
ทรัพยและเงินฝากประจาํ เงนิฝากกระแสรายวนัในธนาคารพาณิชย เงินในระบบธนาคารและเงินในมือ
รัฐบาลไมถือเปนปริมาณเงินในระบบ (Money Supply) เนื่องจากเงินเหลานีย้ังไมไดถูกนําออกมาใช
หมุนเวยีน 
            ปริมาณเงินสามารถแบงตามความหมายไดดังนี้ 
               1.   ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) หมายถึง ปริมาณของสินทรัพยทางการเงินทีใ่ช
เปนสือ่กลางการแลกเปลีย่น ซึ่งประกอบดวย เหรียญกษาปณ ธนบัตรทั้งหมดทีอ่ยูในมือประชาชน (ไมรวม
ธนาคารพาณิชย) และเงินฝากกระแสรายวันของภาคเอกชน บริษัท หางรานและองคกรธุรกิจอืน่ๆ ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง (ไมรวมเงินตราที่อยูในธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง) 
                    M1  =  เหรียญกษาปณ + ธนบัตร + เงนิฝากกระแสรายวัน 
               2.   ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) หมายถงึ สินทรัพยทางการเงินทีเ่ปนสื่อกลาง
การแลกเปลีย่น ซึง่อยูใน M1 บวกดวยสนิทรัพยทางการเงนิที่ใหผลตอบแทนและสามารถเปลีย่นเปนเงนิทีใ่ช
เปนสือ่กลางการแลกเปลีย่นไดงาย โดยไมเสยีคาใชจายหรือเสยีเพียงเลก็นอย 
                    M2  =  M1 + เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจาํ 
               3.   ปริมาณเงินตามความหมายกวางมาก (M3) หมายถึง สินทรัพยทางการเงินที่เปน
สือ่กลางการแลกเปลีย่น ซึ่งอยูใน M2 และเงนิฝากในสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไมใชธนาคารพาณิชย   
                   M3  =  M2 + ต๋ัวสญัญาใชเงิน 
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           ทฤษฎีการเงินของเคนส (จรินทร เทศวานิช. 2545: 121) 
                จอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes)  นักเศรษฐศาสตรชาวองักฤษ เปนผูสราง
แนวคิดทางทฤษฎกีารเงินขึ้นใหม ภายหลงัป พ.ศ.2473 ที่ภาวะเศรษฐกจิทั่วโลกตองประสบกับภาวะตกตํ่า 
การวางงานมีจาํนวนเพิม่สงูขึ้น ทฤษฎกีารเงนิสมัยคลาสสกิและนีโอคลาสสกิไมสามารถอธบิายสภาวะ
ดงักลาวได ซึ่งแนวคิดความตองการถอืเงนิของเคนสไดแบงตามวตัถปุระสงคได 3 ประการ คือ 
               1.   ตองการถือเงินไวเพ่ือใชจาย (Transaction Motive) ประชาชนทั่วไป จะถือเงนิไวเพ่ือ
จบัจายใชสอยในชวิีตประจําวนัหรอืผูประกอบการจะถือเงินไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน  
               2.   ตองการถือเงินไวเพ่ือเปนทนุสํารองเม่ือมีเหตุจาํเปน (Precautionary Motive) การถือเงิน
สดไวสําหรับใชจายในยามฉกุเฉนิ เชน ยามเจบ็ปวย เกดิอบุติัเหต ุหรอืถาเปนผูประกอบการจะถือเงนิสดไว
เพ่ือใชจายเม่ือมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึน้ 
               3.   ตองการถือเงินไวเพ่ือเก็งกําไร (Speculative Motive) การทีป่ระชาชนและหนวยธรุกจิ
ตองการเก็บเงินไวเพือ่เกง็กําไรหรือลงทุนเพ่ือหากําไร ทั้งนีเ้พ่ือตองการผลตอบแทนในรปูอตัราดอกเบ้ีย ถา
หากประชาชนคาดวาอัตราดอกเบ้ียจะสงูขึน้ในอนาคตก็จะถอืเงินสดไวเปนจาํนวนมากเพ่ือซื้อหลกัทรพัยใน
อนาคต เนือ่งจากหากอตัราดอกเบีย้สูงขึน้ ราคาหลกัทรัพยจะลดตํ่าลง ในทางตรงกนัขาม ถาหากประชาชน
คาดวาอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในอนาคตก็จะพากนัซื้อหลกัทรัพยเพ่ือเกง็กําไร เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ราคา
หลกัทรัพยจะสงูขึน้จงึนําหลกัทรัพยที่ซื้อไวจาํหนายเพือ่หากําไร 
               สรุปไดวา ประชาชนและหนวยธรุกิจยอมถือเงนิไวใชจายประจํา ใชจายยามฉกุเฉนิ และเพือ่
การเก็งกําไรมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึน้อยูกับรายได ถารายไดสูงขึน้และระดับราคาสินคาสงูขึน้  
ประชาชนก็จะถอืเงนิไวใชจายมากขึน้ เงนิสวนทีเ่หลอืก็เก็บไวใชจายยามฉุกเฉินและเก็งกําไร แตการถือเงิน
ไวเก็งกําไรจะมากนอยแคไหนขึน้อยูกับการคาดการณในเรื่องอัตราดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 เสนอปุสงคและอุปทานของปริมาณเงิน 
 ที่มา: จรินทร เทศวานิช. 2545: 127 
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               จากภาพประกอบ 2 เสนอุปสงคทั้งหมดของเงิน (Md) และเสนอุปทานทั้งหมดของเงนิ (Ms) 
ตัดกันที่จุด E ซึ่งเปนจดุดลุยภาพ เพราะเปนจดุที่ปริมาณเงินทั้งหมดเทากับความตองการถอืเงนิพอดี 
และ 0Or  คืออัตราดอกเบ้ียดุลยภาพ (Equilibrium Rate Of Interest) ถาอัตราดอกเบีย้ลดลงจากอตัรา
ดอกเบ้ียดลุยภาพ สงผลใหปริมาณความตองการถอืเงนิเพ่ิมขึน้ เปน 1OQ  แตการถือเงนิจะถือไดไมเกิน 
OQ เนือ่งจากปริมาณเงินมีจาํกดัเพยีง OQ เทานั้น เม่ือเปนเชนนีป้ระชาชนจะนําหลักทรัพยออกไปขายเพ่ือ
แลกเปนเงนิ เม่ือปริมาณหลักทรัพยทีข่ายมีมากขึน้ สงผลใหความตองการหลกัทรัพยลดลง มลูคาของ
หลกัทรัพยก็ยอมจะลดลงดวย เม่ือมูลคาของหลักทรัพยลดลงอัตราดอกเบ้ียจะเพ่ิมสูงขึน้ เนือ่งจากอัตรา
ดอกเบ้ียจะเปลี่ยนแปลงตรงกันขามกับราคาหลักทรัพย เม่ือเปนเชนนีอ้ัตราดอกเบ้ีย 1Or  จะคอยๆ สงูขึน้
เร่ือยๆ จนถึงระดับ 0Or  ซึ่งเปนระดับดลุยภาพ  
        3.4  ทฤษฎีเงินเฟอของ A.W. Philips (จรินทร เทศวานิช. 2545: 148) 
            A.W. Philips นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ เปนผูศึกษาภาวะเงินเฟอยุคใหม โดยไดศึกษา
ความสมัพันธระหวางอตัราเพ่ิมของคาจาง และอัตราการวางงาน Philips ไดอธิบายภาวการณจางงานโดย
เปรียบเทยีบกบัตลาดสนิคาวา ถาอปุสงคสงูกวาอปุทานจะทาํใหราคาสนิคาเพ่ิมสงูขึน้ และถาอุปสงค
สวนเกิน (Excess Demand) เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จะทําใหราคาเพ่ิมขึ้นอยางมากและรวดเร็วตามไปดวย  
เม่ือนํามาเปรยีบเทียบกับเร่ืองของแรงงานไดวา ถาความตองการแรงงานมีสงู การจางงานจะเพ่ิมมากขึน้ 
คนวางงานจะนอยลง เมือ่คนวางงานนอยลง อตัราคาจางที่จะเรียกรองเพ่ิมขึ้นก็จะมีมากขึน้ดัง
ภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             ให  แกน OX   เปนเปอรเซน็ตของการวางงาน 
 แกน  OY  เปนเปอรเซน็ตของการเพ่ิมคาแรงงาน 
 เสน   PP   เปนเสน Phillips Curve  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ภาวะเงินเฟอตามแนวคดิของ A.W. Philips 
 ที่มา: จรินทร เทศวานิช. 2545: 148 
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            ถาอัตราการวางงานลดลงเทาใด การเรียกรองคาจางแรงงานจะเพ่ิมสูงขึน้ เชน ถาอัตราการ
วางงานลดลงมาถึง 2OX  การเรียกรองคาจางแรงงานจะสูงถึง 2OY  แตถาอุปสงคในตลาดแรงงานมีนอย 
ทําใหมกีารวางงานมาก เชน ถาอัตราการวางงานเปน 1OX  แลว อัตราการเรียกรองคาจางแรงงานจะลด
เหลอืเพียง 1OY  
            Phillips ไดใชหลักการดังกลาวอธิบายทฤษฎีเงินเฟอดังนี ้ในระยะที่เศรษฐกิจกําลงัเฟองฟู  
การผลิตการลงทุนขยายตัวไดมากขึน้ การวาจางงานยอมจะเพ่ิมขึน้และทําใหอัตราการวางงานลดลง ใน
ภาวะเชนนีค้นงานจะมีความเปนอยูดขีึ้นและมีอํานาจในการตอรองเพ่ือเรียกรองคาจางแรงงานใหสูงขึน้ ถา
หากธุรกิจซบเซา การผลติลดลง การจางงานลดลง ในบางอุตสาหกรรมมีความจําเปนตองลดคนงานลง ทํา
ใหจํานวนคนวางงานเพ่ิมสูงขึ้น ในสภาพเชนนี้ คนงานมีโอกาสทีจ่ะเรียกรองคาจางแรงงานไดนอยลง 
นายจางมอีาํนาจในการตรงึราคาคาจางหรอืบางแหงอาจจะลดราคาคาจางลง ซึ่งจะทาํใหบริษทัสามารถลด
ตนทุนคาใชจายลงได ภายใตสภาวะเศรษฐกิจทีซ่บเซา 
        3.5   ทฤษฎี Flying Geese Paradigm 
            หรือ ทฤษฎหีานบิน เปนทฤษฎทีี่พัฒนามาเพ่ือใชสําหรบัการแบงงานกันทาํในระดับการคา
ระหวางประเทศ ของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชยี ถูกคิดคนขึน้ในป พ.ศ.2475 โดยนักเศรษฐศาสตรชาว
ญ่ีปุนชื่อ นาย Kaname Akamatsu มีจดุมุงหมายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภมูิภาคเอเชยี หลงั
สงครามโลกคร้ังทีส่องใหกลบัมาทัดเทียมกับชาติตะวันตกอีกครั้ง ทฤษฎีหานบินนั้นมีแนวคดิที่วาความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลวจะสงผลใหประเทศอืน่ๆ ที่มีความกาวหนานอยกวาใน
ภูมิภาคเดียวกัน (Regional Hierarchy) มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจตามไปดวย โดยลําดับความ
เจริญกาวหนานั้นจะถูกสงผานจากประเทศทีเ่ปนผูนําในภมิูภาค ไปยงัประเทศตางๆ ทีมี่ความกาวทาง
เศรษฐกจิลดหลั่นกันตามลาํดับในรูปแบบตัวว ี(V) ประเทศที่เปนผูนําหรือจาฝงูหานของภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกนั้น คือประเทศญ่ีปุน ในขณะทีป่ระเทศที่มลีําดับความกาวหนาลาํดับสองไดแก ประเทศฮองกง
ไตหวนั สงิคโปร และเกาหลใีต นอกจากประเทศใน 2 กลุมลําดับแรกแลวนั้นประเทศที่มีลําดับ
ความกาวหนารองลงมาไดแก ประเทศไทย อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี ประเทศที่มีบทบาทในภมิูภาคลาํดับ
สุดทาย ไดแก ประเทศจีนและเวียดนาม (Fumitaka Furuoka. 2548) ทฤษฎหีานบินสามารถนํามา
ประยุกตใชกับการคาระหวางประเทศไดโดยผานการปรับดลุการชําระเงนิดังภาพประกอบ4 
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ภาพประกอบ 4 ผลกระทบจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
 ที่มา: ฉัตรทิพย นาถสุภา. 2514: 37 
               จากภาพประกอบ 3 เม่ือภาวะเศรษฐกจิของประเทศ B อยูในชวงเฟองฟู รายไดประชาชาติ
ของประเทศ B จะเพิม่ขึน้เปนเสน Z  ́B  ́ ประเทศ B จะเพ่ิมการนําสินคาเขาจากประเทศ A เม่ือสนิคาออก
ของประเทศ A เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศ A ก็จะเพ่ิมขึน้เปน XY  ́ตามไปดวย เหตกุารณเชนนี้ยอมจะ
สําคญัถาประเทศที่เกิดเศรษฐกิจเฟองฟูนั้นเปนประเทศใหญที่มีการคาของประเทศเปนสวนสําคัญใน
ตลาดโลกและเปนอตัราสวนทีใ่หญในการคาของประเทศอื่นๆ เชน เศรษฐกิจการคาทีเ่จริญรุงเรืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุน ยอมสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก และทั่วภมิูภาค  
และเม่ือเศรษฐกิจของแตละประเทศเจริญรุงเรอืงแลว ยอมสงผลใหมูลคาการซือ้ขายหลกัทรัพยในประเทศ
เหลานัน้เพ่ิมสงูขึน้ดวย 
 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวของกับปจจยัที่มอีทิธพิลตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยและ
ความสมัพันธระหวางตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรพัยฮองกง โดยมีรายละเอียดตามตัว
แปรที่เกีย่วของดังนี ้
        4.1   ปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
            จากการศึกษาของ สุวิมล ชุติจิรนาท (2540) ไดทําการศกึษาปจจยัทีมี่ผลตอดชันรีาคา
หลกัทรัพยไทย โดยอาศัยการวิเคราะหแบบจาํลองเศรษฐมิตดิวยโปรแกรม SPSS การศึกษาแบงออกเปน 5 
กลุมไดแก กลุมธนาคารพาณิชย กลุมสือ่สาร กลุมเงินทนุและหลกัทรัพย กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
กลุมวสัดกุอสราง โดยใชตวัแปรอสิระทั้งหมด 5 ตัวแปรไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํเฉลีย่ 3 เดือน ดัชนีฮั่งเส็ง อัตราสวนราคาตอกําไรสทุธิตอหุน ดัชนีราคาหลกัทรัพยในเดอืนทีผ่านมา  
การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการศึกษา 3 ชวงเวลาไดแก เดือนเมษายน พ.ศ.2535 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2535  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2535 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 เดือนมกราคม พ.ศ.2538 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.
2539 ซึ่งผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํเฉลี่ย 3 เดือน อัตราสวนกําไร
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สุทธิตอหุน และดัชนฮีั่งเสง็ มีความสมัพันธในทิศทางเดียวกนักับดชันรีาคาหลักทรัพยในกลุมธนาคาร
พาณิชย ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสือ่สารในเดือนทีผ่านมา อัตราสวนกําไรสทุธติอหุน ดัชนฮีัง่เส็งและอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํเฉลีย่ 3 เดือน มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกนักับดชันรีาคาหลกัทรัพยในกลุม
สือ่สาร อัตราสวนกําไรสทุธติอหุน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉลีย่ 3 เดอืน ดัชนฮีั่งเสง็และดัชนรีาคา
หลกัทรัพยกลุมเงินทนุและหลกัทรัพยในเดอืนทีผ่านมา มีความสมัพันธในทศิทางเดยีวกันกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยกลุมเงินทนุและหลกัทรัพย อัตราสวนกําไรสทุธติอหุน ดชันีฮัง่เสง็และดชันรีาคาหลักทรัพยกลุม
พัฒนาอสงัหาริมทรัพยในเดอืนทีผ่านมามีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกันกับดัชนีราคาหลกัทรัพยกลุม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย อัตราสวนกําไรสทุธติอหุน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําเฉลี่ย 3 เดอืน และดัชนี
ราคาหลกัทรัพยกลุมวสัดกุอสรางในเดอืนทีผ่านมา มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันกับดัชนรีาคา
หลกัทรัพยกลุมวสัดุกอสราง สรุปผลการศึกษาภาพรวมของปจจยัทีมี่ผลตอดชันรีาคาหลักทรพัยไทยพบวา 
อัตราสวนกําไรสทุธติอหุน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําเฉลี่ย 3 เดอืนมคีวามสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยทั้ง 3 ชวงเวลาของการศึกษา สวนดัชนรีาคาผูบริโภค ดชันฮีั่งเสง็ และดัชนรีาคา
หลกัทรัพยโดยรวมในเดือนทีผ่านมา มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลกัทรัพยในบางชวงเวลาเทานั้น  
            การศึกษาของ ฉนวน คําอยู (2543) ไดทําการศกึษาปจจยักําหนดราคาหลักทรัพยในตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดแบงการศกึษาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนเกดิเหตกุารณวกิฤตกิารณทาง
การเงิน (เดือนมกราคม พ.ศ.2537 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2539) และชวงหลังเกิดวิกฤติการณทางการเงิน 
(เดือนมกราคม พ.ศ.2540 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2542) โดยนําตัวแปรอสิระภายในและภายนอกประเทศมา
วเิคราะหในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน โดยทําการประมาณคาสมการถดถอยดวยวธีิกําลงัสองนอยที่สดุ  
ซึ่งตัวแปรอสิระที่นํามาศึกษาไดแก ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียลกูคาชัน้ดีสําหรับเงินกู ดัชนีราคาผูบริโภค  
อัตราดอกเบ้ียสําหรับเงนิกูยมืขามคนืระหวางธนาคาร ราคาทองคํา ราคาน้ํามันทะเลเหนอื มูลคาการซื้อขาย
ของนกัลงทนุตางชาติ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและดอลลารสหรัฐ อตัราแลกเปลีย่นระหวางเงนิ
บาทและเยนญ่ีปุน ดัชนีดาวโจนส ดัชนรีาคาหลักทรัพยญ่ีปุน ดัชนรีาคาหลักทรัพยมาเลเซยี ดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกง ดัชนีราคาหลักทรัพยไตหวัน ดัชนรีาคาหลกัทรัพยสิงคโปร ผลการศกึษาพบวา กอนเกิด
เหตุการณวกิฤติการณทางการเงนิ อตัราดอกเบ้ียลูกคาชั้นดสีําหรบัเงนิกู ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ดัชนี
ราคาหลกัทรัพยญ่ีปุน อัตราแลกเปลีย่นระหวางเงินบาทและเยนญ่ีปุน ดชันีราคาหลักทรัพยไตหวนั ดัชนี
ราคาหลกัทรัพยสงิคโปร และราคาทองคาํ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับดัชนรีาคาหลกัทรพัยแหง
ประเทศไทย สวนดัชนีดาวโจนส ราคาน้ํามันทะเลเหนือมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย และชวงหลังเกิดวกิฤติการณทางการเงนิ อัตราแลกเปลีย่นระหวางเงนิบาทและ
ดอลลารสหรฐั ดชันดีาวโจนส ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง มูลคาการซื้อของนักลงทุนตางชาติ ราคาทองคํา 
มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันกับดชันีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สวนปริมาณเงิน ดัชนรีาคา
หลกัทรัพยญ่ีปุน อตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมขามคนืระหวางธนาคาร อัตราดอกเบ้ียลกูคาชั้นดีสําหรับเงิน
กูยืม มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
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            และการศึกษาของ สลลิทิพย  ศิริไพบูลย (2545) ไดทําการศึกษาปจจยัที่กาํหนดดัชนีราคา
หุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2538 ถึงพ.ศ.2544 ดวยวิธี Cointegrations หรือการ
รวมไปดวยกัน และ Error Correction  ซึ่งเปนวธีิที่ใชกับขอมลูทีเ่ปนอนุกรมเวลาและมลีกัษณะไมนิ่ง (Non 
Stationary) ใชในการวเิคราะหความสมัพันธเชงิดุลยภาพ โดยศึกษาจากตัวแปรอสิระทั้งหมด 4 ตัวแปร 
ไดแก มูลคาการซือ้ขายหลกัทรัพย มลูคาการซือ้ขายหลกัทรัพยสุทธิของผูลงทุนตางประเทศ ผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ และคาเงินบาท ผูวิจยัทําการเก็บขอมูลเปนรายเดือนระยะเวลาทั้งหมด 7 ป ต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ.2538 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2544  ผลการศึกษาพบวา กอนการนําดัชนรีาคาหุนตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยในอดตีเขามาพิจารณา พบวามูลคาการซือ้ขายหลกัทรัพย มูลคาการซือ้ขาย
หลกัทรัพยสุทธิของผูลงทนุตางประเทศ มคีวามสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับดชันีราคาหุนตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย ขณะทีผ่ลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติและคาเงินบาท ไมมีอทิธพิลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ดชันรีาคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือนําดชันีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยใน
อดีตเขามาพิจารณาพรอมกับปจจยัทุกๆ ตัว พบวา มูลคาการซื้อขายหลกัทรัพย มูลคาการซือ้ขาย
หลกัทรัพยสุทธิของผูลงทนุตางประเทศ และดัชนรีาคาหุนตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยในอดีต มี
ความสมัพันธในทศิทางเดยีวกันกับดัชนีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ขณะทีผ่ลิตภณัฑมวล
รวมประชาชาติและคาเงินบาท ไมมีอทิธพิลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
        4.2   ความสัมพันธระหวางตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยกับตลาดหลกัทรัพยอ่ืนๆ 

 จากการศึกษาของ กลัยาณี เจริญกิจหัตถการ (2549) ไดทําการศึกษาความสัมพนัธระหวาง
ดชันรีาคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยกบัดัชนรีาคาหุนตลาดหลกัทรัพยสหรฐัอเมริกา โดยใชดชันี
ราคาหุนในตลาดหลกัทรัพยสหรัฐอเมริกาทัง้หมด 3 กลุมคอื ดชัน ีNasdaq ดัชนี Dow Jones และดัชนี 
S&P 500 โดยใชวิธี Cointegration และ Error Correction ซึ่งเปนวธีิที่ใชกับขอมลูที่เปนอนุกรมเวลาและมี
ลักษณะไมนิ่ง (Non Stationary) ใชในการวิเคราะหความสมัพนัธเชงิดุลยภาพในระยะยาว  โดยใชราคาปด 
ณ สิ้นวันทําการของดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศไทย ดัชนี Nasdaq ดัชน ีDow Jones ดัชนี S&P 500   
ตั้งแตวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ.2546 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 รวมทั้งสิ้น 788 วัน จากการศึกษา
พบวา ดชันหีลกัทรัพยทีน่ํามาพิจารณานั้นมีลักษณะไมนิ่ง และมีความสมัพันธลําดับเดียวกันคืออนัดับที่
หนึ่ง ผลการทดสอบ Cointegration พบวาดัชนี Nasdaq ดัชนี Dow Jones ดัชน ีS&P 500 มีความสมัพันธ
ระยะยาวในทิศทางเดียวกนักับดัชนรีาคาตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้การศึกษาถึงตัวแปร 
สาเหตุทีม่ผีลตออกีตัวแปรหนึ่งพบวา ดัชน ีNasdaq ดัชนี Dow Jones ดัชน ีS&P 500 นั้นลวนเปนตัวแปร
สาเหตุทีส่งผลตอ ดชันีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จงึทําใหดัชนรีาคาหุนตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนดัชนีราคาหุนที่ไดรับผลจากดัชนทีั้ง 3 ที่นาํมาศกึษาดวย 
            การศึกษาของไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ (2551) ไดทําการศกึษาความสมัพันธระหวางดัชนีราคา
หุนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยกับดชันีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยทีส่ําคัญทั่วโลก ไดแก ดชัน ีDow 
Jones ดัชน ีNasdaq ดัชนี NYSE ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชน ีFTSE ประเทศอังกฤษ ดัชน ีXetra Dax  
ประเทศเยอรมัน ดัชน ีCAC ประเทศฝรั่งเศส ดัชน ีAOIS ประเทศออสเตรเลีย ดัชน ีNikkei ประเทศญ่ีปุน  
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ดัชน ีHang Seng ประเทศฮองกง ดัชน ีStraits Times ประเทศสิงคโปร โดยใชวิธี Cointegration และ Error 
Correction ซึ่งเปนวธีิทีใ่ชกับขอมูลทีเ่ปนอนกุรมเวลาและมีลักษณะไมนิ่ง (Non Stationary) ใชในการ
วเิคราะหความสมัพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว ผูวจิยัไดทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2540 
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา ดชันหีลกัทรัพยของทกุประเทศในโลกที่นํามาศึกษานัน้มี 
Order of Integration ที่อนัดับเดยีวกัน คืออันดับที่หนึ่ง ผลการทดสอบ Cointegration พบวาดัชนี
หลกัทรัพย Nasdaq ดัชน ีNYSE ประเทศสหรฐัอเมริกา ดชันCีAC ประเทศฝรั่งเศส  ดัชน ีAOIS ประเทศ
ออสเตรเลีย ดัชนี Nikkei ประเทศญ่ีปุน มคีวามสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับดชันีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สวน ดัชน ีDow Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชน ีFTSE ประเทศอังกฤษ ดัชน ีXetra Dax  
ประเทศเยอรมัน ดัชน ีHang Seng ประเทศฮองกง มีความสมัพันธในทศิทางตรงกนัขามกับดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
            และจากการศึกษาของ Chancharat.S, Valadkhani.A;& Havie.C (2550) ในเร่ือง
ผลกระทบของตัวแปรดานเศรษฐกิจมหภาคและการเชือ่มโยงของผลตอบแทนหลกัทรัพยระหวางประเทศ ที่
มีตอตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ดวยวิธี Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) 
Model และ Generalized ARCH (GARCH) Model ประกอบดวยประเทศไทย ประเทศอเจนตนิา ประเทศ
ออสเตรเลยี ประเทศบราซลิ ประเทศเยอรมัน ประเทศฮองกง ประเทศอินโดนเีซยี ประเทศญ่ีปุน ประเทศ
เกาหล ีประเทศมาเลเซยี ประเทศฟลิปปนส ประเทศรสัเซยี ประเทศสิงคโปร ประเทศไตหวนั ประเทศ
สหรฐัอเมริกา และประเทศองักฤษ และขอมูลดานตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่นํามาศึกษาไดแก ดัชนีราคา
ผูบริโภค อตัราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบ้ีย ปริมาณเงินในระบบ (M2) และราคาน้ํามัน โดยแบงศึกษา
ออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงกอนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในเอเชีย (เดอืนมกราคม พ.ศ.2531 ถึงเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ.2540) จํานวน 120 เดือน และชวงหลังวิกฤตเศรษฐกจิ (เดือนมกราคม พ.ศ.2541 ถึงเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ.2547) จํานวน 84 เดือน ผลการศึกษาพบวาประเทศฮองกงและประเทศสิงคโปรมีความสมัพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยทัง้กอนและหลงัการเกดิวกิฤตเศรษฐกิจในเอเชยี 
เนือ่งจากทั้ง 2 ประเทศนีเ้ปนประเทศเศรษฐกจิที่มคีวามสาํคัญในภูมิภาคเอเชยี เปนผูนําทางดานราคา และ
เปนผูสรางขาวสารขอมลู นักลงทุนระหวางประเทศมักจะใชขาวสารที่เกิดขึน้มาใชในการตัดสนิใจลงทุนและ
สามารถคาดหวังราคาในอนาคตได ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศมาเลเซยีมอีทิธพิลตออัตราผลตอบแทน
ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงกอนเกดิวกิฤตเศรษฐกิจเทานั้น แตหลงัจากเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ 
ประเทศฟลิปปนสและประเทศเกาหลเีขามามีอทิธพิลตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  เปนทีน่าสงัเกต
วาไมมีประเทศนอกภมิูภาคเอเชยีประเทศใดเลยทีมี่อิทธิพลตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยทัง้กอนและ
หลงัการเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในเอเชยี ในสวนปจจยัดานเศรษฐกจิมหภาค ราคาน้ํามันเปนปจจยัเดยีวที่มี
อิทธิพลตออัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แตหลงัจากการ
เกิดวกิฤตแลว ไมมีปจจยัใดเลยทีส่งผลตออัตราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
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        4.3   ปจจัยท่ีสงผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฮองกง 
            จากการศึกษาของ Yuan Ying (2547) เปนการศึกษาหาความสัมพันธระยะยาวของตลาด
หลกัทรัพยจนีกับตลาดหลกัทรัพยทีส่ําคัญทัง้หมด 6 ประเทศไดแก ตลาดหลกัทรัพยฮองกง ตลาด
หลกัทรัพยสิงคโปร ตลาดหลกัทรัพยไตหวัน ตลาดหลกัทรัพยญ่ีปุน ตลาดหลกัทรัพยอังกฤษ และตลาด
หลกัทรัพยสหรัฐอเมริกา โดยใชดัชนีราคาปดของหลักทรัพย ณ วันพธุกลางสปัดาหของทัง้ 6 ประเทศมาเปน
ขอมูลในการศึกษา เนือ่งจากไมตองการใหเกิดการเอนเอยีงของขอมลูและเพ่ือขจดัปญหาของการซือ้ขาย
หลกัทรัพยที่ไมไดเกิดขึน้ ณ เวลาเดียวกัน ซึ่งการศึกษาแบงออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงกอนป พ.ศ.2540 
(ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2534 ถึง25 ธันวาคม พ.ศ.2539) และหลงัป พ.ศ.2540 (ต้ังแต 2 มกราคม พ.ศ.
2540 ถึง30 เมษายน พ.ศ.2546) โดยใชการวิเคราะห Cointegration และการวเิคราะหความสมัพันธของตัว
แปรดวยวิธี Granger ผลการศึกษาพบกวา กอนป พ.ศ.2540 ตลาดหลกัทรัพยจนีมีความสัมพันธกับตลาด
หลกัทรัพยในภูมภิาคเดียวกนัเทานั้น ตลาดหลกัทรัพยญ่ีปุนและตลาดหลกัทรัพยไตหวัน มีความสมัพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกบัตลาดหลกัทรัพยจนี สวนตลาดหลกัทรัพยฮองกงและตลาดหลกัทรัพยสิงคโปรนัน้มี
ความสมัพันธในทศิทางเดยีวกันกับตลาดหลกัทรัพยจนี สาเหตุหลกัมาจากประเทศจนียังเปนประเทศที่มี
ขอจาํกดัในดานการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติทําใหตลาดหุนจนีนัน้ยังมีขนาดเลก็ ขาดการพฒันา
ทางดานความเขาใจในการลงทุน จาํนวนหลกัทรัพยในตลาดหลกัทรัพยรวมถึงเครื่องมอืในการดําเนินงาน
ยังไมพัฒนาเทาที่ควร สงผลใหประเทศจีนจาํเปนตองเปดเสรีทางการคา เปดประเทศใหเปนประเทศเสรีมาก
ขึ้นดวยการเขารวมเปนสมาชกิองคกร WTO หลังจากป พ.ศ.2540 ผลการศึกษาพบวา ตลาดหลกัทรัพยจนี
มีความสมัพันธกับตลาดหลกัทรัพยทีส่ําคญันอกภมูภิาคมากขึน้โดยเฉพาะประเทศอเมรกิาและประเทศ
อังกฤษ ดังนั้นปจจบุนัตลาดหลกัทรัพยจนีจงึมคีวามสมัพันธกับตลาดหลกัทรัพยประเทศอืน่ๆ ทั่วโลกอยางมี
นัยสําคัญ 
            การศึกษาของ Alexandros E.Garefalakis, Augustinos Dimitras (2544) ไดทําการศึกษา
ปจจยัทีส่งผลกระทบตอตลาดหลกัทรัพยฮองกงซึง่ปจจยัทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้แบงออกไดเปน 4 กลุมไดแก 
กลุมหลกัทรัพย โดยใชดชัน ีS&P 500 เปนตัวแทนดัชนีหลักทรัพยของประเทศตางๆ ในโลก กลุมพลังงานใช
ราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil มาเปนตัวแทนในการศึกษา กลุมทองคําซึ่งใชราคาทองคํา Comex มา
เปนตัวแทนในการศึกษา และกลุมการเงินใชอัตราแลกเปลี่ยน US Dollar/Yen มาเปนตัวแทนในการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนีเ้ปนการหาความสมัพันธระยะสัน้ (Day by Day) โดยใชขอมูลรายวนัตั้งแตวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2545 ถึง วันที ่31 กันยายน พ.ศ.2552 เกบ็ขอมูลจาก Reauter ผลการศึกษาดวยวิธี GARCH 
Model พบวา ดัชน ีS&P 500 และราคาน้ํามนั Light Sweet Crude Oil สงผลกระทบตอตลาดหลกัทรัพย
ฮองกงในทศิทางเดียวกัน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกับตลาดหลกัทรัพยที่พัฒนาแลวยอมสงผลตอ
ตลาดหลกัทรพัยทีกํ่าลงัพัฒนาอยางเลี่ยงไมได สวนเรื่องราคาน้ํามันนัน้ไมเพียงแตเปนปจจยัทีส่ําคญัตอ
เศรษฐกจิทั่วโลกเทานั้นแตน้าํมันยังเปนสนิคาโภคภณัฑทีน่ักลงทนุนยิมมีไวในพอรทการลงทุนดวย 
นอกจากนี้ราคาทองคําและอัตราแลกเปลี่ยน US Dollar/Yen นั้นสงผลกระทบตอดัชนฮีั่งเส็งในทศิทาง
ตรงกนัขามเนือ่งจากในสถานการณที่ไมม่ันคงทางดานการเมืองและเศรษฐกจินกัลงทนุจะนยิมลงทุนใน
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ทองคํา ซึ่งเปนสนิทรัพยที่สามารถคงมูลคาไดดกีวาการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ซึ่งออนไหวตอสถานการณ
ทีไ่มแนนอนและถาหาก US Dollar/Yen มีคามากขึน้ นั่นหมายถึง US Dollar จะมีมลูคาลดลงเม่ือเทียบกับ
เงิน Yen เม่ือ US Dollar ลดลงยอมสงผลตอระดับความเชื่อมัน่ของนักลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฮองกง
ลดลงตามไปดวย 
           และจากการศึกษาของ Andong Zhu, Michael Ash;& Robert Pollin (2545) ไดทําการศึกษาสภาพ
คลองของตลาดหลักทรัพยและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไตหวนั เกาหลใีต ฮองกง สิงคโปร และ
ประเทศไทย โดยทําการเกบ็ขอมูลอัตราการเติบโตของผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP Growth) 
ตั้งแตป พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2541 มาหาคานัยสาํคญัทางสถิติดวยวธิีกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา 
(Ordinary Least Square) ผลการศึกษาพบวา อัตราการเติบโตของผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ไตหวนั เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร และประเทศไทยนัน้ ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลกัทรพัย ซึ่งตรงกันขามกับการศกึษาของ Levine, Zervos (2543) ที่ทําการศึกษาเรือ่งอตัราการ
เติบโตของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศที่มีตอตลาดหลกัทรัพย ในชวงป พ.ศ.2519 ถึง พ.ศ.2536 โดย
ใชขอมูลรายไตรมาสจํานวน 72 ไตรมาส ซึ่งผลการศึกษาพบวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหมด 47 ประเทศ มีความสัมพันธในระยะยาวกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพยประเทศนัน้ๆ อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
        ในการวิจยัครั้งนี ้ผูวจิยัไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี ้
           1.   การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 
           2.   การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั 
           3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
           4.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
           5.   วิธีการวิเคราะหขอมลู 
 
การกาํหนดขอมลูและแหลงขอมลู 
        ขอมูล 
           การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและศึกษา
ความสมัพันธระหวางดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.
2548 จนถึง พ.ศ.2553 จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาปจจยัตางๆ ที่มผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง
ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อตัราการ
วางงานในฮองกง ดัชนรีาคาหลกัทรัพย S&P 500ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE100 
ประเทศอังกฤษ ดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC ประเทศจีน ราคาน้ํามันในตลาด Nymex ประเทศ
สหรฐัอเมริกา และราคาทองคาํในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
           โดยหาขอมูลไดจากตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานสํามะโนประชากรและสถิติ
แหงชาติของเขตการปกครองพิเศษฮองกง และ โปรแกรม Reauters ใชขอมูลรายไตรมาสเปนขอมูลวัน
สุดทายของไตรมาส ต้ังแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2553 เนื่องจากในป พ.ศ.2548 เปน
ชวงที่เศรษฐกิจเริ่มขยายตวัชาลงเนือ่งจากราคาน้ํามันอยูในระดับสงู เกิดปญหาความไมสงบทางการเมอืง
ในตะวนัออกกลาง รวมทั้งการออนคาลงของเงินดอลลารสหรฐั และในป พ.ศ.2550 ประเทศสหรฐัอเมริกา
ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ (Subprime Mortgage Crisis) สงผลใหการคา และการลงทุนทั่วโลกมีความผัน
ผวนตามสภาพเศรษฐกิจ และเริ่มฟนตวัขึ้นเรือ่ยมา จนกระทั่งป พ.ศ.2553 เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพมากขึน้ 
จงึตองการศึกษาในชวงทีทุ่กประเทศทั่วโลกเกิดวกิฤตการณจนกระทั่งสามารถฟนตวัไดถึงปจจบัุน มา
วิเคราะหหาปจจยัที่มอีิทธิพลตอดชันีราคาหลักทรัพยฮองกงและศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
        แหลงขอมูล 
           ขอมลูทีน่ํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลทุตยิภูมแิบบอนกุรมเวลา จาํนวน 24 ชดุขอมูล โดย
ประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
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           1.   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดชันรีาคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบ
ฮองกง และอตัราการวางงานในฮองกง หาขอมลูจากสาํนกังานสํามะโนประชากรและสถิติแหงชาติของ
ประเทศฮองกง 
           2.   ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P 500 ดัชนรีาคาหลกัทรัพย FTSE100 ดัชนีราคาหลกัทรัพย 
SSEC ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง ราคาน้ํามันในตลาด Nymex ประเทศสหรฐัอเมริกา และราคาทองคําใน
ตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ หาขอมูลผานทางโปรแกรม Reauter และ www.bloomberg.com 
           3.   ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย หาขอมูลผานตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
และโปรแกรม Reauter 
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
        การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิเคราะหเชงิปริมาณ ในการศกึษาปจจยัทีมี่ผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกง ในรูปสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) และศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนี
ราคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในรปูสมการถดถอยเชงิเสนอยางงาย 
(Simple Linear Regression) โดยอาศัยโปรแกรม SPSS แบบจาํลองทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี ้ไดแก 
           
           สมการแบบจําลองปจจยัท่ีมผีลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 

 HSKIt   =   +++++++ FTSEb&PSbUNEMbM2bICPbPGDbb t6t5t4t3t2t10  
   eGOLDbOILbSSECb t9t8t7 +++          
    

        โดยกําหนดให 
HSKIt    =    ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง (จุด)  ณ เวลา t  

PGD t   =    ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 
ICP t   =    ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 

M2 t   =    ปริมาณเงินในระบบตามความหมายกวางของฮองกง(ลานบาท) ณ เวลา t 
UNEMt  =    อัตราการวางงานในฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 

&PS t   =    ดัชน ีStandard & Poor’s 500 ประเทศสหรัฐอเมริกา (จุด) ณ เวลา t 
FTSEt   =    ดัชน ีFootsie 100 ประเทศอังกฤษ (จุด) ณ เวลา t 
SSEC t   =    ดัชน ีShanghai ประเทศจีน (จุด) ณ เวลา t 
OIL t   =    ราคาน้ํามันดิบในตลาด Nymex ประเทศสหรัฐอเมริกา (USD: Barrel)  

      GOLDt  =    ราคาทองคําในตลาดโลก (London Gold) ประเทศอังกฤษ (USD: Troy Ounce) 
 e  =    คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0   =    คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

987654321 b,b,b,b,b,b,b,b,b    =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว  

http://www.bloomberg.com
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           สมการแบบจําลองความสมัพนัธระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกบัดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

            SET t    =   eHSKIbb t10 ++  
 
        โดยกําหนดให 
SET t   =    ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (จุด) ณ เวลา t 
HSKIt    =    ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง (จุด)  ณ เวลา t  
e  =    คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0   =    คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
b1   =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
        การเก็บรวบรวมขอมูล จะใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมลู12 สัปดาหโดยเริ่มต้ังแต 3 
มกราคม พ.ศ.2554 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งขอมูลทัง้หมดที่ไดเกบ็รวบรวมมาจากสํานกังานสํามะโน
ประชากรและสถิตแิหงชาตขิองประเทศฮองกง  ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของ  ขอมูลที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ เปนขอมูลรายไตรมาส จาํนวน 24 ชดุขอมลู เร่ิมต้ังแตเดือน
มกราคม ปพ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคม ปพ.ศ.2553 
 
การจดักระทําและการวเิคราะหขอมลู 
        การจัดกระทําขอมูล 
            1.   นําขอมลูทตุยิภูมิทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนรีาคา
ผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500  
ดชันรีาคาหลกัทรัพย FTSE100 ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC ราคาน้ํามันในตลาด Nymex ประเทศ
สหรฐัอเมริกา ราคาทองคําในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและดชันรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย มาตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูล 
            2.   การใชโปรแกรมสาํเร็จรปู SPSS ในการวิเคราะหขอมูลเพือ่หาความสมัพันธของตัวแปร และ
คาทางสถติิทีส่ําคญัในการศึกษาครั้งนี ้
        การวิเคราะหขอมูล 
            การวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาคนควาจากงานวจิยัตางๆ ในการวิเคราะหหาปจจยัที่มีผลตอ
ดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง ซึ่งปจจยัทีไ่ดจากการศึกษาเหลานัน้จะตองผานการวิเคราะหหาความสมัพันธ
ทางสถิติที่มตีอดชันีราคาหลักทรัพยฮองกง กอนจะนาํมาสรางเปนแบบจาํลองในรูปสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Linear Regression) และใชการวเิคราะหความสมัพันธระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในรูปสมการถดถอยเชงิเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) 
โดยอาศัยโปรแกรม SPSS และใชวิธีกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square) มาทําการ
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ประมาณคาสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระตางๆ กลาวคือ เม่ือตัวแปรอสิระตัวใดตวัหนึง่เปลีย่นแปลงไป 1 
หนวย แลวจะทาํใหตัวแปรตามเปลีย่นแปลงไปก่ีหนวย  
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

        การศึกษาคร้ังนี้ ผูวจิยัไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก 1. ทําการศกึษาปจจยัทีมี่ผลตอ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน 2. ทําการศกึษาความสัมพันธระหวาง
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
อยางงาย โดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS และใชวธีิกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา มาทําการประมาณคา
สัมประสทิธิข์องตัวแปรอสิระตางๆ สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี ้
        1.   การวเิคราะหสมการถดถอยเชงิซอน ( Multiple Regression Analysis) เพือ่ใชทําการทดสอบ
ตวัแปรอสิระทัง้หมดในแบบจําลอง วามีความสมัพันธกับตวัแปรตามหรือไม ซึ่งในงานวจิยัในครั้งนี้ ผูวิจยัได
นําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนมาทาํการวิเคราะห แบบจําลองปจจัยที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกง ซึ่งทําการทดสอบตัวแปรอสิระทั้งหมด 9 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนรีาคา
ผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนรีาคาหลกัทรัพย S&P 500 
ดชันรีาคาหลกัทรัพย FTSE100 ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC ราคาน้ํามันและราคาทองคํา วามีความสมัพันธ
กับดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง หรอืไม ดังสมการ 
           HSKIt   =   +++++++ FTSEb&PSbUNEMbM2bICPbPGDbb t6t5t4t3t2t10  

                     eGOLDbOILbSSECb t9t8t7 +++         
  

        2.   การวเิคราะหสมการถดถอยเชงิเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) เพ่ือใชทําการ
ทดสอบตัวแปรอสิระหนึง่ตัวกับตวัแปรตามหนึง่ตัววามีความสัมพันธกันหรือไม ซึ่งในงานวจิยัในครั้งนี้  
ผูวิจยัไดนําการวิเคราะหสมการถดถอยเชงิเสนอยางงายมาทําการวิเคราะห แบบจําลองความสัมพันธ
ระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทําการทดสอบตัวแปรอสิระ 
คอืดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง วามคีวามสมัพันธกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยหรอืไม ดังสมการ 
           SET t     =    eHSKIbb t10 ++  
 
        3.   การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อสิระที่มีตอตัวแปรตาม วาตัวแปรอสิระดังกลาวนั้นมีความสมัพันธกับตัวแปรตามมากนอยเพียงใด ซึ่งการ
หาคาของตัวแปรจะใชคาสัมประสทิธิส์หสมัพันธเพียรสนั (Pearson Correlation) 
        การหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธเพียรสนั เปนการคาํนวณหาความสมัพันธของตัวแปรตั้งแต 2 
ชุด ขึ้นไป โดยคา r จะมีคาระหวาง -1 และ 1 (-1≤ r ≤1) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540: 173)  
มีสูตรดังนี ้
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เม่ือ     r    คือ   สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวาง x และ y 
          x    คือ   ตัวแปรอสิระ 
          y   คือ    ตัวแปรตาม 
 
        โดยถาคา r เปนลบ แสดงวาตัวแปร x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม (Inverse 
Relationship) หากคา r เปนบวก แสดงวาตัวแปร x และ y มีความสมัพันธในทศิทางเดยีวกัน (Direct 
Relationship) ซึ่งเกณฑการวดัคาสมัประสิทธิส์หสมัพันธมีดงันี ้
        คา r  เทากับ    0.01-0.20 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

                 0.21-0.40 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสมัพันธกันในระดับตํ่า 
                0.41-0.60 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 
                 0.61-0.75 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสมัพันธกันในระดับคอนขางสงู 
                 0.76-0.90 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
                 0.91-1.00 แสดงวา ตัวแปร x และ y มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 

 
        4.   สถิตทิดสอบเดอรบินวัตสนั (Durbin-Watson Test: DW) เปนวิธีการทดสอบสหสัมพันธในตัว 
(Autocorrelation) ทดสอบความสมัพันธของตัวแปรอสิระที่นํามาวิเคราะหวามีความสมัพันธกันเองหรือไม 
หากความสมัพันธของตัวแปรอสิระที่อยูในสมการถดถอยนั้นมีความสัมพันธซึ่งกันและกันมากเกินไป มีผล
ทําใหความคลาดเคลือ่นมสีหสัมพันธในตัวซึ่งกนัและกนั ซึง่จะทาํใหเสนถดถอยพารามิเตอรที่คํานวณไดมี
ความนาเชือ่ถือลดลง ซึ่งการทดสอบของ Durbin-Watson เปนการทดสอบความสมัพันธของ te และ 1-te
โดยที ่t เปนชวงเวลา (วิรัช พานิชวงศ. 2546: 283) 
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          อยางไรก็ตามขอบเขตของ DW จะอยูระหวาง 0 และ 4 ซึง่สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้
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        และเนือ่งจาก ∑ 2

te และ ∑ 2
1-te แตกตางกนัเพียงคาสงัเกตเดียวเทานัน้ จงึถอืวาทัง้สองนี้มคีา

เทากนั โดยประมาณ ( ≅ ) เพราะฉะนัน้ สามารถเขยีนเปนสมการใหมไดดังนี้ 
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        ความเปนอสิระของคาคลาดเคลือ่น จะทําไดโดยนําคาสถิติทดสอบจากการคํานวณที่ไดเทียบกับ
คาสถิติทีไ่ดจากตารางของ Durbin-Watson ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดตวัอยาง (n) จาํนวนตัวแปรอสิระ (k) และ
ระดับนัยสําคัญ โดยที่ 0≤ DW ≤4 มีคุณสมบัติดังนี ้
           4.1   ถาคาคลาดเคลือ่น ( te ) เปนอสิระกนั คา DW จะมีคาเทากับ 2 หรอืเขาใกล 2 
           4.2   ถา 4>DW>2 แสดงถึงคาความคลาดเคลือ่นแตละคามีความสัมพันธกันในทิศทางลบ 
และถาคา DW ย่ิงเขาใกล 4 แสดงวาขอมลูมีความสมัพันธของตวัคลาดเคลือ่นเชงิลบคอนขางสงู 
            4.3   ถา 0<DW<2 แสดงถึงคาความคลาดเคลือ่นแตละคามีความสัมพันธกันในทิศทางบวก 
และถาคา DW ย่ิงเขาใกล 0 แสดงวาขอมลูมีความสมัพันธของตวัคลาดเคลือ่นเชงิบวกคอนขางสงู 
           โดยกําหนดสมมติฐานทางสถิติดังนี ้
              H0 : ไมเกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (No Autocorrelation) 
               H1 : เกิดปญหาอัตสหสัมพันธ (Autocorrelation) 
           จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  เมื่อคา DWที่ไดจากการคํานวณ มีคานอยกวา DW ในตารางคาสถิติ   
 
        5.   สมัประสทิธิ์การตัดสนิใจพหคูุณ (Coefficient of Multiple Determination) ซึ่งเปนสัดสวน
ระหวางคาแปรปรวนทีอ่ธบิายไดดวยสมการถดถอยเชงิซอน (regression sum of square: SSR) กับคา
แปรปรวนทั้งหมด (total sum of square: SST) การคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณ แสดงให
เห็นวาความแปรผนัทีเ่กิดขึน้ใน y เปนผลเนือ่งมาจากตัวแปร X รอยละเทาไร โดยทีค่าสมัประสิทธิก์าร
ตดัสนิใจพหคุณูจะมีคาระหวาง 0 และ 1 (0≤ 2R ≤1) ยิ่งคาสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจพหคูุณมีคามาก แสดง
วา ตัวแปร y และ x มีความสมัพันธกันมาก ดังนั้นสตูรในการคํานวณสมัประสทิธ์ิการตัดสนิใจพหคูุณ มีดังนี ้
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หรือ     2R      =       
TSS
RSS  

 
เม่ือ     TSS  คือ   คาแปรปรวนทั้งหมด (total sum of square) 
          RSS คือ   คาแปรปรวนทีอ่ธิบายไดดวยสมการถดถอยเชงิซอน (sum of square due  to 
regression) 
 
        สัมประสทิธ์ิการตัดสนิใจพหคุณู (Coefficient of Multiple Determination: 2R ) เปนการอธบิาย
ถึงตัวแปรอสิระคือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบ
ฮองกง อตัราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500 ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคา
หลกัทรัพย FTSE100 ประเทศอังกฤษ ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC ประเทศจนี ราคาน้ํามันในตลาด Nymex 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาทองคําในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ วาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม คือดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงไดรอยละเทาใด และอธิบายถึงดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง
วาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคาหลกัทรพัยแหงประเทศไทยไดรอยละเทาใด 
 
        ในสวนของการวิเคราะหสหสัมพันธแบบงาย สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณนี้สามารถนํามา
ปรับดวยระดับความเปนอิสระ เพ่ือลดความไมเที่ยงในการเปรียบเทียบได ดังนั้น สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
พหุคูณที่ถูกปรับปรุงความเปนอิสระแลว (Adjusted 2R : 2R ) มีสูตรดังนี้ 
 

           2R      = 





+
−−

1)(k-n
1-n)R1(1 2  

 
เม่ือ      n    คือ   จํานวนขอมูล 
           k    คือ   จํานวนตัวแปรอิสระ 
 
        6.   การทดสอบสมมติฐาน จะเปนการตรวจสอบทางสถิติภายใตเกณฑทีผู่วิจยักําหนดวาตัวแปร
อสิระทีใ่ชอยูมีความเหมาะสมที่จะใชอธิบายตัวแปรตามไดหรือไม โดยใชคาสถิต ิt-test ในการทดสอบ ซึ่ง
คาํนวณไดจากสตูร ดงันีคื้อ 
 

           t         =   
bi

i

S
0b −
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 โดยกําหนดสมมติฐานทางสถิติดังนี ้
                 H0 : ib  = 0 (คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0)  
 H1 : ib  ≠ 0 (คาสัมประสิทธ์ิไมเทากับ 0) 
เม่ือ     ib    คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณตัวที่ i ที่ตองการทดสอบนัยสําคัญ 
          biS  คือ   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
       จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  เมื่อคา t-statistic ที่ไดจากการคํานวณ มีคามากกวาคา t ในตาราง
คาสถิติ หรอืคานัยสาํคัญจากการคํานวณ (Significance Value: Sig t) นอยกวาคานยัสาํคัญที่ตั้งไวหรอืคา
วิกฤต (Critical Value: α ) และถายอมรับสมมติฐาน H0  เม่ือคา t-statistic ที่ไดจากการคํานวณมีคานอย
กวาคา t ในตารางคาสถิติ นัน่ยอมแสดงวา ตวัแปรอสิระที ่i นั้นไมควรอยูในตัวแบบจําลอง 
 
        การตรวจสอบวาตวัแปรอสิระสามารถอธบิายตัวแปรตามพรอมกนัไดหรอืไมนั้น จะทําไดโดยการ
ทดสอบคาสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอสิระ ใชคาสถติิ F-test ในการทดสอบ  ซึ่งคํานวณไดจากสูตร 
ดงันีคื้อ 
 

           F =      



 +−

k
1)(kn

R-1
R

2

2
 

 
เม่ือ      n    คือ   จํานวนขอมูล 
           k    คือ   จํานวนตัวแปรอิสระ 
           โดยกําหนดสมมติฐานทางสถิติดังนี ้
              H0 : ib = 1b = 2b =….= kb = 0  ตัวแปรอสิระทุกตวัไมมีอิทธิพลตอตวัแปรตาม 
              H1 : ib ≠ 0  มีอยางนอย 1 ตวัแปรอสิระที่มีอทิธพิลตอตัวแปรตาม 
        จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  เมื่อคา F-statistic ที่ไดจากการคํานวณ มีคามากกวาคา F ในตาราง
คาสถิติ หรอืคานัยสาํคัญจากการคํานวณ (Significance Value: Sig F) นอยกวาคานยัสาํคญัทีต้ั่งไวหรือคา
วิกฤต (Critical Value: α ) และถาคา F-statistic ที่คํานวณไดมีคามาก แสดงวาตัวแปรอสิระใน
แบบจาํลองสามารถอธิบายความสมัพันธตอตัวแปรตามไดมาก 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

        
        การวิเคราะหและการแปลผลความหมายของการวเิคราะหในครัง้นี้ แบงออกเปน 2 ตอนโดยตอน
แรก เปนการวิเคราะหและการแปลผลความหมายในการวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกง โดยจะใชสมการเศรษฐมิติแบบการวิเคราะหการถดถอยเชงิซอน (Multiple Linear Regression)  
ตอนที ่2. เปนการวิเคราะหและการแปลผลความหมายในการวเิคราะหความสมัพันธระหวางดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกงกับดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนอยางงาย 
(Simple Linear Regression) และใชวิธีกําลงัสองนอยทีส่ดุ (The Ordinary Least Square) แบบ 
Backward เพ่ือประมาณคาสมัประสิทธิข์องปจจยัตางๆ ซึง่จะแสดงรายละเอยีดของการวเิคราะหดังตอไปนี ้
 
 สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
        ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

N     แทน จํานวนขอมูล 
r     แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

2R      แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอน 
2R      แทน สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซอนที่ปรับปรุงแลว 

Durbin-Watson    แทน คาสถิติทดสอบ Durbin-Watson 
t-test     แทน คาสถิติทดสอบ t-test 
F-test     แทน คาสถิติทดสอบ F-test 
Sig.     แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
e     แทน คาความคลาดเคลื่อน (Error หรือ Residual) 
b0      แทน คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

987654321 b,b,b,b,b,b,b,b,b   แทน คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว 
***     แทน คานัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
**     แทน คานัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
        ตอนที ่1   การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 
           HSKIt   =   +++++++ FTSEb&PSbUNEMbM2bICPbPGDbb t6t5t4t3t2t10  
                      eGOLDbOILbSSECb t9t8t7 +++  
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        โดยกําหนดให 
HSKIt    =    ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง (จุด)  ณ เวลา t  

PGD t   =    ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 
ICP t   =    ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 

 M2 t   =    ปริมาณเงินในระบบตามความหมายกวางของฮองกง(ลานบาท) ณ เวลา t 
UNEMt  =    อัตราการวางงานในฮองกง (รอยละ) ณ เวลา t 

&PS t   =    ดัชน ีStandard & Poor’s 500 ประเทศสหรัฐอเมริกา (จุด) ณ เวลา t 
FTSE t   =    ดัชน ีFootsie 100 ประเทศอังกฤษ (จุด) ณ เวลา t 
SSECt   =    ดัชน ีShanghai ประเทศจีน (จุด) ณ เวลา t 
OIL t   =    ราคาน้ํามันดิบในตลาด Nymex ประเทศสหรัฐอเมริกา (USD: Barrel)  

      GOLDt  =    ราคาทองคําในตลาดโลก (London Gold) ประเทศอังกฤษ (USD: Troy Ounce) 
 e  =    คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0   =    คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

987654321 b,b,b,b,b,b,b,b,b    =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว  
 
        ผลการวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง จากรูปแบบสมการแสดง
ความสัมพันธขางตน เม่ือนํามาวเิคราะหสมการถดถอยเชงิซอนดวยวธีิกําลงัสองนอยทีส่ดุ แบบ Backward  
ไดผลการวิเคราะหดังนี ้
 
         HSKIt   =   -25986.120+961.012 tCPI +0.003 tM2 +1946.790 tUNEM +12.325 tP&S  

                            (-4.911)***      (3.740)**      (6.829)***         (3.711)***            (6.650)*** 
           +1.563 tSSEC  

               (5.047)*** 
 
r =    0.982 

2R  =    0.965 
2R  =    0.955 

Durbin-Watson =    1.825 
F-test =    99.167 
*** =    คานัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
** =    คานัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
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 การแปรผลจากแบบจําลอง 
        จากผลการวิเคราะห ดังสมการพบวาคา 2R  เทากบั 0.965 แสดงวาตัวแปรอสิระทัง้หมดใน
แบบจําลอง ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกง (Consumer Price Index: CPI)ปริมาณเงินในระบบฮองกง 
(Money Supply: M2) อตัราการวางงานในฮองกง (Unemployment Rate: UNEM) ดชันรีาคาหลกัทรพัย 
S&P500 (Standard and Poor’s Index) และดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC (Shanghai Index) สามารถ
อธิบายการเปลีย่นแปลงของตัวแปรตามคือ ดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง ไดรอยละ 96.5 และจากคา 
Adjusted 2R ( 2R ) เทากับ 0.955 แสดงวาหลงัจากปรบัคา 2R ดวยจาํนวนตัวแปรอสิระในแบบจําลองแลว  
ตวัแปรอสิระทัง้หมดในแบบจําลองยังสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงได
รอยละ 95.5 สวนทีเ่หลอือีกรอยละ 4.5 การเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงเกิดจากปจจยัอื่นๆ 
และเม่ือทดสอบความมีนยัสําคัญ (Overall Significance) ของแบบจําลองดวย F-test  ไดคา F-statistic 
จากการคํานวณเทากับ 99.167 ซึ่งมากกวาคา F ในตารางคาสถิต ิแสดงวาตวัแปรอสิระทั้งหมดใน
แบบจาํลองมีอิทธิพลตอดัชนรีาคาหลักทรัพยฮองกง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 
99 สวนการทดสอบดวย Durbin-Watson Test ไดคาจากการคํานวณเทากับ1.825 ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ
ในตัว (No Autocorrelation) แสดงวาตัวแปรอสิระสามารถสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกงได 
        จากการทดสอบความมนีัยสาํคญัของคาสมัประสทิธ์ิของตัวแปรอสิระแตละตวัดวย t-test 
โดยใชคา t-statistic เปนตัวทดสอบพบวา ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสมัพันธกับดัชนีราคาผูบริโภค
ของฮองกง ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสาํคัญที่ระดบัความเชือ่ม่ันรอยละ 95 มีความสัมพันธกับปริมาณ
เงินในระบบฮองกงในทิศทางเดียวกนัอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 มีความสัมพันธกับ
อัตราการวางงานในฮองกงในทิศทางเดยีวกันอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 มี
ความสัมพันธกับดชันรีาคาหลักทรัพย S&P500 ในทิศทางเดยีวกันอยางมีนยัสําคัญทีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอย
ละ 99 และมีความสมัพันธกับดัชนรีาคาหลักทรัพย SSEC ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชือ่มัน่รอยละ 99 
 
        ตอนที่ 2    การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกบัดัชนรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

           SET t    =   eHSKIbb t10 ++  
 
        โดยกําหนดให 
SET t   =    ดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (จุด) ณ เวลา t 
HSKIt    =    ดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง (จุด)  ณ เวลา t  
e  =    คาความแตกตางหรือคาความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
b0   =    คาคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
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b1   =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว 
 
        ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย จากรปูแบบสมการแสดงความสมัพันธขางตน เม่ือนํามาวเิคราะหสมการถดถอยเชงิเสนอยาง
งายดวยวิธีกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา ไดผลการวิเคราะหดังนี ้
 
           SET t  =  -96.549+0.358HSKIt  

                     (-0.68)***     (5.373)*** 
 
r  =    0.821 

2R   =    0.673 
2R   =    0.650 

F-test  =    28.867 
***  =    คานัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
 
 การแปรผลจากแบบจําลอง 
        จากผลการวิเคราะห ดังสมการพบวาคา 2R เทากับ 0.673 แสดงวาดัชนีราคาหลักทรัพย
ฮองกง (Hang Seng Index) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดชันรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
รอยละ 67.3 และจากคา Adjusted 2R  ( 2R ) เทากับ 0.650 แสดงวาหลงัจากปรบัคา 2R  ดวยจํานวนตัว
แปรอสิระในแบบจาํลองแลว ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ยังสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดรอยละ 65 สวนที่เหลืออีกรอยละ 35 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยเกิดจากปจจยัอืน่ๆ และเม่ือทดสอบความมีนยัสําคัญ (Overall Significance) 
ของแบบจําลองดวย F-test ไดคา F-statistic จากการคํานวณเทากับ 28.867 ซึ่งมากกวาคา F ในตาราง
คาสถิติ แสดงวาดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสัมพนัธกับดัชนรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยาง
มีนัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 
        จากการทดความมนีัยสาํคญัของคาสมัประสทิธ์ิของตัวแปรอสิระดวย t-test โดยใชคา         
t-statistic เปนตัวทดสอบ พบวา ดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยมีความสมัพันธกับดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงในทิศทางเดยีวกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิทีร่ะดับรอยละ 99 
        จากผลการวิเคราะหแบบจาํลองสมการถดถอยนี้ สรุปไดวา แบบจาํลองดังกลาวมีความ
เหมาะสมในการนํามาอธิบายปจจัยที่มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ทั้งนี้เนือ่งจากคาสถติิทดสอบ
ตางๆ ของแบบจาํลองอยูในเกณฑมาตรฐานทางสถิติและสามารถอธิบายทิศทางความสมัพันธระหวางตวั
แปรตามกับปจจยัตางๆ ซึ่งเปนตัวแปรอสิระ เกือบทุกตวัในแบบจาํลอง ไดเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
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ยกเวนปจจยัดานอตัราการวางงานในฮองกง โดยสามารถอธิบายความสมัพันธระหวางดัชนีราคาหลกัทรัพย
ฮองกงกับปจจยัตางๆ ที่มีความสมัพันธกันดงันี ้
        1.   ดัชนีราคาผูบริโภคฮองกงมีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับดชันรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกงอยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 961.012 และ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง
มีนัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสทิธ์ิเทากับ 0.358 ซึ่งมีความสัมพันธไป
ในทศิทางเดียวกนัและสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ เม่ือดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง
เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะมีผลทําใหดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงเพ่ิมขึน้ 961.012 หนวยและสงผลใหดชันรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมขึน้เชนเดยีวกัน 
        2.   ปริมาณเงินในระบบฮองกงมีความสมัพันธในทศิทางเดียวกนักับดัชนรีาคาหลกัทรัพย
ฮองกงอยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.003 และ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง
มีนัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสมัประสทิธ์ิเทากบั 0.358 ซึ่งมีความสัมพันธไป
ในทศิทางเดียวกนัและสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ เม่ือปริมาณเงนิในระบบฮองกงเพ่ิมขึน้ 
1 หนวย จะมีผลทําใหดัชนีราคาหลักทรพัยฮองกงเพ่ิมขึน้ 0.003 หนวยและสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพย
แหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน 
        3.   อัตราการวางงานในฮองกงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับดัชนรีาคาหลักทรัพย
ฮองกงอยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 1946.790  
และดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกนักับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
อยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.358 ซึ่งมี
ความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกันแตไมสอดคลองกับสมมตฐิานทีก่ําหนดไว กลาวคือ เม่ืออัตราการ
วางงานเพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะมผีลทําใหดชันีราคาหลักทรัพยฮองกงเพ่ิมขึน้ 1946.790 หนวยและสงผลให
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัเพ่ิมขึน้เชนเดียวกัน 

        4.   ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P500 มีความสมัพันธในทศิทางเดียวกันกับดชันรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสมัประสิทธิเ์ทากับ 
12.3255 และดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสมัพันธในทศิทางเดียวกนักับดชันรีาคาหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทยอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสมัประสิทธ์ิเทากบั 0.358 ซึ่ง
มีความสมัพันธไปในทศิทางเดียวกนัและสอดคลองกับสมมติฐานทีกํ่าหนดไว กลาวคือ เม่ือดัชนีราคา
หลกัทรัพย S&P500 เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลทําใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงเพ่ิมขึน้ 12.3255 หนวยและ
สงผลใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัเพิม่ขึ้นเชนเดียวกัน 
        5.   ดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC มีความสมัพันธในทิศทางเดยีวกันกบัดัชนีราคาหลักทรพัย
ฮองกงอยางมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 1.563 หนวย  
และดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกนักับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
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อยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.358 ซึ่งมี
ความสัมพันธไปในทศิทางเดียวกันและสอดคลองกับสมมติฐานทีกํ่าหนดไว กลาวคอื เม่ือดชันีราคา
หลกัทรัพย SSEC เพ่ิมขึน้ 1 หนวย จะมีผลทําใหดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงเพิม่ขึน้ 1.563 หนวยและสงผล
ใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกนั 

        จากผลการวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยนี้พบวาตวัแปรอสิระที่ไมมนีัยสาํคญัและถูกตดั
ออกจากสมการ ไดแก 
         1.   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง (Hong Kong’s Gross Domestic Product) 
        2.   ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE 100 (FTSE100 Index)   
        3.   ราคาน้ํามัน (Light Sweet Crude Oil Price)   
        4.   ราคาทองคํา (London Gold Fixing)   
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
สงัเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดาํเนินการศกึษาคนควา 
        การวิจยันีมุ้งศึกษาถึง ปจจัยที่มผีลตอดัชนรีาคาหลักทรัพยฮองกงและศกึษาความสัมพนัธ
ระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ.
2553 เพ่ือใหทราบถึงปจจยัตางๆ ทีเ่ปนตัวกําหนดการเคลือ่นไหวของดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและผลตอ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เพือ่เปนแนวทางสาํหรับนักลงทุนนาํไปใชประโยชนในการวาง
แผนการลงทุนใหเหมาะกับสภาวะตลาดที่มีการเคลือ่นไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนแนวทาง
สําหรับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต) นําไปวางนโยบายดานการรักษา
เสถียรภาพในระยะยาวใหแกตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
        ความมุงหมายของการวิจัย 
            ในการวจิยัครั้งนีผู้วจิยัไดต้ังความมุงหมายไวเพ่ือศึกษาปจจยัที่มีผลตอดัชนรีาคาหลักทรพัย
ฮองกงและศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนรีาคาหลักทรพัยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
        สมมติฐานในการวิจัย 
            1.   ผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกง มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกง จะสงผลใหดชันีราคาหลักทรพัยฮองกงปรับตัวสูงขึน้และสงผล
ใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึน้เชนเดียวกัน         
            2.   ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค จะสงผลใหดัชนรีาคาหลักทรพัยฮองกงปรับตัวสูงขึ้นและสงผลใหดชันีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั  
            3.   ปริมาณเงินในระบบประเทศฮองกง มีผลตอดัชนรีาคาหลักทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของปริมาณเงินในระบบ จะสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวสงูขึน้และสงผลใหดชันีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั 
            4.   อัตราการวางงานในฮองกง มผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทศิทางเดียวกนั
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัวสงูขึน้ของ
อัตราการวางงานในฮองกง จะสงผลใหดชันีราคาหลักทรัพยฮองกงปรบัตวัลดลงและสงผลใหดัชนรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน 
            5.   ดัชนรีาคาหลกัทรัพย S&P 500 มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรพัยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
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สูงขึ้นของดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P 500 จะสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวสงูขึ้นและสงผลให
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัสงูขึ้นเชนเดยีวกัน 
            6.   ดัชนรีาคาหลกัทรัพย FTSE 100 มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทิศทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE 100 จะสงผลใหดชันรีาคาหลกัทรพัยฮองกงปรับตัวสงูขึน้และสงผลให
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัสงูขึ้นเชนเดยีวกัน 
            7.   ดัชนรีาคาหลกัทรัพย SSEC มีผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทศิทางเดียวกนั
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคือ  ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรบัตัวสงูขึ้นของ
ดชันรีาคาหลกัทรัพย SSEC จะสงผลใหดชันีราคาหลักทรพัยฮองกงปรับตัวสงูขึ้นและสงผลใหดัชนรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสงูขึ้นเชนเดียวกนั 
            8.   ราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทศิทาง
เดียวกันตอดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยคือ ถาตลาดหลกัทรัพยฮองกงไดรับผลจากการปรับตัว
สูงขึ้นของราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil จะสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวลดลงและ
สงผลใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตวัลดลงเชนเดยีวกัน 
            9.   ราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ มผีลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยคอื ถาตลาดหลกัทรพัยฮองกงไดรับผลจาก
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ จะสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพย
ฮองกงปรับตวัลดลงและสงผลใหดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวลดลงเชนเดยีวกัน 
        วิธีการดําเนินการวิจัย 
           1.   ขอมูล 
               การศึกษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอทิธพิลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและศึกษา
ความสมัพันธระหวางดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงป พ.ศ.
2548 จนถึง พ.ศ.2553 ปจจยัเหลานัน้ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนรีาคาผูบริโภคของ
ฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P 500 ดัชนีราคา
หลกัทรัพย FTSE100 ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC ราคาน้าํมัน และราคาทองคาํ 

   โดยหาขอมูลไดจากสาํนกังานสํามะโนประชากรและสถิติแหงชาติของเขตการปกครองพิเศษ
ฮองกง และตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย โดยชวงระยะเวลาที่ใชในการศึกษาขอมูลเพ่ือการวิจยั จะใช
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคมป พ.ศ.2553 โดยขอมูลทีจ่ะใชเปนขอมูลราย
ไตรมาสจํานวน 24 ชุดขอมูล 

2.  การวิเคราะหขอมูล 
                การวเิคราะหขอมูลโดยการศึกษาคนควาจากงานวิจยัตางๆ ในการวิเคราะหหาปจจยัทีมี่
อิทธพิลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง ซึ่งปจจยัที่ไดจากการศึกษาเหลานั้นจะตองผานการวิเคราะหหา
ความสมัพันธทางสถิตทิี่มีตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง กอนจะนํามาสรางเปนแบบจาํลองในรูปสมการ
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ถดถอยเชิงซอน และใชการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยในรูปสมการถดถอยเชงิเสนอยางงาย โดยอาศยัโปรแกรม SPSS และใชวิธีกําลัง
สองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดามาทําการประมาณคาสมัประสทิธ์ิของตัวแปรอสิระตางๆ กลาวคือ เมือ่ตัวแปร
อสิระตัวใดตัวหนึง่เปลีย่นแปลงไป 1 หนวย แลวจะทาํใหตัวแปรตามเปลี่ยนแปลงไปก่ีหนวย 

  3.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

   3.1   การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression)   
 3.2   การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) 
 3.3   การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson Correlation) 
 3.4   สถิติทดสอบเดอรบินวตัสนั (Durbin-Watson Test) 
 3.5 สัมประสทิธิ์การตัดสนิใจพหคูุณ (Coefficient of Multiple Determination)       

                      3.6  การทดสอบสมมติฐาน   
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
        ผลการศึกษาคนควาวจิยัถึงปจจยัทีมี่ผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและความสัมพันธระหวาง
ดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สรปุผลไดดงันี ้
        ตอนที ่1   การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกง 
           การวเิคราะหถึงปจจยัทีมี่ผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง โดยการหาความสัมพันธระหวาง
ดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงกับปจจยัตางๆ ที่คาดวาจะมีอทิธิพล ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง  
ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลกัทรัพย 
S&P 500 ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาหลกัทรัพย FTSE100 ประเทศอังกฤษ ดัชนีราคาหลกัทรัพย 
SSEC ประเทศจนี ราคาน้ํามันในตลาด Nymex ประเทศสหรัฐอเมริกา และราคาทองคําในตลาดลอนดอน 
ประเทศองักฤษ โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป 
พ.ศ.2553 มาทําการวเิคราะหสมการถดถอยเชงิซอนดวยวธีิการกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา 
           จากผลการศึกษาพบวา ดชันีราคาหลักทรัพยฮองกงมีความสมัพันธกับดัชนรีาคาผูบริโภคของ
ฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อัตราการวางงานในฮองกง ดัชนีราคาหลกัทรัพย S&P500 และดัชนี
ราคาหลกัทรัพย SSEC อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95  99  99  99 และ 99 
ตามลําดับ โดยมีทิศทางทีเ่ปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว และอัตราการวางงานในฮองกง มีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 โดยมีทิศทางที่ตรงกันขามกับสมมติฐานที่กําหนดไว สวน 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในฮองกง ดัชนรีาคาหลกัทรัพย FTSE 100 ราคาน้ํามันและราคาทองคํา ไมมี
ความสมัพันธและไมมีนัยสาํคญัทางสถิติกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง 
           และจากผลการวิเคราะหในสมการถดถอยเชิงซอนพบวา 2R เทากับ 0.965 แสดงวาตวัแปรอสิระ
ในแบบจําลองไดแก ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง ปริมาณเงินในระบบฮองกง อตัราการวางงานในฮองกง   
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ดชันรีาคาหลกัทรัพย S&P500 และดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของตัวแปร
ตามไดแก ดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง ไดรอยละ 96.5 และจากคา Adjusted 2R ( 2R ) เทากับ 0.955 แสดง
วาหลงัจากปรับคา 2R  ดวยจาํนวนตวัแปรอสิระในแบบจําลองแลว ตวัแปรอสิระทั้งหมดในแบบจาํลองยัง
สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาหลักทรพัยฮองกงไดรอยละ 95.5 และเมือ่ทดสอบความมี
นัยสําคัญ ของแบบจําลองดวย F-test  ไดคา F-statistic จากการคํานวณเทากบั 99.167 ซึ่งมากกวาคา F 
ในตารางคาสถิต ิแสดงวาตัวแปรอสิระทั้งหมดในแบบจาํลองมอีิทธพิลตอดัชนีราคาหลักทรพัยฮองกง อยาง
มีนัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 99 สวนการทดสอบดวย Durbin-Watson Test ไดคาจาก
การคํานวณเทากับ 1.825 ไมเกิดปญหาสหสัมพันธในตัว (No Autocorrelation) แสดงวาตัวแปรอสิระ
สามารถสามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงได 
 
        ตอนที่ 2   การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนรีาคาหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย 

           การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกงกับดัชนีราคาหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภมิูรายไตรมาส ตัง้แตไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ.2548 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป 
พ.ศ.2553 มาทําการวเิคราะหสมการถดถอยเชงิเสนอยางงายดวยวิธีกําลงัสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา 
           จากผลการศึกษาพบวา ดชันีราคาหลักทรัพยฮองกงมีความสมัพันธกับดัชนรีาคาหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มัน่รอยละ 99 โดยมีทิศทางทีเ่ปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนดไว  
           และจากผลการวิเคราะหในสมการถดถอยเชิงเสนอยางงายพบวา 2R เทากับ 0.673 แสดงวาดัชนี
ราคาหลกัทรัพยฮองกง (Hang Seng Index) สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงของดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดรอยละ 67.3 และจากคา Adjusted 2R ( 2R ) เทากับ 0.650 แสดงวาหลงัจากปรับคา 2R  
ดวยจาํนวนตัวแปรอสิระในแบบจาํลองแลว ดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง ยังสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไดรอยละ 65 และเม่ือทดสอบความมีนัยสาํคัญของแบบจาํลอง
ดวย F-test ไดคา F-statistic จากการคํานวณเทากับ 28.867 ซึ่งมากกวาคา F ในตารางคาสถิต ิแสดงวา
ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงมีความสมัพันธกับดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีร่ะดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 
 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
        จากการศึกษาคนควา เรื่องการวิเคราะหปจจยัสําคัญที่มีผลตอตลาดหลกัทรัพยฮองกงและ
ผลกระทบตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
        1.   จากสมมติฐานขอที่ 1 ผลติภณัฑมวลรวมภายในฮองกงมีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง
และสงผลในทศิทางเดยีวกันตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในฮองกงไมมีผลตอดชันีราคาหลกัทรัพยฮองกงและไมสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอดัชนี
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ราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานและไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
Levine และ Zervos (2541) ที่กลาววา ผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงมอีิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง ทั้งนีอ้าจมสีาเหตุมาจากชวงเวลาในการศกึษาและระยะเวลาในการเก็บขอมูล
แตกตางกนั คอืในการศึกษาคร้ังนีผู้วจิยัใชขอมูลรายไตรมาสตัง้แตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 ซึ่งชวงเวลา
ในการเกบ็ขอมูล เศรษฐกิจฮองกงเผชญิกับความผนัผวนทางเศรษฐกิจ โดยชวงป พ.ศ.2548 ถึงชวงกลางป 
พ.ศ.2550 ฮองกงมีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ ความตองการภายในฮองกงยังอยูในระดับสงู ภาคการ
สงออก และภาคการบริการยงัเติบโตไดดี สงผลใหผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงมกีารขยายตวัเพ่ิมขึน้ 
แตหลังจากกลางป พ.ศ.2550 สหรฐัอเมริกาประสบปญหาทางการเงนิ (Subprime mortgage crisis) สงผล
ใหประเทศตางๆ ทั่วโลกไดรับผลกระทบไปตามๆ กัน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจฮองกงชะลอตัวลง ภาค
การสงออกหดตัวลงอยางมาก สงผลใหผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงลดลงอยางเหน็ไดชดั จากความผัน
ผวนที่เกิดขึ้นทําใหผลิตภณัฑมวลรวมภายในฮองกงไมสามารถสะทอนผานการเปลีย่นแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยฮองกงได   
        2.   จากสมมติฐานขอที่ 2 ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกงมีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคา
ผูบริโภคของฮองกงมีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน แสดงวาในชวงเวลาที่ทําการศึกษาคร้ังนี้ คือ ในชวงป พ.ศ.
2548 ถึง พ.ศ.2553  ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดชันรีาคาหลักทรัพย
ฮองกง ดัชนีราคาผูบริโภคของฮองกงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเนือ่งจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามัน และราคา
อาหารในตลาดโลก จากความตองการบริโภคทีสู่งขึน้สงผลใหเศรษฐกิจฮองกงมีการขยายตัว  ซึ่งเม่ือ
เศรษฐกจิฮองกงปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลใหตลาดหลกัทรัพยฮองกงปรับตวัเพ่ิมขึน้ ซึ่งเมื่อตลาดหลักทรัพย
ฮองกงปรับตวัเพิม่สูงขึ้นจะสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ และสงผลใหดชันรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้เชนเดยีวกัน 

        3.   จากสมมติฐานขอที่ 3 ปริมาณเงินในระบบฮองกงมผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ปริมาณเงินใน
ระบบฮองกงมีผลตอดัชนรีาคาหลักทรัพยฮองกงและสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอดัชนีราคาหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย อยางมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 และมีความสมัพันธในทศิทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานแสดงวาในชวงเวลาทีท่ําการศึกษาครั้งนี้ คือ ในชวงป พ.ศ.2548 ถึง 
พ.ศ.2553 ปริมาณเงินในระบบฮองกงจะมีอทิธพิลตอการเปลีย่นแปลงของดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง  
เนือ่งจากหากปริมาณเงนิในระบบเพ่ิมขึน้ จะสงผลใหอัตราดอกเบ้ียปรับลดลง ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพย
จงึเปนทางเลอืกสําหรับนักลงทนุในการนาํเงนิออมมาลงทนุ ซึ่งเมือ่การลงทุนในหลกัทรพัยเพ่ิมมากขึ้นจะ
สงผลใหดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ และสงผลใหดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้เชนเดียวกัน 



 66 

        4.   จากสมมติฐานขอที่ 4 อัตราการวางงานในฮองกงมผีลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา อตัราการวางงาน
ในฮองกงมผีลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงตอดชันรีาคาหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มัน่รอยละ 99 และมีความสัมพันธในทศิทาง
เดียวกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน แสดงวาในชวงเวลาทีท่ําการศึกษาครั้งนี ้คือ ในชวงป พ.ศ.2548 ถึง 
พ.ศ.2553 อัตราการวางงานในฮองกงมอีิทธพิลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
แรงงานเปนสวนหนึ่งของตนทนุการดําเนนิงาน เม่ืออัตราการวางงานเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหตนทุนการ
ดาํเนนิงานของบริษทัลดลงและสงผลใหผลประกอบการของบริษทัเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเม่ือผลประกอบการของ
บริษัทเพ่ิมมากขึ้นจะสงผลใหราคาหลักทรัพยของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยปรับตวัเพ่ิมสูงขึน้ 
ซึ่งเม่ือราคาหลกัทรัพยของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฮองกงปรับตัวเพ่ิมสงูขึ้นจะสงผลใหดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ และสงผลใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้
เชนเดยีวกัน 
        5.   จากสมมติฐานขอที่ 5 ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500 มีผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกง
และสงผลในทศิทางเดยีวกันตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคา
หลกัทรัพย S&P 500 มีผลตอดชันรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอดชันรีาคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Alexandros 
E.Garefalakis, Augustinos Dimitras (2544) ที่กลาววา ดัชนรีาคาหลกัทรัพย S&P 500 มีอิทธพิลตอการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพยฮองกงในทศิทางเดียวกนั เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิกับตลาด
หลกัทรัพยที่พัฒนาแลวยอมสงผลตอตลาดหลกัทรัพยทีกํ่าลงัพัฒนาอยางเลี่ยงไมได ดงันัน้เม่ือดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ เนือ่งจากไดรับอิทธิพลจากการปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ของดัชน ีS&P 500  
ยอมสงผลใหดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทยปรบัตวัเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกนั 

        6.   จากสมมติฐานขอที่ 6 ดัชนีราคาหลักทรัพย FTSE100 มีผลตอดัชนีราคาหลกัทรัพยฮองกง
และสงผลในทศิทางเดยีวกันตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคา
หลกัทรัพย FTSE 100 ไมมีผลตอดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกงและไมสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอดัชนี
ราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานและไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Yuan 
Ying (2547) ที่กลาววา ดัชนี FTSE 100 มีอิทธพิลตอการเปลีย่นแปลงของตลาดหลกัทรัพยฮองกงใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากชวงเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการเก็บขอมูลแตกตางกนั 
คอืในการศึกษาครั้งนีผู้วจิยัใชขอมูลรายไตรมาสต้ังแตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 จํานวน 24 ไตรมาส 
ในขณะที่การศึกษาของ Yuan Ying ไดทําการเก็บขอมูล โดยใชดัชนรีาคาปด ณ วันพุธ กลางสัปดาห เพ่ือ
ขจดัความไมเปนกลางของขอมูล ต้ังแตวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2534 ถึง วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2546 จํานวน 
331 ขอมูล ฉะนั้นเวลาทีท่ําการศกึษาไมตรงกัน ความถ่ีของขอมูลแตกตางกนั จงึทําใหผลการศึกษาทีไ่ด
แตกตางกัน 



 67 

        7.   จากสมมติฐานขอที่ 7 ดัชนีราคาหลักทรัพย SSEC มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและ
สงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคา
หลกัทรัพย SSEC มีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอดัชนีราคา
หลกัทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Yuan Ying (2547) ที่กลาว
วาดัชนรีาคาหลกัทรัพย SSEC มีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพยฮองกงในทศิทางเดียวกนั  
เนือ่งจากฮองกงเปนสวนหนึ่งของประเทศจีน โดยเปนเขตการปกครองพิเศษทีข่ึน้ตรงตอประเทศจนี ฮองกง
และประเทศจีนจงึมีความสมัพันธกันอยางใกลชิดทั้งดานเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม ดังนัน้หากดัชนี
ราคาหลกัทรัพย SSEC ปรับตวัเพ่ิมสูงขึน้ ยอมสงผลใหดชันีราคาหลักทรพัยฮองกงและดัชนีราคาหลกัทรัพย
แหงประเทศไทยปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกัน  
        8.   จากสมมติฐานขอที่ 8  ราคาน้ํามัน Light Sweet Crude Oil มีผลตอดัชนรีาคาหลักทรัพย
ฮองกงและสงผลในทศิทางเดียวกนัตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา ราคา
น้ํามัน Light Sweet Crude Oil ไมมีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและไมสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ตอดัชนีราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานและไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Alexandros E.Garefalakis, Augustinos Dimitras (2544) ที่กลาววาราคาน้ํามัน Light Sweet Crude 
Oil มีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลกัทรัพยฮองกงในทิศทางเดียวกัน  ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุมาจาก
ชวงเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการเก็บขอมูลแตกตางกนั คือในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัใชขอมูลราย
ไตรมาสต้ังแตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 จํานวน 24 ไตรมาส ในขณะที่การศึกษาของ Alexandros 
E.Garefalakis, Augustinos Dimitras ไดทําการเกบ็ขอมูล โดยใชขอมูลรายวันต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2545 ถึง วันที ่31 กันยายน พ.ศ.2552 จํานวน 2,236 วัน จากจาํนวนขอมูลที่ตางกัน อาจทาํใหขอมลูไม
สามารถสะทอนใหเห็นถงึการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจริงได จงึทําใหผลการศึกษาทีไ่ดแตกตางกัน  
        9.   จากสมมติฐานขอที่ 9 ราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผลตอดัชนรีาคา
หลกัทรัพยฮองกงและสงผลในทศิทางเดียวกันตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  จากผลการศึกษา
พบวา ราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไมมีผลตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกงและไมสงผล
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงตอดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ไมสอดคลองกับสมมตฐิานและไม
สอดคลองกบัผลการศึกษาของ Alexandros E.Garefalakis, Augustinos Dimitras (2544) ที่กลาววา  
ราคาทองคํา ในตลาดลอนดอน มีอทิธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพยฮองกงในทิศทางเดียวกนั  
ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุมาจากชวงเวลาในการศึกษาและระยะเวลาในการเก็บขอมูลแตกตางกนั คอืในการศึกษา
คร้ังนี้ผูวิจยัใชขอมูลรายไตรมาสตัง้แตป พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 จํานวน 24 ไตรมาส ในขณะทีก่ารศึกษา
ของ Alexandros E.Garefalakis, Augustinos Dimitras ไดทําการเก็บขอมูล  โดยใชขอมูลรายวนัตัง้แต
วันที ่1 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง วันที่ 31 กันยายน พ.ศ.2552 จํานวน 2,236 วัน จากจาํนวนขอมลูที่ตางกัน 
อาจทาํใหขอมูลไมสามารถสะทอนใหเหน็ถึงการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจริงได จงึทําใหผลการศกึษาที่ไดแตกตาง
กัน 
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ขอเสนอแนะ 
            จากผลการศึกษาวิจัยปจจัยทีมี่ผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงและผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางดัชนีราคาหลักทรัพยฮองกงกับดชันีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจยัมขีอเสนอแนะดังนี ้
            1.  จากผลการศึกษาพบวา ดัชนรีาคาผูบริโภคของฮองกง ปรมิาณเงินในระบบฮองกง อตัราการ
วางงานในฮองกง ซึง่เปนปจจยัภายในฮองกงทีส่งผลตอการเปลีย่นแปลงของดัชนรีาคาหลกัทรัพยฮองกง 
และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอดัชนรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย จงึควรทําความเขาใจและใหความรูแกนักลงทุนไทยถึงผลจากปจจัยตางๆ เหลานัน้ที่มีตอดัชนี
ราคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหนกัลงทนุไทยไดนาํขอมลูเหลานัน้มาเปนแนวทางในการตดัสนิใจ
ลงทุน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของนักลงทุนไทยและเพ่ือเสถียรภาพระยะยาวของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ
ไทย 
            2.  จากผลการศึกษาพบวา ดัชนีราคาหลักทรัพย S&P 500 และดัชนีราคาหลกัทรัพย SSEC  
เปนปจจยัทีส่งผลตอการเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาหลักทรัพยฮองกง และสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงตอ
ดชันรีาคาหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ฉะนั้นเม่ือดัชนสีําคัญเหลานี้เกิดการเปลีย่นแปลง ยอมสงผลใน
ทิศทางเดียวกันตอตลาดหลกัทรัพยที่กําลังพัฒนาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นนกัลงทนุไทยจงึควรนําดัชนี
สําคัญๆ เหลานีม้าประกอบการตัดสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือปรับกลยทุธการ
ลงทุนไดทนัถวงที นอกจากนี้ดัชนีราคาหลกัทรัพย ยังสามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆ ดังนั้น ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยควรติดตามความเคลือ่นไหวของดชันรีาคาหลักทรพัย
ทีส่ําคัญเหลานีอ้ยางใกลชดิ เพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณและความผนัผวนที่จะเกิดขึน้ไดทันถวงท ี
        ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
            สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมขีอเสนอแนะ ดังนี้ 
            1.  ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหมากขึน้ โดยเพ่ิมจํานวนปที่
เก็บขอมูล หรอืเพ่ิมความถ่ีในการเกบ็ขอมูลจากรายไตรมาส เปนรายเดอืน รายสปัดาหหรอืรายวัน  
            2.   หลงัจากเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอมูลใหมากขึ้นแลว ควรเพิ่มตัวแปรอสิระในการทดสอบ
ใหมากขึน้ และควรนําปจจยัทีผ่านการทดสอบแลวไมมีนัยสําคัญทางสถิตใินการวิจยัคร้ังนี้ มาทําการ
ทดสอบอกีครั้งหนึ่ง เพือ่ใหขอมูลเปนปจจบัุนและสอดคลองกับเวลาทีท่ําการศึกษามากทีส่ดุ  
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ตาราง   ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศฮองกง 
Correlations 

  HSKI GDP 

Pearson Correlation 1 .451* 

Sig. (2-tailed)  .027 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .451* 1 

Sig. (2-tailed) .027  
GDP 

N 24 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และดัชนีราคาผูบริโภคประเทศฮองกง 

Correlations 

  HSKI CPI 

Pearson Correlation 1 .424* 

Sig. (2-tailed)  .039 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .424* 1 

Sig. (2-tailed) .039  
CPI 

N 24 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และปริมาณเงินในระบบประเทศฮองกง 

Correlations 

  HSKI M2 

Pearson Correlation 1 .580** 

Sig. (2-tailed)  .003 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .580** 1 

Sig. (2-tailed) .003  
M2 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และอัตราการวางงานในประเทศฮองกง 
Correlations 

  HSKI Labor 

Pearson Correlation 1 -.630** 

Sig. (2-tailed)  .001 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation -.630** 1 

Sig. (2-tailed) .001  
Labor 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และดัชนี S&P 500 

Correlations 

  HSKI SP500 

Pearson Correlation 1 .516** 

Sig. (2-tailed)  .010 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .516** 1 

Sig. (2-tailed) .010  
SP500 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และดัชน ีFTSE100 

Correlations 

  HSKI FTSE 

Pearson Correlation 1 .589** 

Sig. (2-tailed)  .002 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .589** 1 

Sig. (2-tailed) .002  
FTSE 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และดัชน ีShanghai 
Correlations 

  HSKI SSEC 

Pearson Correlation 1 .898** 

Sig. (2-tailed)  .000 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .898** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
SSEC 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และราคาน้ํามัน  

Correlations 

  HSKI CRUDE 

Pearson Correlation 1 .634** 

Sig. (2-tailed)  .001 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .634** 1 

Sig. (2-tailed) .001  
CRUDE 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
ตาราง ความสมัพันธระหวางดชันฮีั่งเสง็และราคาทองคํา  

Correlations 

  HSKI GOLD 

Pearson Correlation 1 .501* 

Sig. (2-tailed)  .013 

HSKI 

N 24 24 

Pearson Correlation .501* 1 

Sig. (2-tailed) .013  
GOLD 

N 24 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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