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บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

ในปจจุบันเศรษฐกิจโลกตองเผชิญกับปญหาในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนประเทศ
มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ญ่ีปุน ท่ีกําลังประสบความลมเหลวทาง
การเงิน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวและตกตํ่าในปจจุบัน ความเส่ียงดานเศรษฐกิจท่ี
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกจะตองเผชิญ ในป 2552 มี 6 เร่ืองท่ีนาเปนหวงมากท่ีสุด สรุปไดดังนี้  

เร่ืองท่ี 1 ความผันผวนของราคาอาหารในตลาดโลก ซ่ึงจะยังมีความไมแนนอนตลอดชวง
หลายปนับจากนี้ 

เร่ืองท่ี 2 คือ ความผันผวนของราคาน้ํามันและกาซธรรมชาติในตลาดโลก ซ่ึงจําเปนตองจับ
ตาอยางใกลชิดตลอดชวง 12 เดือนนับจากนี้ 

เร่ืองท่ี 3 คือ ความตกตํ่าของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงตองจับตาดู 2 ตัวแปรสําคัญ คือ 
คาเงินดอลลารสหรัฐฯ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการขาดดุลงบประมาณจํานวนมาก 

เร่ืองท่ี 4 คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากรายไดจากการสงออกสินคาลดลงมาก 
แมรัฐบาลจีน จะพยายามกระตุนการใชจายภายในประเทศ เพื่อชดเชยรายไดจากการสงออก แต
เศรษฐกิจของจีน นาจะเติบโตลดลงจากรอยละ 9 เม่ือปท่ีแลว เหลือตํ่ากวา รอยละ 6 ในปนี้ 

เร่ืองท่ี 5 คือ ประเทศตางๆ มีแนวโนมจะตองเผชิญกับวิกฤติดานงบประมาณมากข้ึน 
เนื่องจากตองใชเงินจํานวนมากในการแกไขวิกฤติและใหความชวยเหลือทางดานสวัสดิการสังคม 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหางบประมาณและวิกฤติเศรษฐกิจในแตละประเทศ ย่ําแยลงไปอีก 

เร่ืองท่ี 6 คือ ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยตางๆ ท่ัวโลก ท่ีสงผลกระทบตอการ
ลงทุนและการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

งานวิจัยนี้จึงมุงเนนท่ีจะศึกษาประเด็นความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
ทุน เพราะเปนแหลงระดมเงินทุนขนาดใหญและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะเสริม
สภาพคลองใหกับตลาดการเงิน 
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ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึงตลาดท่ีอํานวยความสะดวกในการโอนหรือ
เปล่ียนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง หรือก็คือตลาดการเงินจะทํา
หนาท่ีระดมเงินออมจากแหลงตางๆ มาไวในตลาด และกระจายไปยังแหลงทุนตางๆ ตามท่ีตองการ 
 

ปจจุบันตลาดการเงินเปนตลาดท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ บทบาทของตลาด
การเงินมีดังนี้ 
     1) ผูออมทรัพยไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียและอ่ืนๆ ผูออมสามารถนํา
เงินออมไปแสวงหาผลตอบแทนโดยการนําเงินไปฝากหรือไปซ้ือหลักทรัพยในตลาดการเงิน ซ่ึงผู
ออมจะไดรับผลตอบแทนอยูในรูปดอกเบ้ีย เงินปนผล หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
       2) ผูลงทุนมีเงินทุนไปใชในโครงการตางๆ ตลาดการเงินจะชวยทําใหผูลงทุนสามารถหา
แหลงเงินกูไปใชในการลงทุนไดสะดวกข้ึน 

3) ผูบริโภคมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ตลาดการเงินนอกจะเอ้ืออํานวยผูลงทุนท่ี
ตองการเงินทุนไปลงทุนในโครงการตางๆ แลว ก็ยังสามารถกูยืมไปเพื่อการบริโภคได เชน การซ้ือ
ท่ีอยูอาศัย รถยนต ทําใหผูบริโภคมีสินคาและบริการใหตนเองมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน 
       4) ระบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุนของประเทศเพิ่มข้ึน การท่ีผูลงทุนสามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ไดดวยการระดมเงินทุนในตลาดการเงินนั้น ทําใหระดับการลงทุนท่ีแทจริงเพิ่ม
สูงข้ึน และระบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุนเพิ่มข้ึนดวย รวมท้ังกําลังความสามารถในการผลิตสินคา
และบริการของประเทศก็สูงข้ึนดวย 

5) ทําใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีตลาดการเงินจะชวยเปนแหลงกลาง
ระหวางผูออมกับผูตองการเงินลงทุนใหสามารถนําเงินออมนั้นไปใชลงทุนได ตลาดการเงินจึง
กอใหเกิดการระดมเงินออมเพื่อการลงทุนท่ีแทจริงไดมากข้ึน เม่ือประเทศมีการลงทุนเพิ่มสูงข้ึนก็
จะทําใหเกิดการจางงาน และระบบเศรษฐกิจขยายตัวเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน    

เนื่องจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ จะสงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพย 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับดัชนีสูงข้ึน เม่ือเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน พฤติกรรมดังกลาว
แสดงใหเห็นวา สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปและดัชนีมีความสอดคลองกัน การเปล่ียนแปลงในดัชนี
ตลาดหลักทรัพยเปนผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตาม เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมในแตละประเทศมิไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือดวยขนาดของการเปล่ียนแปลงเทาเทียมกัน
เสมอไป บางประเทศอาจจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย 
ขณะท่ีบางประเทศ อาจจะไดรับผลกระทบอยางมากเม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง  
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ปจจัยลบจากเสถียรภาพเศรษฐกิจ ท่ีมีความกดดันจากเงินเฟอ ราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน ความไม
ม่ันคงทางการเมืองท่ีบ่ันทอนความเช่ือม่ันของนักลงทุน อีกท้ังการถอนเงินในตลาดทุนท่ัวโลก
ในชวง 6 เดือนกวาท่ีผานมา ดังนั้นจึงไดมุงเนนท่ีจะศึกษาความผันผวนในผลตอบแทนในตลาด
หลักทรัพย งานวิจัยนี้จึงเลือกท่ีจะศึกษาตลาดหลักทรัพยในประเทศช้ันนําของโลกเพื่อดูแนวโนม
ขนาดใหญวาทิศทางของตลาดหลักทรัพยโดยรวมไปในทิศทางเดียวกันหรือไมและศึกษาถึงความ
ผันผวนของตลาดหลักทรัพยประเทศตางๆ ในท่ีนี้จึงเลือกกลุมประเทศ G7 ในการศึกษาถึง
ความสัมพันธนี้ 

กลุม จี 7 (Group of Seven) คือ กลุมประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลก เปนการรวมกลุม
ของประเทศอุตสาหกรรมซ่ึงรูจักกันดีวาเปนกลุมประเทศรํ่ารวยกันอยูแลว ไดแก ฝร่ังเศส เยอรมนี 
อิตาลี ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยมีจุดประสงคก็เพื่อสรางความ
เจริญกาวหนาระหวางประเทศสมาชิกและสงเสริมการคาเสรี  

ตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา จี 7 มีสถานภาพเปนสมาคมท่ีทรงพลังมหาศาลในระบบ
เศรษฐกิจโลก แตปจจุบันกลุมประเทศมหาเศรษฐีนี้กําลังเผชิญกับส่ิงทาทายท่ีจี 7 ยังทําไมได เชน 
ความพยายามในแกปญหาราคาน้ํามันดิบโลกท่ีแพงข้ึน รวมท้ังการบีบใหจีนลดคาเงินหยวน ขณะท่ี
นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยมองวา จี 7 ก็มิไดเปนผูมีอํานาจจริงในแวดวงเศรษฐกิจโลกแลว 
เนื่องจากเอเชีย ยุโรปตะวันออก อีกท้ังภูมิภาคตางๆ กําลังจะเปนเจาแหงการผลิตของโลกมากข้ึน
เร่ือยๆ  

งานวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยกลุมประเทศ G7 ซ่ึง
ไดแก CAC 40 (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศฝร่ังเศส) DAX (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศ
เยอรมัน) MIBTEL (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศอิตาลี) NIKKEI (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศ
ญ่ีปุน) FTSE 100 (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศสหราชอาณาจักร) Dow Jones (ดัชนีตลาด
หลักทรัพยประเทศสหรัฐอเมริกา) Toronto 300 (ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศแคนาดา) 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) ศึกษาทิศทางความสัมพันธของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศ G7 
2) ศึกษาความผันผวนของผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยของแตและประเทศในกลุม

ประเทศ G7 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลสําหรับนักลงทุนในการท่ีจะเขาไปลงทุนใน
ตลาดทุนตางๆรวมไปถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีจะนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนหรือการวางนโยบายรวมไปถึงการปองกันความเส่ียงจากการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา
นี้ไปใชประโยชนในวางแผนตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลรายวันของราคาปดดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุม
ประเทศ G7 ในชวงระยะเวลา 10 ต้ังแตป ค.ศ. 1999-2008 มีขอมูลท้ังส้ิน 2,284 วัน  
 

CAC 40: ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศฝรั่งเศส 
DAX: ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศเยอรมัน 
MIBTEL: ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศอิตาล่ี 
NIKKEI: ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศญ่ีปุน 
FTSE 100: ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศสหราชอาณาจักร 
DownJones:  ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศสหรัฐอเมริกา 
Toronto 300 (TSE 300): ดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศแคนาดา 
 

หมายเหตุ : ขอมูลนี้เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดมาจากศูนยการเงินและการลงทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(Finance and Investment Center : FIC) 
 
1.5 นิยามศัพท 
 
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึงตลาดท่ีอํานวยความสะดวกในการโอนหรือ
เปล่ียนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง หรือก็คือตลาดการเงินจะทํา
หนาท่ีระดมเงินออมจากแหลงตางๆ มาไวในตลาด และกระจายไปยังแหลงทุนตางๆ ตามท่ีตองการ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (Stock Index) เปนดัชนีราคาหุนท่ีคํานวณแบบถวงน้ําหนักดวย
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ซ่ึงคํานวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย มี
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สูตรการคํานวณ ดังนี้ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) = (มูลคาตลาดรวมวันปจจุบัน 
(Current market Value) x 100 ) / มูลคาตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)  

ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย (Return of Stock Index) คํานวณมาจาก 
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 เม่ือ tR  คือ ผลตอบแทน ณ เวลา t, tP  คือ ราคาปดดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t, 

1tP−  คือ ราคาปดดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ เวลา t-1 
 
 

 


