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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ซึง่ ปจั จัยทีน่ ํามาใช้
ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้าชัน้ ดี (MLR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซือ้
ขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือน
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และ ราคาทองคําต่างประเทศถัวเฉลีย่ รายเดือน (GOLD)
เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมริ ายเดือน โดยช่วงระยะเวลาทีท่ าํ การศึกษา เริม่ ตัง้ แต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.
2548 ถึง เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 จํานวนทัง้ หมด 66 เดือน ด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงซ้อนโดยวิธปี ระมาณค่ากําลังสองน้อยทีส่ ดุ
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ได้แก่ ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และมูลค่าการซือ้ ขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย
(LOCAL) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ ร้อยละ 99 ทัง้ นี้ตวั แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และมูลค่าการซือ้ ขาย
ถัวฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL)

เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บทนํา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นสถาบันทีม่ คี วามสําคัญในตลาดทุน จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทํา
หน้าทีเ่ ป็ นแหล่งระดมทุนระยะยาวให้กบั ธุรกิจทีต่ อ้ งการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการออก
หลัก ทรัพ ย์ เสนอขายให้ นั ก ลงทุ น และประชาชนทัว่ ไปที่ มีเ งิน ออม ถ้ า เป็ น การเสนอขาย
หลักทรัพย์เพิม่ ทุนครัง้ แรก หรือครัง้ ใหม่ จะเรียกว่าเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก
(Primary Market) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็ นผู้ทําหน้ าที่ซ้ือขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะ
ควบคุมดูแลให้การซือ้ ขายหลักทรัพย์ดําเนินไปอย่างเป็ นระเบียบ มีความคล่องตัว โปร่งใส และ
ยุตธิ รรม การที่ตลาดหลักทรัพย์มบี ทบาทสําคัญดังกล่าว ทําให้หลักทรัพย์ท่เี สนอขายในตลาด
แรกมีสภาพคล่อง (Liquidity) มากขึน้
เพื่อส่งเสริมการออกตราสารอนุ พนั ธ์และเป็ นเครื่องมือวัดสภาวะตลาดสําหรับกองทุน
รวมต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทํา ดัชนีราคา SET 50 เพือ่ เป็ นดัชนีราคาหุน้ ทีใ่ ช้แสดงระดับ
และความเคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น สามั ญ 50 ตั ว ที่ มี มู ล ค่ า ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสมํ่าเสมอ และมีสดั ส่วนผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด การปรับ รายการหลัก ทรัพ ย์ และ ตลาดหลักทรัพ ย์ได้กําหนดให้มีการ
พิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทใ่ี ช้ในการคํานวณดัชนีราคา SET 50 ทุกๆ 6 เดือน ทัง้ นี้เพื่อ
ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงที่ อ าจเกิด ขึ้น กับ ภาวะการณ์ ใ นตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เช่น กรณี ท่ีมีบ ริษัท จดทะเบีย นเข้าใหม่ หรือกรณี ท่ีมีก ารเพิ่ม ทุ น ของบริษัท จด
ทะเบียนซึง่ อาจส่งผลให้หนุ้ สามัญบางตัวทีไ่ ม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ และ
สามารถนํามาใช้ในการคํานวณดัชนีราคา SET 50 ได้
จากป ญั หาวิก ฤตเศรษฐกิจซับ ไพร์ม ปี 2551 ได้ส่งผลกระทบต่ อการลงทุ นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง เพราะวิกฤตเศรษฐกิจในครัง้ นี้ทําให้นักลงทุนต่างชาติซ่งึ
ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันทางการเงินชัน้ นํ าของโลกต่างพากันเทขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อทีจ่ ะนําเงินสดกลับประเทศเพื่อสร้างสภาพคล่องของธุรกิจตนเอง โดยนัก
ลงทุนต่างชาตินัน้ ได้ทําการขายสุทธิเป็ นระยะเวลาติดต่อกันตัง้ แต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2550
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 Set 50 Index ได้ปรับตัวลดลงเช่นกันจาก 672.79 จุด ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2550 ลงมาตํ่าสุดที่ 279.83 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยปรับตัวลดลง
392.96 จุ ด หรือ คิด เป็ น 58.41% ซึ่ง จะเห็น ว่ า ดัช นี SET50 มีก ารเปลี่ย นแปลงในลัก ษณะ
เดียวกันกับ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งเป็ นดัชนีสะท้อนการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทงั ้ หมด และ หลักทรัพย์ท่อี ยู่ในกลุ่มดัชนี ราคา SET 50 เป็ น
หลักทรัพย์ทม่ี กี ารเคลื่อนไหวของราคาต่อเนื่องเพราะมีสภาพคล่องสูง อีกทัง้ ปริมาณการซือ้ ขาย
ของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีราคา SET 50 มีมากเกินกว่าครึง่ หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของทัง้ ตลาดหลักทรัพย์จงึ เป็ นตัวสะท้อนภาพรวมตลาดได้อย่างชัดเจน
จากความสําคัญของ ดัชนีราคา SET 50 ทีส่ ามารถสะท้อนภาพรวมของกลุ่มหลักทรัพย์
ที่มสี ภาพคล่องสูง และ เป็ นดัชนีท่นี ักลงทุนสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
จัดสรรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และมีบทบาทต่อตลาดตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น ตลาด Future
และ ตลาดOption ที่ใช้ดชั นีราคา SET 50 เป็ นเกณฑ์อา้ งอิงในการลงทุน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี
ความผันผวนอยูใ่ นระดับสูง

นิยามศัพท์
“ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50” (SET 50 Index) หมายถึง ดัชนีราคาหุน้ ที่ใช้
แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหุน้ สามัญ 50 ตัวทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงและการซือ้ ขายมีสภาพ
คล่ อ งสู ง อย่ า งสมํ่ า เสมอ โดยสู ต รและวิธีก ารคํ า นวณเช่ น เดีย วกับ การคํ า นวณดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้วนั ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวันฐาน ทัง้ นี้ จะมีการปรับ
รายชื่อหุน้ หรือหลักทรัพย์ทน่ี ํามาใช้คาํ นวณทุก 6 เดือน
“อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ลูกค้าชัน้ ดี” (Minimum Lending Rate : MLR) หมายถึง อัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูแ้ บบมีระยะเวลาทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี
“ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์” (Down Jones Industrial Average : DJIA) หมายถึง
ดัช นี ท่ีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
“มู ล ค่ า การซื้ อ ขายถัว เฉลี่ ย รายเดื อ นของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย” (Local Values :
Values) หมายถึง ปริมาณการซื้อขาย คูณด้วย ราคาหลักทรัพย์ ต่อวัน ของกลุ่มนักลงทุนราย
ย่อย เฉลีย่ ต่อเดือน

“อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนค่าเงิ นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ” (THB/USD :
THB) หมายถึง ค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินตราต่างประเทศ
ซึง่ หมายถึงจํานวนเงินตราสกุลเงินบาทเพื่อแลกเปลีย่ นเป็ นสกุลเงิน หนึ่ง เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
เฉลีย่ ต่อเดือน
“ราคาทองคําต่ างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน (Gold Spot : Gold)” หมายถึง เป็ น
ราคาอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในการส่งมอบทองคํา เป็ น
การซื้อขายทองคําที่ไม่มกี ารส่งมอบ โดยมีทงั ้ Bid และ Ask ซึ่งก็คอื ราคารับซื้อ และราคาขาย
ออกนันเอง
่
ในการซือ้ ทองคําจากต่างประเทศนัน้ ผูข้ ายจะใช้ราคา Ask ในการคํานวณ ส่วนเมื่อ
เราขายกลับไปยังผูค้ า้ ทองคําต่างประเทศ จะใช้ราคา Bid ในการคํานวณ โดยใช้ความบริสุทธิ ์
ของทองคําที่ 99.99% เป็ นมาตรฐานในการคํานวณราคาทองคําในแต่ละประเทศ โดยมีหน่ วย
เป็ น ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ ($/ounces) ราคาปิดเฉลีย่ ต่อเดือน

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเล
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีความรูพ้ น้ื ฐาน เพือ่ นํามาประกอบการสร้างเครือ่ งมือ
รวมทัง้ สนับสนุ นผลการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมีดงั นี้

1. ทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพตลาด
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) หรือEMH
เป็ นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ซึง่ เชื่อว่ามูลค่าทีค่ วรเป็ นของหุน้ เท่ากับราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็น
ว่าการเปลีย่ นแปลงของราคาหุน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็ นข้อมูลสะท้อนข่าวสารอย่างสมบรูณ์
หากการตัดสินใจซือ้ ขายหุน้ ของนักลงทุนในตลาดตัง้
อยูบ่ นพืน้ ฐานของการคาดคะเนด้วย
เหตุผล (Rational expectations) ราคาหุน้ จะปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงอย่างรวดเร็วเมือ่ มีขอ้ มูล
ข่าวสารใหม่ๆเข้ามา ดังนัน้ จึงไม่มใี ครสามารถทํากําไรเกินปกติได้ ผลกําไรทีน่ กั ลงทุนได้รบั จะ
เป็ นกําไรในระดับปกติ (Normal Profit) เมือ่ ตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามสมมุตฐิ านทีก่ ล่าวก็ตาม
แต่ในทางปฎิบตั ติ ลาดเหล่านัน้ ก็ไม่ได้มปี ระสิทธิภาพเท่าเทียมกันในทุกตลาด ซึง่ สามารถ
จําแนกความมีประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารข้อมูลได้เป็ น 3 ระดับดังนี้
1.1. ตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพตํ่า (The weakly efficient market) เป็นตลาด
หลักทรัพย์ทร่ี าคามีการเคลื่อนไหวอย่างสุม่ และมีความยืดหยุน่ ตํ่า เนื่องจากนักลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลด้านราคาได้อย่างเท่าเทียมกัน และข้อมูลด้านราคามีน้อยจึงไม่มี

ใครเอาเปรียบใคร ได้จากข้อมูลด้านราคา ทําให้การเปลีย่ นแปลงของราคาในอดีต
เป็ นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได้ราคาหุน้ ในปจั จุบนั จึงมีการเคลื่อนไหวแบบเชิงสุม่
1.2. ตลาดหลักทรัพย์ท่มี ปี ระสิทธิภาพระดับปานกลาง(Semi-strong efficient market) เป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ทร่ี าคาเป็ นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะชนทัวไป
่
ราคาดุลยภาพเปลีย่ นแปลงไป เมือ่ อุปสงค์และอุปทานของหุน้ เปลีย่ นไปเมือ่ ใด้รบั ข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ จนกระทังเกิ
่ ดดุลยภาพใหม่ เช่น ถ้าบริษทั ใดประกาศแตกหุ้น (Splits
par) ข่าวสารเหล่านี้จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไปอย่
่
างรวดเร็ว โดยนักลงทุน
จะประเมินมูลค่ าของอัต ราผลตอบแทนที่ค าดหวังและราคาหุ้น ก็จะปรับ ตัว ทันทีใน
ระหว่างทีม่ ขี อ้ มูลข่าวสารใหม่น้ีนกั วิเคราะห์การลงทุนจะมีการประเมินมูลค่าหุน้ ใหม่อยู่
ตลอดเวลา ซึง่ การประเมินนี้ถอื ว่าเป็ นการประเมินมูลค่าขัน้ พืน้ ฐาน
1.3. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (The strongly efficient market) จะมี ค วาม
ยืดหยุ่นมากซึ่งตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในระดับนี้ราคาเป็ นตัวสะท้อนข้อมูล
ข่าวสาร ใหม่ทุกชนิ ด ไม่เพียงแต่เป็ นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึง ข้อ มู ล ที่ไ ม่ เปิ ด เผยอีก ด้ว ย (inside information) หมายความว่ า ไม่ มีใ ครมี
อํานาจผูกขาดในการใช้ขอ้ มูลภายใน (inside) เพื่อสร้างกําไรที่ปกติได้ ถึงแม้ว่าจะมี
ข้อมูล ภายในก็ไม่ ส ามารถนํ ามาใช้ส ร้างราคาได้ เพราะทุ ก คนรู้ข้อมูล ภายในอย่าง
รวดเร็วเหมือนกัน
2. ทฤษฎีปริมาณเงิ นในรูปแบบของ มิลตัน ฟรีดแมน
จากแนวคิดของ เคนส์ ที่แพร่หลายในปี ค.ศ. 1936 จน ค.ศ. 1956 Milton Friedman แห่ง
มหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ร้อื ฟื้ นทฤษฎีปริมาณเงินขึ้นใหม่ เพราะทฤษฎีของเคนส์ ไม่สามารถ
แก้ปญั หาเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะปญั หาเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศต่าง ๆ ได้ ตามทัศนะ
นี้ถือว่าเงินไม่เพียงแต่ทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเป็ นเครื่องมือสะสมมูลค่า
เท่านัน้ แต่ยงั ทําหน้าที่เป็ นที่พกั ชัวคราวของอํ
่
านาจซื้อด้วย ถือว่าเงินเป็ นสินค้าชนิดหนึ่ง และ
ปจั จัยทีก่ าํ หนดความต้องการถือเงินของ Friedman คือ
2.1. ผลตอบแทนจากการถือเงิน(rm)
2.2. ผลตอบแทนจากการถือพันธบัตร (rb)
2.3. ผลตอบแทนจากการถือหลักทรัพย์ (re)
2.4. ผลตอบแทนจากการถือสินค้า ขึน้ อยูท่ ก่ี ารเปลีย่ นแปลงของระดับราคา
2.5. ความมังคั
่ ง่ (Wealth)
2.6. รายได้ (y) เมือ่ รายได้ถาวร
2.7. รสนิยมและความพอใจ (U)

3. ทฤษฎีการลงทุนกับพฤติ กรรมการลงทุนหุ้นในประเทศไทย
3.1. แนวคิด ของ Efficient Market Hypothesis ที่เ ชื่อ ว่ า ตลาดหุ้ น เป็ น ตลาดการเงิน ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยราคาหุน้ จะสะท้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มผี ลกระทบต่อราคาในทันที
และไม่มผี ทู้ ส่ี ามารถจะสร้างผลตอบแทนทีส่ งู อย่างผิดปกติตามระดับความเสีย่ งได้อย่าง
สมํ่าเสมอซึง่ การประยุกต์เพือ่ ใช้งานตามแนวคิดนี้แบ่งแยกย่อยออกได้เป็ น
3.1.1. แนวคิดในการกระจายการลงทุน (Diversification)
3.1.2. ทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)
3.1.3. การกระจายการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามผลตอบแทนโดยรวมของ
ตลาดหุน้ (Index Fund)
3.2. แนวคิดที่เชื่อว่าหากทําการวิเคราะห์หรือเลือกลงทุนหุ้นอย่างถูกต้อง จะสามารถได้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนด้วยการกระจาย หรือ การเพิ่มผลตอบแทนด้วยการ
ลงทุนในหุน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งเพิม่ มากขึน้ เพียงอย่างเดียว แนวคิดนี้ประกอบด้วยวิธกี าร 3
แนวทาง คือ
3.2.1. การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยการใช้แนวคิดทาง Fundamental Analysis
3.2.2. กลยุทธ์การลงทุนในหุน้ คุณค่า (Value Investment)
3.2.3. ใช้แนวทางของทฤษฎี CAPM และ BETA โดยการประเมินหาค่า BETA ของ
หุน้ และนําไปใช้ เพือ่ หาจังหวะซือ้ หรือขายหุน้
3.3. การลงทุนซื้อขายหุน้ ด้วยการใช้สูตรสําเร็จ มีการลงทุนสัน้ ๆ ถือครองหุน้ ไม่นาน และ
หวังผลตอบแทนจากการขึ้นลงของราคาหุ้นในระยะสัน้ การลงทุนหุ้นตามแนวคิดนี้
แบ่งออกได้เป็ น 2 วิธกี าร คือ
3.3.1. ลงทุนซือ้ ขายหุน้ ตามแนวคิดของ Technical Analysis
3.3.2. ซือ้ หรือขายหุน้ ตามข่าวทีไ่ ด้รบั มา

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การศึก ษาในครัง้ นี้ ใช้ข้อ มูล จากแหล่ ง ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ น ข้อ มู ล เชิง
ปริมาณโดยประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
ตัวแปรอิสระ มีดงั นี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชัน้ ดี (MLR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)
มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และ ราคาทองคําต่างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน

(GOLD) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อมูลตัง้ แต่ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมิถุนายน ปี
พ.ศ. 2553 เป็ นจํานวน 66 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบจําลองทีใ่ ช้ในการค้นคว้าวิจยั ของปจั จัยทีส่ ่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET
50 ด้วยวิธกี ารสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธกี ําลังสอง
น้อยทีส่ ดุ (Ordinary Least Squares: OLS)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดงั นี้
ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
ตัวแปรอิ สระ ทีน่ ํามาศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้าชัน้ ดี (MLR) ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซือ้ ขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย
(LOCAL) อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และ ราคา
ทองคําต่างประเทศถัวเฉลีย่ รายเดือน (GOLD)
จากผลการคํานวณจะได้เป็ นสมการดังนี้
SET 50 = 352.5993 -7.90167 MLR +2.658556 DJIA +0.191661 LOCAL -7.43746 BHT
(1.068939) (-0.315736) (3.773422)** (4.219058)** (-1.337294)
+1.408528 GOLD
(1.729091)
การคํานวณค่า F = 121.4835 และ ด้วยระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 ค่า F จากตาราง
น้อยกว่า F ทีค่ าํ นวณได้หรือค่า Prob (F – statistic) = 0.000000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 จึงส่งผลให้
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ไม่มตี วั แปรอิสระตัวใดทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
แต่ยอมรับ สมมติฐานของ H1 : มีตวั แปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อ ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ SET 50 โดยมีตวั แปรอิสระ 5 ตัว ประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ กู ค้าชัน้ ดี
(MLR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซือ้ ขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนราย
ย่อย (LOCAL) อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ รายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB) และ
ราคาทองคําต่างประเทศถัวเฉลีย่ รายเดือน (GOLD) โดยตัวแปรอิสระทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเล ทีร่ ะดับนัยสําคัญ ร้อยละ 99 ทัง้ 2 ตัว คือ ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และมูลค่าการซือ้ ขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย

(LOCAL) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 92.6293 (R-Square = 0.926293) อีกร้อยละ 7.3707
เกิดจากปจั จัยอื่น
จากทดสอบปญั หา Autocorrelation โดยใช้สถิตทิ ดสอบของ Durbin – Watson จาก
การเปิ ดตาราง Durbin – Watson ทีม่ คี า่ N เท่ากับ 66 และ ค่า k = 6 (ใช้คา่ ใกล้เคียง) จะได้
Du เท่ากับ 1.805 โดยค่า Durbin – Watson ต้องอยูใ่ นช่วง 1.805 – 2.20 ซึง่ ค่า Durbin –
Watson ทีค่ าํ นวณได้มคี า่ 2.014527 ซึง่ ตกอยูใ่ นช่วงทีไ่ ม่ก่อให้เกิดปญั หา Autocorrelation
สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ ์ของสมการได้ดงั นี้
1. ดัชนีตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีค่าสัมประสิทธิ ์ เท่ากับ 2.658556 อธิบายได้
ว่า เมื่อ ดัชนี ตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปลี่ยนแปลง 1 จุด จะส่งผลให้ดชั นีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ SET 50 เปลี่ยนแปลง 2.658556 จุด ในทิศทางเดียวกันและเป็ นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. มูล ค่ าการซื้อขายถัว เฉลี่ยรายเดือนของนัก ลงทุ น รายย่อย (Local) มีค่าสัม ประสิท ธิ ์
เท่ากับ 0.191661 อธิบายได้ว่า เมื่อ มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุน
รายย่อย เปลี่ยนแปลง 1 แสนล้านบาท จะส่งผลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50
เปลี่ย นแปลง 0.191661 จุ ด ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ใ นทิศ ทางเดีย วกัน และเป็ น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาพบว่า มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภท
ขนส่งทางทะเล ได้อย่างมีนยั สําคัญ ด้วยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 โดยตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัว
สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเลได้ ร้อย
ละ 94.9919 (R-Square = 0.949919) อีก ร้อ ยละ ร้อ ยละ 5.0081 เกิด จากป จั จัย อื่น และค่ า
Durbin – Watson ที่ คํ า นวณ ได้ มี ค่ า 1.834312 ซึ่ ง ตกอยู่ ใ นช่ ว งที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ป ัญ หา
Autocorrelation
จากการศึกษาถึงปจั จัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเล
ตัง้ แต่ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2548 ถึง เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 โดยตัวแปรอิสระทีส่ ง่ ผล
ต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเล และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึง่
ตรงตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ที่ระดับนัยสําคัญ ร้อยละ 99 คือ ดัชนีค่าระวางเรือ(BDI) และดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่วนตัวแปรอิสระทีเ่ หลือ อีก 3 ตัวแปร
ได้แก่ ราคานํ้ ามันดิบตลาด NYMEX อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(THB) และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (Values) ไม่ส่งผลต่อดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ธุรกิจประเภทขนส่งทางทะเล

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ นี้
1. ตลาดอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็ นตัวชีวดั เศรษฐกิจทีส่ ําคัญของโลก ซึ่งหากมีทศิ ทางที่
เพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ภาวะและความเชื่อมันของภาคการลงทุ
่
นเพิม่ สูงขึน้ โดยจะส่งผลดี
ต่อประเทศไทยเนื่องจาก ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ สูงเป็ น
อันดับ 1 จึงให้ความสําคัญสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะนํ ามาตัว
แปรอิสระในการทดสอบปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 50
2. มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลีย่ รายเดือนของนักลงทุนรายย่อย ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กบั
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เนื่ องจากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยยัง คงคาดหวัง
ผลตอบแทนอยู่ในระดับสูงเสมอ ดังนัน้ จึงมีความทนต่อความเสี่ยง (Risk Tolerance)
ในระดับสูง และยังคงมีการซือ้ ขายบ่อย และไล่ซอ้ื ณ.ระดับราคาหลักทรัพย์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้
หากทิศทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ และไม่มปี จั จัยลบมา
กระทบต่อจิตวิทยาด้านการลงทุน

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรจัดทําข้อมูลเป็ นรายวันเฉลี่ยเป็ นรายไตรมาสเพื่อลดความ
แปรปรวนของตัวแปรอิสระเนื่องจาก ภาวะทางการเมืองหรือเหตุการณ์วกิ ฤติทางเศรษฐกิจ และ
สามารถเลือกตัวแปรที่เหมาะสมได้มากขึน้ โดยสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปี ในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจได้ ซึง่ จะส่งผลให้ผลการศึกษามีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้
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