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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบกับดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้น

สุขภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 60 เดือน ขอ้มูลท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ดชันีตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธุรกิจดา้นสุขภาพ ปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ประชากรสูงอาย ุปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และจ านวนผูป้ระกนัตน ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนั อตัราแลกเปล่ียน
เงินต่างประเทศ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแบบกวา้ง อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ดชันีลงทุนภาคเอกชน และดชันีราคา
ผูบ้ริโภค และใชส้ถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี ordinary least squares (OLS) ผลการวิจยั
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนเงิน
ต่างประเทศ ปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยปัจจยัดงักล่าวสามารถท านายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพไดถึ้งร้อยละ 92 

 
ค ำส ำคญั: ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ธุรกิจด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ 

 
Abstract 

This study focused on the factors affecting the stock price index on health care service sector. This study 
used a secondary data and time series in the period between January 2013 to December 2017 totaling 60 months. The 
factors studied include social factors (elderly population, foreign tourists and insurers) and economic factors (The 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

878 

stock exchange of Thailand index, The stock price index on Insurance sector, Exchange Rate, Money supply, Interest 
rate, Private Investment Index and Consumer Price Index). The data were statistically analyzed using multiple 
regression with ordinary least Squares (OLS). The results showed that factors influencing the stock price index on 
health care service sector, including Stock Exchange of Thailand Index, Consumer Price Index, Exchange Rates and 
Foreign Tourists. These factors can predict the change in the stock price index on health care service sector up to 92 
percent. 
 
Keywords: The stock exchange of Thailand, Health care sector stocks, Economic 
 

1. บทน า 
การบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นการให้บริการท่ีมีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ซ่ึง

ภาครัฐมีบทบาทส าคญัในการสร้างระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในรูปแบบสวสัดิการ ประเทศ
ไทยมีระบบสาธารณสุขท่ีดีเป็นล าดบัตน้ของโลก จากนโยบายหลกัประกนัสุขภาพของรัฐ แมส้ถานพยาบาลของรัฐจะ
มีอยูม่าก แต่โรงพยาบาลรัฐท่ีให้บริการทางการแพทยเ์ฉพาะทางและรักษาโรคซบัซอ้น (ระดบัตติยภูมิ) มีไม่มากเม่ือ
เทียบกบัจ านวนประชากร เปิดโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงเนน้ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย ส่งผลให้ชนชั้นกลางท่ีมีก าลงัซ้ือหันมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมข้ึน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 
2560) ซ่ึงธุรกิจด้านสุขภาพ (Health care) เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลความเป็นอยู่ดา้นสุขภาพของมนุษย ์ซ่ึง
ครอบคลุมขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่เร่ืองยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์การบริการรักษาพยาบาล แต่ธุรกิจโรงพยาบาล
เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงในการเร่ิมตน้ลงทุนสูง เน่ืองจากการสร้างฐานลูกคา้ท่ีตอ้งใชเ้วลา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการลงทุน
ดา้นเคร่ืองมือแพทยท่ี์ค่อนขา้งสูง ตลอดจนการสร้างความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาล (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, 2557) การลงทุนในกลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพจึงตอ้งศึกษาใหร้อบคอบ 

ส าหรับประเทศไทยธุรกิจดา้นสุขภาพ เป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งโดดเด่นและสามารถแข่งขนัในระดบัภูมิภาคได ้
เพราะค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่แพง เม่ือเทียบกบัคุณภาพและบริการท่ีไดรั้บ และประเทศไทยยงัมีจุดแขง็ดา้นการท่องเท่ียว 
และเป็นศูนยก์ลางหน่ึงของธุรกิจการบิน ประกอบกบัการร่วมมือกบัภาครัฐ และเอกชน จดัท าแผนรองรับอุตสาหกรรม
การแพทย ์(Medical Hub) และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพระยะยาว 
(Long Stay for Health) จึงท าใหธุ้รกิจดา้นสุขภาพเฟ่ืองฟใูนประเทศไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ  จากจ านวนนิติบุคคลจดัตั้งใหม่
ยอ้นหลงั 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2560) ของธุรกิจดา้นสุขภาพ พบวา่ ในปี 2560 มีจ านวนจดัตั้ง 610 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
จ านวน 62 ราย คิดเป็น 11% เม่ือพิจารณาตามหมวดธุรกิจสุขภาพ พบวา่ ธุรกิจคลินิกรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 42  ธุรกิจ
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 11  และธุรกิจการดูแลผูสู้งอาย ุคิดเป็นร้อยละ 11 ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวมีทั้งนกัลงทุนชาว
ไทยและชาวต่างชาติ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2560) ส่ิงสะทอ้นถึงผลประกอบการของธุรกิจอยา่งหน่ึงคือดชันีราคา
ตลาดหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซ่ึงดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจะเปล่ียนแปลงตามปัจจยั
ทางเศรษกิจ (Zelga, K., 2017) จากรายงานวิจยัอิทธิพลของปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
ดชันีหุ้น พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อดชันีกลุ่มบริการสุขภาพ โดยเฉพาะดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีลงทุน
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ภาคเอกชน และอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (Putyinceva, K. & Steffen, H., 2016) และนอกจากนั้นปัจจยัทาง
สังคมก็อาจมีผลกระทบต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยเช่นกนั ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนมีความใส่ใจเร่ืองสุขภาพมาก
ข้ึนทั้งการท าประกนัสุขาพของรัฐและเอกชน ประกอบกบัจ านวนประชากรมีจ านวนสูงข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มประชากร
ผูสู้งอาย ุถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงในการวเิคราะห์สถานการณ์ธุรกิจดา้นสุขภาพ (ธนาคารออมสิน, 2559) 

จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าสถานการณ์ดา้นเศรษกิจและสังคมของประเทศไทยอาจส่งผลต่อดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจส่งผลต่อดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัยใ์นหมวดธุรกิจดา้น
สุขภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ 
ไดแ้ก่ ประชากรสูงอาย ุปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวนผูป้ระกนัตน ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี
ตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนั อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแบบกวา้ง อตัรา
ดอกเบ้ียนโยบาย ดชันีลงทุนภาคเอกชน ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาปัจจยัทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้น

สุขภาพเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 
Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

ขอ้มูลท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ดชันีตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ปริมาณ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และจ านวนผูป้ระกนัตน ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี
ตลาดหลักหลักทรัพย์กลุ่มประกัน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแบบกวา้ง อัตราดอกเบ้ียนโยบาย ดัชนีลงทุน
ภาคเอกชน และดชันีราคาผูบ้ริโภค 

3.1 นิยามศพัท ์
ดชันีตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ (HEALTH) หมายถึง ดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของ

ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย ์ทนัตแพทย ์ศลัยกรรมความงาม การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายอ่ืนๆ 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หมายถึง ดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์
ทั้งหมด ค านวณโดยใชห้ลกัทรัพยส์ามญัจดทะเบียนทุกตวัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดชันีตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนั (INSUR) หมายถึง ดชันีท่ีสะทอ้นการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์
ในกลุ่มธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกนัภยั พ.ร.บ.ประกนัชีวติ รวมทั้งกิจการในลกัษณะเดียวกนัท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมาย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) หมายถึง ราคาของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินตราสกุลใดสกุลหน่ึง 1 
หน่วย การวจิยัคร้ังน้ีเทียบกบัเงินสกลุ ดอลลาร์สหรัฐ 1 หน่วย 
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ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแบบกวา้ง (M2) หมายถึง เงินฝากของประชาชนทั้งหมด ไดแ้ก่ เงินฝากออม
ทรัพย ์เงินฝากประจ่า เงินฝากในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัเงินทุน เงินฝากของประชาชนท่ีธนาคารเฉพาะกิจ รวมถึง 
เงินรับฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นรูปของตัว๋แลกเงิน เงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย ์และมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกองทุนรวมตลาดเงิน 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง 

ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII) หมายถึง เป็นตวัช้ีวดัสภาวะเศรษฐกิจทางดา้นอุปสงคม์วลรวมดา้นการลงทุน 
การลงทุนภาคเอกชนแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ การลงทุนเพื่อการผลิต (หรือการลงทุนโดยตรง) และการลงทุนทาง
การเงิน (หรือการลงทุนโดยออ้ม) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) หมายถึง ตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไป 
ส าหรับกลุ่มสินคา้และบริการท่ีก าหนด 

ประชากรสูงอาย ุ(AGE) หมายถึง จ านวนสดัส่วนของประชากรสูงอาย ุ(อายมุากกวา่ 60 ปี)ในประเทศไทย 
ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) หมายถึง จ านวนชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
จ านวนผูป้ระกนัตน (SSS) หมายถึง จ านวนผูข้ึ้นทะเบียนตามระบบประกนัสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 

และมาตรา 40 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2533 
 
ตารางที่ 1 แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

สญัลกัษณ์ตวัแปร หน่วยนบั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ความถ่ี/ช่วงเวลา 
HEALTH จุด https://www.bualuang.co.th 

ขอ้มูล 
รายเดือน 

2556 ถึง 2560 

SET จุด https://www.bualuang.co.th 
INSUR จุด https://www.bualuang.co.th 
USD บาทต่อดอลล่าห์สหรัฐ http://www2.bot.or.th 
M2 ลา้นบาท http://www2.bot.or.th 
PR เปอเซ็นต ์ http://www2.bot.or.th 
PII จุด http://www2.bot.or.th 
CPI จุด http://www.indexpr.moc.go.th 

AGE เปอร์เซ็น http://www.dop.go.th/ 
TOUR ลา้นคน https://www.mots.go.th 

SSS ลา้นคน http://social.nesdb.go.th 

 
สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง

สังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพโดยใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ ในการหาค่าทางสถิติของความสัมพนัธ์ต่างๆ ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวธีิ 
Ordinary least squares (OLS) 
 
4. ผลการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบกับดัชนีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้น
สุขภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี จ านวน 60 เดือน โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาท าการ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยขั้นแรกท าการทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการท า 
Correlation Matrix  และพิจารณาจากค่า Variance inflation factor (VIF) ไม่เกิน 20 พบตัวแปรท่ีมีปัญหา 4 ตัวแปร 
ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจแบบกวา้ง (M2) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (PR) ประชากรสูงอาย ุ(AGE)  และจ านวน
ผูป้ระกนัตน (SSS) จึงตดัตวัแปรดงักล่าวออกจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Ordinary 
least squares (OLS) 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 

 SET CPI USD M2 PII PR AGE TOUR INSUR SSS 
CPI 0.406*          
USD -0.237* 0.338*         
M2 0.397 0.557* 0.700*        
PII 0.150* 0.159 0.176 0.250*       
PR -0.158* -0.575* -0.872* -0.899* -0.194      

AGE 0.439* 0.558* 0.644* 0.978* 0.122 -0.860*     
TOUR 0.319* 0.199 0.495* 0.742* 0.217* -0.590* 0.714*    
INSUR -0.075 0.076 0.177 0.084 -0.065 -0.105 0.082 0.196   

SSS 0.373* 0.567* 0.745* 0.960* 0.252* -0.941* 0.921* 0.682* 0.064  
HEALTH 0.369* 0.426* 0.758* 0.898* 0.208 -0.889* 0.870* 0.739* 0.169 0.907* 

*นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 

 
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ค่า F =170.133 Sig. = 0.00 แสดงวา่มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
(TOUR) ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII) ) ดชันีตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนั (INSUR) อยา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ เม่ือวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ 
ตวัแปรอิสระ ดชันีลงทุนภาคเอกชน (PII) ดชันีตลาดหลกัหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนั (INSUR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ จึงตดัตวัแปรทั้ง 2 ออก และท าการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณใหม่อีกคร้ัง ผลการวเิคราะห์เป็นดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Ordinary least squares (OLS) 
Model Coefficient Std. Error t p-value VIF 

(Constant) -4489.346 5336.546 -.841 .404  
SET 5.380 .516 10.431 .000* 2.248 
CPI -163.835 61.973 -2.644 .011* 1.758 
USD 499.275 33.824 14.761 .000* 2.511 
TOUR 283.056 96.555 2.932 .005* 2.022 
R2 = 0.920       F =170.133      Sig. = 0.00*      Durbin Watson = 1.153  
*นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์
กลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) โดยสามารถ
อธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 5.380 สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะท าให้ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธุรกิจดา้นสุขภาพเปล่ียนแปลงไป 5.380 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -163.835 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันีราคาผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะท าให้ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพเปล่ียนแปลงไป 
163.835 หน่วย (จุด) ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 499.275 สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อดอลลาห์สหรัฐ) จะท าให้ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพเปล่ียนแปลงไป 499.275 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั 

ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 283.056 สามารถอธิบายไดว้่า หากปริมาณ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ 1 หน่วย (ล้านคน) จะท าให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ
เปล่ียนแปลงไป 283.056 หน่วย (จุด) ในทิศทางเดียวกนั 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์จากปัจจัยดังกล่าวสามารถท านายการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพไดถึ้งร้อยละ 92 และสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

HEALTH = -4489.346 + 5.380(SET) - 163.835(CPI) + 499.275(USD) + 283.056(TOUR) 
 
5. การอภิปรายผล 

จากการวิจยัจะเห็นไดว้า่ปัจจยัทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) ปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) 
โดยสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ทั้งน้ีเพราะ เม่ือดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นตวับ่ง
บอกสภาวะเศรษกิจท่ีก าลงัขาข้ึน ส่งผลให้นกัลงทุนมีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน โดยกลุ่ม
ธุรกิจดา้นสุขภาพก็ไดรั้บผลนั้นดว้ย สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
กล่าวว่า ถา้แนวโน้มเศรษกิจของประเทศเป็นไปในทิศทางไม่ว่าจะดา้นบวกหรือดา้นลบ ราคาตลาดหลกัทรัพยข์อง
บริษทัต่าง ๆ ก็มกัมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซ่ึงดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องบริษทันั้นจะเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์เศรษกิจของประเทศ (Zelga, K., 2017) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์
กลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ทั้งน้ีเพราะ เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศ (CPI) สูงข้ึน จะส่งผลให้ค่าของเงินลดลง ท าให้
ประชาชนตอ้งใชจ่้ายเงินมากข้ึนและท าให้มีเงินออมนอ้ยลง ท าให้การลงทุนนอ้ยลงไปดว้ย แสดงวา่อุปสงคใ์นตลาด
หลกัทรัพยมี์นอ้ยลง นอกจากน้ีการท่ีประชาชนมีก าลงัจ่ายลดลงยงัส่งผลใหผู้ม้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนลดลง
ด้วย ซ่ึงเป็นส่งผลให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ต  ่าลง โดยกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพก็ได้รับผลนั้ นด้วย 
สอดคลอ้งกบั จงจิตต ์แซ่ลี (2561) ท่ีพบวา่ ดชันีการอุปโภคมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในหมวดธุรกิจบริการ 
ซ่ึงธุรกิจดา้นสุขภาพก็เป็นบริการอยา่งหน่ึงเช่นกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภคก็มกัจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์(Silva, N.L.C, 2016)  

อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ทั้งน้ีเพราะ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินต่างประเทศสูงข้ึน (แขง็ค่าข้ึน) จะท า
ให้อุปสงคข์องเงินบาทเพ่ิมข้ึน ธุรกิจสามารถลดตน้ทุนการน าเขา้และมีก าไรมากข้ึน มีประโยชน์ในดา้นการช าระหน้ี
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ียงัเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัเศรษฐกิจของประเทศว่ามีแนวโนม้จะดีข้ึน ซ่ึงเม่ือ
เศรษฐกิจดีข้ึนจะส่งผลใหห้ลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยกลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพก็ไดรั้บ
ผลนั้นดว้ย สอดคลอ้งกบั ปรียานุช เหมือนขาว และกฤษฎาภรณ์ รุจิธ ารงกุล (2556) ท่ีพบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท
กบัดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาด
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ ทั้งน้ีเพราะ เม่ือปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพ่ิมข้ึน ประกอบกบันโยบายของรัฐท่ี
ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอลฮบั (Medical Hub) ท าให้ปัจจุบนัมีกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 
มากข้ึน โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวดังกล่าวจะใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนส่งผลให้กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพก็ไดรั้บ
ผลประโยชน์มากข้ึน สอดคลอ้งกบั การวเิคราะห์ของศูนยว์จิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนคารออมสิน ท่ี
พบวา่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตและเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน (ธนาคารออมสิน, 2559) 

จากขอ้มูลดังท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ
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รัฐบาลท่ีผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน โดยท่ีประเทศไทยมีจุดแข็งในด้าน
ความกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละค่าบริการท่ีประหยดักวา่หลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ี
ไดรั้บความสนใจจากชาวต่างชาติในการมารับบริการดา้นสุขภาพ เน่ืองดว้ยการบริการท่ีมีคุณภาพในราคาประหยดั 
(ธนาคารออมสิน, 2559; ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2560) 
 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ 4 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ (USD) 
ปริมาณนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (TOUR) ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมอีกหลาย ๆ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ นอกจากน้ีการศึกษาในคร้ังน้ียงัมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา
และขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลเป็นแบบรายเดือน และตวัแปรบางตวัเป็นขอ้มูล ณ วนัสุดทา้ยของเดือน จึงอาจไม่เหมาะสม
มากนกั ดงันั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน จึงควรศึกษาขอ้มูล ข่าวสาร ความเส่ียง และผลตอบแทนใหเ้ป็นปัจจุบนั
อยา่งละเอียด จึงจะส่งผลดีต่อการลงทุนซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ  

ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปผูท่ี้สนใจจะท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย์
กลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ อาจมีการปรับเปล่ียนตวัแปรและขอ้มูล เป็นรายวนั รายไตรมาส หรือมีการเปล่ียนประเด็น
การศึกษาอ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ หรือเปล่ียนแบบจ าลองท่ีใช้
ในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยั และมีความเส่ียงใดบา้งท่ีมีผลต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจดา้นสุขภาพ 
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