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     บทคดัย่อ 

 

        การศึกษาเรื่องปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) โดยท าการศกึษา 2 กองทุน คอื ไดแ้ก่ กองทุน
เปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) และกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY) ขอ้มลู
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) ราย
เดอืน ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 74 เดอืน ซึ่ง
ปจัจยัที่น ามาศกึษา ได้แก่ อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT), ราคาน ้ามนัดบิดูไบ (DUBAI), ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX), เงนิเฟ้อ/
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย (CPI), อัตราผลตอบแทนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์
(R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI), 



ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) โดยใช้วธิกีาร
ทางเศรษฐมติใินการสรา้งสมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Linear Regression) 

วตัถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) และเพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิง
ดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

        จากการศกึษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วนต่างของดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) มคีวามสมัพนัธ์
กับอัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทางเดียวกัน ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF  ในทศิทางตรงกนัขา้ม และส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดูไบ (C_DUBAI), เงนิ
เฟ้อ/ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย (CPI), ดัชนีความเชื่ อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ไม่มี
ความสมัพนัธต่์ออตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
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        การศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ธฤตพน อู่สวสัดิ ์
อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นควา้อสิระ ทีไ่ด้ใหค้วามกรุณาแนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา 
ทุกขัน้ตอนเป็นอย่างด ีตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระและขอขอบพระคุณ
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ผูอ้ านวยการหลกัสูตร ที่คอยดูแลให้ค าแนะน า ชี้แนะ และให้ขอ้มูลในการท าการศกึษาค้นคว้า
อสิระในครัง้นี้อยา่งละเอยีดทุกขัน้ตอน  

 ขอขอบคุณคุณพ่อไสว ไพรพภิชั และคุณแม่ธารดิา ไพรพภิชั พี่น้อง ที่คอยให้ก าลงัใจ
และสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณเพื่อนๆ สาขาการเงนิ และ  CEO 
MBA รุน่ที ่10 ทุกคน ทีเ่ป็นก าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้
นี้ และสุดทา้ยนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยผ์ูส้อนหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้ห้
ความรู ้ทกัษะ และแนวคดิทฤษฎต่ีางๆ มาโดยตลอดทัง้หลกัสตูร 
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        บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund  เป็นผลติภณัฑ์ทางการเงนิที่รวมขอ้ดขีองหุ้น
และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน  ETF ยงัเป็นกองทุนเปิดที่ได้ท าการจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันัน้ ETF จงึสามารถซื้อขายได้เหมอืนหุ้นทัว่ไป มนีโยบายการ
ลงทุนในกลุ่มสนิทรพัยข์องดชันีอ้างองิ โดยมุ่งเน้นสรา้งผลตอบแทนให้ใกลเ้คยีงดชันีทีใ่ช้อ้างองิ 
เป็นกองทุนที่ไม่มกีารก าหนดอายุโครงการ มกีลยุทธ์การบรหิารกองทุนแบบเชงิรบั (Passive 
Management Strategy) โดยผลตอบแทนของกองทุนเปิด ETF จะใกล้เคยีงกบัดชันีที่กองทุน 
ETF ใชอ้้างองิมากทีสุ่ด นอกจากนี้ ETF ยงัมลีกัษณะคลา้ยกบักองทุนรวมทัว่ไปคอื ETF ได้รบั
การดแูลและบรหิารจดัการกองทุนอยา่งเป็นระบบโดยผูบ้รหิารกองทุนมอือาชพี ใชเ้งนิลงทุนน้อย 
แต่สามารถกระจายความเสี่ยงได้มาก และ ETF ยงัมลีกัษณะส าคญัที่แตกต่างจากกองทุนรวม
ทัว่ไป คอืสามารถซื้อขายหน่วยลงทุน ETF ผ่านโบรกเกอรไ์ด้ในราคาและเวลาที่ต้องการ(Real 
Time)  ม ีMarket Maker หรอืผู้ดูแลสภาพคล่อง ท าหน้าที่ในการเสนอซื้อและเสนอขายหน่วย
ลงทุนของ ETF ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และรกัษาเสถยีรภาพของราคา ท าใหก้องทุนมสีภาพคล่อง
สูง จากกลยุทธท์ี่เน้นการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีหรอืราคาของสนิทรพัยท์ีก่องทุน
ใช้อ้างองิมากที่สุด ท าให้ ETF มคี่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการต ่ากว่ากองทุน
รวมทัว่ไป ในการซื้อ ETF ใช้เงนิลงทุนน้อยแต่สามารถกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้  ETF ยงัมีความโปร่งใส โดยบรษิัทจดัการกองทุนจะเปิดเผยรายละเอียดรายชื่อ
หลกัทรพัยห์รอืสนิทรพัยท์ี่ ETF ถอืครองทุกวนั แสดงใหท้ราบขอ้มูลราคาทุกวนัและระหว่างวนั 
ท าให้ผู้ลงทุนมขีอ้มูลการลงทุนของ ETF และยงัใช้เป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดราคาซื้อขาย
หน่วยลงทุน ETF ได ้ 
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ภาพที ่1 ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมทัว่ไป หุน้ และ ETF 

ทีม่า : สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.tsi-thailand.org 

จากภาพที ่1 จะเหน็ว่า ETF เป็นผลติภณัฑท์างการเงนิทีร่วมขอ้ดขีองหุน้และกองทุนเปิด
ทัว่ไปไวด้ว้ยกนั กล่าวคอื ETF จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้แต่กองทุนเปิดทัว่ไป
ไม่สามารถท าได้ ETF มกีารกระจายการลงทุน แต่หุ้นไม่สามารถกระจายการลงทุนได้ ETF มี
ผู้ดูแลสภาพคล่องได้แต่กองทุนเปิดทัว่ไปไม่ม ีเป็นต้น ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้ว่า “ ETF คือ 
กองทุนเปิดทีส่ามารถซือ้ขายไดเ้สมอืนหุน้ตวัหนึ่งในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ” กองทุน
เปิด ETF ถอืเป็นเครื่องมอืส าคญัในการจดัสรรเงนิลงทุนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคี่าใชจ้า่ยในการลงทุนต ่า 

 ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กองทุนเปิด ETF จดัว่าเป็นนวตักรรมทางการเงนิ
ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนรายย่อย และสถาบนัเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การเตบิโตของจ านวน
กองทุนเปิด ETF เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะเห็นได้จากกองทุน ETF ที่เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยแต่ละกองทุนไดอ้า้งองิหลกัทรพัยท์ีม่คีวามจ าเพาะ
เจาะจงแต่ละประเภทแตกต่างกนั เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลอืกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนและ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนแต่ละรายทีแ่ตกต่างกนั  
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ช่ือ ETF บลจ.ผู้ออก หลกัทรพัยอ้์างอิง การค านวณราคา NAV วนัท่ีจดทะเบียน

หลกัทรพัยอ้์างอิง - ทองค า

1. GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ บลจ.กรุงไทย หน่วยของกองทุน SPDR ราคา SPDR GLD 8-ส.ค.-54

    อทีเีอฟ แทรก็เกอร์ Gold Trust ทีฮ่่องกง ทีฮ่่องกง(2840:HK)*

2. GOLD99 กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ บลจ.วรรณ ทองค าแท่ง ความบรสิทุธิ ์ ราคา London Gold 11-ต.ค.-54

   โกลด์ อทีเีอฟ 99.99% AM fixing*

3. KG965 กองทุนเปิดเค โกลด์  อทีเีอฟ บลจ.กสกิรไทย ทองค าแท่ง ความบรสิทุธิ ์ ราคา London Gold 27-ต.ค.-54

  96.50% A.M. fixing*

4. BCHAY กองทุนเปิดบวัหลวง เซโกลด์ บลจ.บวัหลวง ทองค าแท่ง ความบรสิทุธิ ์ ราคาทองค าแท่งสมาคม 1-พ.ย.-54

   อทีเีอฟ 96.50% คา้ทองค า*

5. TGOLDETF กองทุนเปิดธนชาต บลจ.ธนชาต ทองค าแท่ง ความบรสิทุธิ ์ ราคา London Gold 11-เม.ย.-55

   อทีเีอฟ ทองค าแท่ง 99.99% AM fixing*

หลกัทรพัยอ้์างอิง - หุ้นในประเทศ

1. TDEX กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50  บลจ.วรรณ หุน้ทีเ่ป็นสว่นประกอบใน ราคาดชัน ีSET50 6-ก.ย.-50

   อทีเีอฟ SET50

2. ENGY กองทุนเปิด MTRACK บลจ.ทหารไทย หุน้ในกลุม่พลงังานและ ราคาดชันพีลงังานและ 7-ส.ค.-51

   ENERGY ETF สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

3. 1DIV กองทุนเปิด ThaiDEX SET บลจ.วรรณ หุน้ทีเ่ป็นสว่นประกอบใน ราคาดชัน ีSET High 16-ส.ค.-54

   High Dividend ETF ดชัน ีSETHD Dividend 30 Index

4. EBANK กองทุนเปิด KTAM SET บลจ.กรุงไทย หุน้ในกลุม่ธนาคารพาณชิย์ ราคาดชันกีลุม่ธนาคาร 20-พ.ย.-55

   Banking ETF Tracker พาณชิย์

5. TH100 กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ บลจ.วรรณ หุน้ทีเ่ป็นสว่นประกอบใน ราคาดชัน ีSET100 21-ก.พ.-56

   SET100 ETF ดชัน ีSET100

6. ENY กองทุนเปิด KTAM SET บลจ.กรุงไทย หุน้ในกลุม่พลงังานและ ราคาดชันพีลงังานและ 19-ม.ีค.-56

   Energy ETF Tracker สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

7. EFOOD กองทุนเปิด KTAM SET บลจ.กรุงไทย หุน้ในกลุม่อาหารและ ราคาดชันกีลุม่อาหารและ 2-เม.ย.-56

   Food and Beverage ETF Tracker เครื่องดืม่ เครื่องดืม่

8. ECOMM กองทุนเปิด KTAM SET บลจ.กรุงไทย หุน้ในกลุม่พาณชิย์ ราคาดชันกีลุม่พาณชิย์ 11-ม.ิย.-56

   Commerce ETF Tracker

9. EICT กองทุนเปิด KTAM SET ICT บลจ.กรุงไทย หุน้ในกลุม่ ICT ราคาดชันกีลุม่ ICT 27-ส.ค.-56

   ETF Tracker

10. ESET50 กองทุนเปิด KTAM SET50 บลจ.กรุงไทย หุน้ทีเ่ป็นสว่นประกอบใน ราคาดชัน ีSET50 26-ม.ีค.-57

    ETF Tracker SET50

หลกัทรพั์อ้างอิง - หุ้นต่างประเทศ

1. CHINA กองทุนเปิดดบัเบิลยูไอเอสอี บลจ.กรุงไทย หน่วยของกองทุน W.I.S.E. ราคา W.I.S.E. - CSI 22-พ.ย.-53

   เคแทม ซเีอสไอ 300 ไชน่า แทรก็เกอร์ - CSI 300 China Tracker fund China Tracker Fund

2. HK กองทุนเปิดเคแทม ฮ่องกง อทีเีอฟ บลจ.กรุงไทย หน่วยของกองทุน Tracker ราคา Tracker Fund of 19-ม.ิย.-55

   แทรก็เกอร์ Fund of Hong Kong Hong Kong

* การค านวณ NAV อา้งองิมาจากราคาทองค าในตลาดโลก แลว้มาก าหนดราคาตามมาตรฐานทองค าทีแ่ต่ละกองทุนก าหนดไว้

ตารางที ่1 กองทุนเปิด ETF ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. เขา้ถงึไดจ้าก        

http://www.set.or.th/th/products/etf/etf_list.html 
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จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลกองทุนเปิด ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในปี 2557 พบว่ามีกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ รวม  17 
กองทุน โดยแบ่งเป็น กองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาทองค าจ านวน 5 กองทุน, กองทุน ETF ที่
อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศจ านวน 10 กองทุน และ กองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้น
ต่างประเทศจ านวน 2 กองทุน โดยในปจัจุบนักองทุนเปิด ETF มมีูลค่าการซื้อขาย 5.44 ล้าน
บาท และมมีลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ5,211.21 ลา้นบาท (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

กองทุนเปิด ETF ที่ได้รบัความนิยมจากผู้ลงทุนมากที่สุดคอื กองทุน ETF ที่อ้างองิดชันี
ราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) นัน่เป็นเพราะดชันีที่ใช้อ้างอิงมคีวามหลากหลาย สามารถ
ค านวณราคาได้ง่าย และเพราะหุ้นเป็นหลกัทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องสูงอกีดว้ย นอกจากนี้กองทุน 
ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) ยังมีลักษณะเป็นกองทุนเปิด ผู้ลงทุน
สามารถเพิม่หรอืลดหน่วยลงทุนไดทุ้กเมื่อโดยไม่ก าหนดอายุของโครงการ ผูล้งทุนสามารถระบุ
ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตวัเอง โดยราคาทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัคอืราคาตลาด  ดงันัน้ การซือ้
ขายกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) เปรยีบเสมอืนการซื้อขายหุ้น
ทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน่เอง 

กองทุน ETF กองแรกที่ได้ท าการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คือ 
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ 
จ ากดั กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) ใช้นโยบายในการบรหิารจดัการกองทุน
แบบเชงิรบั (Passive Management Strategy) โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบ
ปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่
เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิ (SET50 Index) ซึ่งรวมถงึหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระหว่างการเข้า
หรอืออกจากการเป็นหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีดว้ย และส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตรา
สารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อช าระ
ราคาหลกัทรพัย ์เพื่อรอการลงทุน หรอืเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีอ้างองิมาก
ทีสุ่ด (บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั, 2550) 

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) เป็นการกระจายการลงทุนในหุ้นขนาด
ใหญ่ 50 ตวัแรกของไทย ทีม่สีภาพคล่องสูง ซึง่เป็นองคป์ระกอบของดชันี SET50 ในการจดัสรร
การลงทุนจะลงทุนตามสดัส่วนหรอืน ้าหนักของหุน้แต่ละบรษิทัทีถู่กน ามาใช้ในการค านวณดชันี 
SET50 ท าให้ผลตอบแทนที่ได้รบันัน้ใกล้กับดัชนี SET50 การลงทุนซื้อ TDEX หนึ่งหน่วย
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เปรยีบเสมอืนการลงทุนซือ้หุ้นคุณภาพด ีครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมถงึ 50 ตวั นอกจากนี้ใน
การคดัหุน้เขา้ SET50 นัน้จะมกีารคดัหุน้เขา้ออกทุก 6 เดอืน หากหุน้ตวัไหนสภาพคล่องสูงกจ็ะ
ถูกคดัเขา้ และหากหุน้ตวัไหนสภาพคล่องต ่ากจ็ะถูกคดัออก ดงันัน้ในการลงทุนใน TDEX จงึถอื
ว่าเป็นการลงทุนในหุ้นทีม่สีภาพคล่องสูงตลอดเวลา ท าใหน้ักลงทุนมัน่ใจไดว้่าผลตอบแทนที่จะ
ได้รบันัน้จะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด นอกจากนี้ ในการซื้อขายหน่วยลงทุน TDEX 
สามารถซื้อขายได้สะดวก ท าการซื้อขายได้ตลอดเวลาท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยจะมี
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และกลุ่มผู้ร่วมค้าหน่วย (Participating Dealers : PD) เข้า
มาช่วยดูแลในเรื่องการซื้อขายทัง้ในตลาดแรกและตลาดรอง มคี่าธรรมเนียมในการซื้อขายต ่า
เพยีงรอ้ยละ 0.1 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีซ่ือ้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงถงึสดัส่วนการลงทุน TDEX SET50 ETF วนัที ่30 กนัยายน 2557 

ทีม่า : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั. เขา้ถงึไดจ้าก 

https://etrade.one-asset.com/ThailandMutualFund/Prospectus/R010070.pdf 

จากภาพที ่2 จะเหน็ว่า TDEX ลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารมากเป็นอนัดบั 1  ลงทุน
ในหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานเป็นอนัดบั 2 และลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มเทคโนโลยเีป็นอนัดบัที่ 3 
และมกีารกระจายการลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มอสงัหารมิทรพัย,์ กลุ่มค้าปลกี, 
กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง, กลุ่มขนส่ง และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 

 

https://etrade.one-asset.com/ThailandMutualFund/Prospectus/R010070.pdf
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ภาพที ่3 แสดงถงึสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์10 อนัดบัแรกของ TEDX  

ทีม่า : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั. เขา้ถงึไดจ้าก 

 https://etrade.one-asset.com/ThailandMutualFund/Prospectus/R010070.pdf 

หลังจากกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ได้มีการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากแลว้ ต่อมาในปี 2551 กองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (ENGY) โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั ก็ได้
เขา้มาจดทะเบยีนและท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ซึง่กองทุนเปิด MTRACK ENERGY 
ETF หรอื “ENGY” เป็นกองทุน Equity ETF ที่อ้างอิงหุ้นในกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 
โดยกองทุนมีนโยบายเข้าไปลงทุนในหุ้นหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  ที่มมีูลค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Cap) อยู่ในระดบัสูงและมสีภาพคล่องสูงดว้ย มกีลยุทธก์าร
บรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management Strategy) เน้นการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีง
กบัผลตอบแทนของดชันีหุน้กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคใหม้ากทีสุ่ด โดยจะลงทุนในตราสาร
แห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
และส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก โดยจะเลอืกลงทุน
ในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง มีการคัดสรรและพิจารณาปรบัหลักทรพัย์ที่ลงทุนเป็นระยะ หาก
หลกัทรพัย์บางตวัขาดคุณสมบตัขิองการลงทุนที่ด ีมกีารกระจายความเสี่ยงไม่เพยีงพอ หรอืมี
สภาพคล่องต ่าก็จะปรบัเปลี่ยนไปลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องสูงกว่าแทน  ซึ่งโดยปกติ
แลว้การลงทุนในหุน้กลุ่มพลงังานจะมรีาคาค่อนขา้งแพง ใชเ้งนิลงทุนสูง แต่การลงทุนในกองทุน 
ENGY ใช้เงนิลงทุนจ านวนไม่มาก แต่สามารถลงทุนหรือเป็นเจ้าของหุ้นกลุ่มพลังงานได้

https://etrade.one-asset.com/ThailandMutualFund/Prospectus/R010070.pdf
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ครอบคลุมทัง้ธุรกจิน ้ามนั ถ่านหนิ และโรงไฟฟ้า ทีม่ ีMarket Cap ขนาดใหญ่และมสีภาพคล่อง
สูงได้อีกด้วย โดยกองทุน ENGY ได้ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคทัง้หมด 20 
หลักทรัพย์ ได้แ ก่  PTT, PTTEP, BANPU, TOP, IRPC, GLOW, RATCH, EGCO, ESSO, 
TTW, BCP, SGP, EASTW, LANNA, BAFS, SPCG, GUNKUL, DEMCO, AI และ CKP คิด
เป็นประมาณ 98-99% ของดชันีกลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงสดัส่วนการลงทุนในหุ้น 10 อันดบัแรก ของกองทุน ENGY ณ 30 ม.ิย. 
2557  

ทีม่า : wealthmagik เขา้ถงึไดจ้าก http://www.wealthmagik.com 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 10 อันดับแรกที่กองทุน ENGY 
ลงทุน จะเหน็ว่า กองทุน ENGY ลงทุนใน PTT มากเป็นอนัดบัหนึ่งคดิเป็น 38.64% อนัดบัที่ 2 



8 
 

คอืลงทุนใน PTTEP คดิเป็น 27.91% นอกจากนี้ยงักระจายการลงทุนไปยงัธุรกิจกลุ่มพลงังาน
และสาธารณูปโภคอื่นๆ ดว้ย เช่น GLOW, BANPU, IRPC, TTW, BCP เป็นตน้ 

การลงทุนในกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) จงึเป็นกองทุนที่
เหมาะสมกบันักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมอืใหม่ที่ยงัไม่มปีระสบการณ์ลงทุนใน
หลกัทรพัยร์ายตวั เพราะไมก่ลา้รบัความเสีย่งกบัราคาหุน้ทีผ่นัผวนและผลตอบแทนทีไ่มแ่น่นอน 
การลงทุนใน Equity ETF จงึช่วยให้นักลงทุนมอืใหม่กระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัยอ์้างอิง
ต่างๆ ท าให้นักลงทุนมัน่ใจได้ว่าผลตอบแทนที่จะได้รบันัน้ใกล้เคยีงกับผลตอบแทนของตลาด 
นอกจากนี้ Equity ETF ยงัเหมาะส าหรบันักลงทุนรายเก่าที่ต้องการหลกัทรพัย์มาช่วยในเรื่อง
การกระจายความเสีย่งในพอรต์ลงทุน เพื่อช่วยในการกระจายผลตอบแทน และสามารถช่วยลด
ความเสีย่งโดยรวมลงได ้ 

ผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุนในกองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ 
(Equity ETF) ม ี2 ลกัษณะ คอื 1) ก าไรจากส่วนต่างของราคา(Capital gain) หากผู้ลงทุนขาย
หน่วยลงทุนไดใ้นราคาสูงกว่าราคาที่ซือ้มา นอกจากนี้ Equity ETF ยงัไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิ
ได้บุคคลธรรมดาจากก าไรส่วนต่างของราคาด้วย และ 2) เงนิปนัผล (Dividend) หากบรษิัทที่
เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงนั ้นมีการจ่ายเงินปนัผล โดยเงินปนัผลที่ได้รบัจะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยผู้ลงทุนมโีอกาสได้รบัเงนิปนัผลจ่ายปีละไม่เกิน 4 
ครัง้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม  

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ซึ่งความผนัผวนของราคาหน่วยลงทุนที่
เกดิขึน้นัน้ เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อกองทุน ETF ที่อ้างอิง
ดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) ได้แก่ ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก (ปจัจยัทาง
เศรษฐกิจมหภาคต่างๆ) โดยจะส่งผลท าให้ราคาของหน่วยลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคนัน้ผูล้งทุนไมส่ามารถควบคุมได ้ 

ดงันัน้ การลงทุนในกองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ หรอื Equity ETF ผู้
ลงทุนจึงควรพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ที่มีอิทธิต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคากองทุน Equity ETF เพราะเมื่อปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่มอีิทธต่ิอ
กองทุน Equity ETF นัน้เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ได้ ซึ่งบ้างครัง้การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคหน่ึงๆ อาจส่งผลดี
ต่อกองทุน Equity ETF ท าให้ราคาหน่วยลงทุนสูงขึน้ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุน Equity 
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ETF สูงขึน้ตาม หรอืการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคอกีตวัหน่ึงอาจส่งผลเสยี
ต่อกองทุน Equity ETF ท าให้ราคาหน่วยลงทุนต ่าลง ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุน Equity 
ETF ลดลงด้วย เพราะฉนัน้เพื่อช่วยให้ผูล้งทุนสามารถประเมนิแนวโน้มการขึน้ลงของราคาของ
กองทุน Equity ETF ได้นัน้ ผู้ลงทุนจงึควรทราบว่าปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคใดมอีทิธพิลต่อ
กองทุน Equity ETF และการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคดงักล่าวส่งผลท าให้
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้หรอืลดลง เพื่อช่วยใหน้กัลงทุนสามารถก าหนดกล
ยุทธ์ในการบรหิารการลงทุนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ ปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผล
กระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) 
จงึถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนควรให้ความส าคญัก่อนการตัดสินใจลงทุน เพราะหากผู้ลงทุน
ตดัสนิใจผดิพลาดนัน้หมายถงึผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รบันัน้จะไม่เป็นไปตามผลตอบแทนที่ผู้
ลงทุนตอ้งการ กล่าวคอืท าใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนนัน้เอง   

การศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) ท าให้ทราบถึงปจัจยัที่มอีิทธพิลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) และท าให้ทราบ
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่
อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF)   และเพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัผู้ลงทุนน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนในกองทุน Equity ETF ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ลงทุนไดอ้กีดว้ย 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.  เพื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคกบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาเป็นขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา(time 
series) รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 
74 เดอืน ประกอบดว้ย 

ประชากรที่จะศกึษา  กองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) โดย
ท าการศกึษา 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) และกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (ENGY) 

ตวัแปรทีจ่ะศกึษา   

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT), ราคาน ้ามนัดบิดูไบ (DUBAI), ผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX), เงนิ
เฟ้อ/ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(R_DJIA), อัตราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(R_TDEX) และอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

กองทุนรวม ETF  คือ  กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนและสามารถซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได้เสมอืนการซื้อขายหุ้นตวัหนึ่ง โดยท าการซื้อขายผ่านโบรกเกอร ์ 
มนีโยการบรหิารจดัการการลงทุนแบบเชิงรบั (Passive Management) มุ่งเน้นผลตอบแทน
ใกลเ้คยีงกบัดชันีหรอืราคาของสนิทรพัยท์ีก่องทุนใชอ้า้งองิ  

กองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF)  คือ  ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงนิที่รวมคุณลกัษณะของกองทุนรวมและหุ้นไว้ด้วยกนั ใช้นโยบายการบรหิารแบบเชงิรบั 
โดยหลกัทรพัยท์ี ่ETF ไปอา้งองิคอืหุน้ในประเทศ มุง่สรา้งผลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัดชันีราคาหุน้
ในประเทศ  
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มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(Net Asset Value : NAV)  คอื  มลูค่าสนิทรพัยท์ัง้หมดทีก่องทุนรวม
นัน้ถอืครองอยู ่ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะมกีารค านวณหามลูค่าสนิทรพัยท์ุกสิน้วนัท าการ และ
ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและเหน็ชอบโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้ๆ 

มูลค่าสนิทรพัย์สุทธโิดยประมาณ (Indicative Net Asset Value : INAV)  คือ  มูลค่าต่อ
หน่วยโดยประมาณของทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุน ถอืครองอยู ่ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย (INT)  คอื  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการ
ด าเนินนโยบายการเงนิภายใต้กรอบเป้าหมายอตัราเงนิเฟ้อ โดยจะใชอ้ตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเป็น
เครือ่งมอืหลกัในการส่งสญัญานโยบายทางการเงนิ 

ราคาน ้ามนัดบิดูไบ (Dubai)  คอื  ราคาน ้ามนัดบิดูไบเป็นราคาอ้างองิในการก าหนดราคา
น ้ามนัในภมูภิาคเอเชยี เนื่องจากภูมภิาคนี้มกีารน าเขา้น ้ามนัดบิจากตะวนัออกกลางเป็นหลกั ซึง่
ประเทศไทยนัน้น าเข้าน ้ ามนัดิบจากตะวนัออกกลาง ราคาน ้ามนัดิบดูไบจงึเป็นตัวแทนของ
ตน้ทุนการน าเขา้น ้ามนัดบิของประเทศไทย 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  คอื  มูลค่าของสนิค้า
และบรกิารขัน้สุดทา้ยทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ค านึงถงึว่าทรพัยากรทีใ่ช้
ในการผลิตสินค้า และบริการจะเป็นทรพัยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาว
ต่างประเทศ ในทางตรงขา้ม ทรพัยากรของพลเมอืงในประเทศแต่ไปท าการผลติในต่างประเทศก็
ไมน่บัรวมไวใ้นผลติภณัฑใ์นประเทศ 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Rate : EX)  คอื  ราคาของ
เงนิสกุลหนึ่งจ านวนหนึ่งหน่วยที่คดิเทยีบอยู่ในหน่วยของเงนิอกีสกุลหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ก าหนดค่าของเงนิสกุลของประเทศกี่หน่วยเทยีบกบัเงนิสกุลต่างประเทศหนึ่งหน่วย โดยใชเ้งนิ
สกุลดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาเปรยีบเทยีบ เช่น ค่าเงนิบาทเทยีบกบั 1 หน่วยดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 

ดชันีราคาผู้บรโิภค (Consumer price index : CPI)  คือ  การวดัการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสนิคา้และบรกิารทีใ่ชใ้นการบรโิภค ดชันีผูบ้รโิภคจะชีใ้หเ้หน็ว่าขณะน้ีค่าครองชพีสงูหรอืต ่า
กว่าเดอืนทีผ่่านมา, อตัราเงนิเฟ้อเพิม่หรอืลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา และควรปรบัขึน้หรอืลดราคา
สนิคา้และบรกิารทีใ่ชใ้นการบรโิภค 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index)  คอื  เป็นตวัเลขที่แสดงถงึ
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามญั (หุ้นทุน) ของบรษิทัที่ท าการจดทะเบยีนและซื้อขายอยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  คอื  ดชันีทีค่ดิค านวณจาก หุน้บลูชพิ จ านวน 30 ตวั
ทีซ่ื้อขายใน New York Stock Exchange และ Nasdaq ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยบรษิทัทัง้ 
30 แห่งนัน้เป็นทีรู่จ้กัอยา่งด ีเป็นผูน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมและมขีนาดใหญ่มาก 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีม่อีทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) ทีอ่าจส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุน และ
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัผูล้งทุนเพื่อช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการลงทุนได ้

2.  เพื่อช่วยใหน้กัลงทุนสามารถก าหนดกลยุทธบ์รหิารการลงทุนได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยพจิารณาจากความสมัพนัธข์องปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF)



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) ได้น าทฤษฎแีละแนวคดิต่างๆ มาช่วยใน
การก าหนดตวัแปรและอธบิายความสมัพนัธ ์ซึง่ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมดีงัต่อไปนี้ 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 ทฤษฎกีารลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัย ์(Portfolio Theory) 

2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุน (Risk and Return) 

2.3 แนวคดิ ETF กบัทฤษฎคีวามเสีย่ง 

2.4 ทฤษฎแีบบจ าลองราคาหลกัทรพัย ์Arbitrage Pricing Theory (APT) 

2.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน 

2.1 ทฤษฎีการลงทนุในกลุ่มหลกัทรพัย ์(Portfolio Theory) 

ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรพัยข์อง Harry Markowitz ในปี 1952 เป็นทฤษฎทีี่กล่าวถงึการลงทุน
ในหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทเดยีว 
การลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรพัยส์ามารถช่วยลดความเสีย่งทีไ่ม่เป็นระบบหรอืความเสีย่งเฉพาะตวั
ลงได้ เพราะความเสี่ยงของแต่ละหลกัทรพัยท์ี่ต่างกนัจะชดเชยกนัเอง ส่งผลท าให้ระดบัความ
เสี่ยงรวม (total risk) ของกลุ่มหลกัทรพัย์ (portfolio) ที่ลงทุน ลดต ่าลงเช่นกนั แต่ยงัคงเหลือ
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (systematic risk) ซึ่งการกระจายเงินไปลงทุนในหลักทรพัย์หลาย
ประเภทช่วยให้การจดัพอรต์การลงทุนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 8 กันยายน 2557. เข้าถึงได้จาก : http://www.tsi-
thailand.org)    

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงเสน้โคง้กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ (Efficient Frontier) 

ทีม่า : สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนจะเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่อยู่บนเส้นโค้ง
กลุ่มหลักทรพัย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) ซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มนี้ จะมีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่นๆ ในความเสีย่งระดบัเดยีวกนั หรอือกีนัยหนึ่งคอืกลุ่ม
หลกัทรพัยก์ลุ่มนี้จะมคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนระดบัเดยีวกนั  (ฉัตรชยั 
สริเิทวญักุล, 2555)  

 

  

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงกลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสม 

ทีม่า : สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากภาพที่ 6 แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มหลกัทรพัย์ที่เหมาะสมเป็นกลุ่มหลกัทรพัยบ์นเส้นโค้ง
กลุ่มหลักทรพัย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจสูงสุดส าหรบันักลงทุนคนหนึ่ง 
กล่าวคอืการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยผ์ู้ลงทุนแต่ละคนจะสามารถรบัความเสี่ยงได้แตกต่างกนั
ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจสูงสุดของนักลงทุนแต่ละคน ดงันัน้ กลุ่มหลกัทรพัย์ที่เหมาะสมของผู้
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ลงทุนแต่ละคนจะไม่เหมอืนกนั จากภาพที ่3 หากเปรยีบเทยีบระหว่างจุด X กบัจุด Y จะเหน็ว่า
หลกัทรพัยท์ีจ่ดุ Y ใหอ้ตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัมากกว่าหลกัทรพัยท์ีจุ่ด X แต่หลกัทรพัยท์ีจุ่ด 
Y จะมคีวามเสี่ยงมากกว่าหลกัทรพัย์ที่จุด X ดงันัน้ กลุ่มหลกัทรพัย์ที่เหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่
สามารถยอมรบัความเสีย่งไดม้ากคอืกลุ่มหลกัทรพัยท์ีจุ่ด Y และกลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสมกบัผู้
ลงทุนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งไดน้้อยคอืกลุ่มหลกัทรพัยท์ีจุ่ดX (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 8 กันยายน 2557. เข้าถึงได้จาก : http://www.tsi-
thailand.org) 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทนุ (Risk and 

Return) 

ความเสี่ยง(Risk) คอื โอกาสที่ท าให้ผลตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิไม่ได้เป็นไปตามคาดหวงั  
ซึ่งหากพิจารณาในด้านการลงทุนในหลกัทรพัย์นัน้ ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ โอกาสที่
ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนไดร้บัจรงิแตกต่างหรอืเบีย่งเบนไปจากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวงั ซึ่ง
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รบัจรงินัน้ อาจจะมากกว่าหรอืน้อยกว่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวงั
ว่าจะไดร้บัเมือ่ลงทุนเริม่แรก โดยทีผ่ลตอบแทนกบัความเสีย่งจะเกดิขึน้พรอ้มกนัเสมอ  

อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Expected Rate of Return) คอื อตัราผลตอบแทนทีผู่ล้งทุน
คาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7  แสดงโอกาสทีจ่ะเบีย่งเบนไปจากผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

ทีม่า : www.ceomba8.blogspot.com 
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จากภาพที ่7  แสดงใหเ้หน็ว่า กราฟของบรษิทั U.S.Water มยีอดสูงหรอืมกีารกระจายตวั
แคบ ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจรงิมโีอกาสใกลเ้คยีงกบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัแสดงมี
ความเสี่ยงต ่า แต่หากดูกราฟของบรษิัท Martin Product มีการกระจายตัวกว้าง ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจรงิมโีอกาสน้อยมากทีจ่ะใกลเ้คยีงกบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัแสดงว่ามี
ความเสีย่งสงู   

การวดัความเสีย่งและอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย ์

การวดัความเสี่ยงของหลกัทรพัย์  เป็นการวดัการกระจายตวัความน่าจะเป็นที่โอกาสที่
ผลตอบแทนที่ได้รบัจรงิไม่เป็นไปตามผลตอบแทนที่คาดหวงั  โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และความแปรปรวน (Variance) เป็นตวัวดัความเสีย่ง  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สามารถค านวณไดด้งันี้   

 

 

ถา้ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมคี่าน้อย ความหนาแน่นของการกระจายความน่าจะเป็นยิง่มาก  
ความเสี่ยงจะต ่า ถ้าส่วนเบีย่งเบนมาตราฐานมคี่ามาก จะท าใหค้วามเสี่ยงมากขึน้ ผลตอบแทน
ก าไรหรอืขาดทุนกจ็ะสงู  

ในเลือกการลงทุนระหว่าง 2 หลักทรพัย์ที่มีผลตอบแทนคาดหวัง (expected rate of 
return) เท่ากัน แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) ต่างกัน ผู้ลงทุนจะเลือก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มสี่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานต ่ากว่า ในท านองเดยีวกนั ถ้าหลกัทรพัยท์ัง้ 2 
หลกัทรพัย์มสี่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานที่เท่ากนั ผู้ลงทุนจะเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ให้อตัรา
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัทีส่งูกว่า คนส่วนใหญ่จะรูส้กึว่าความเสีย่งเป็นสิง่ไม่ด ีและผลตอบแทนคอื
สิง่ทีด่ ีนกัลงทุนจงึตอ้งการผลตอบแทนทีม่ากทีสุ่ด และความเสีย่งทีต่ ่าทีสุ่ด  

หากหลกัทรพัย์ให้ทัง้ผลตอบแทนและความเสี่ยงไม่เท่ากันจะดูที่ค่าสมัประสิทธ์ความ
แปรปรวน (Coefficient of variation) ซึ่งก็คอื ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานหารด้วยผลตอบแทนที่
คาดหวงั  สามารถค านวณไดด้งันี้ 
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ยิง่ค่า Coefficient of variation ยิง่มาก ความเสี่ยงของหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะยิง่สูง เนื่องจาก
ค่า CV มีผลกระทบทัง้ความเสี่ยงและผลตอบแทนจึงเป็นตัววัดการประเมินความเสี่ยงใน
สถานการณ์ทีเ่งนิลงทุนมผีลตอบแทนทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนจะท าการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวงัระหว่างหลกัทรพัย์ 2 ตัว  โดยจะเลอืกลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัสงูกว่า ซึง่สามารถค านวณไดด้งันี้ 

  

    

E(r)    =  อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัของหลกัทรพัย ์ 

 Pi =     โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ i 

 ri = อตัราผลตอบแทนทีเ่ป็นไปได ้ตามเหตุการณ์ที ่i 

ในการลงทุนนอกจากผู้ลงทุนจะพจิารณาถงึผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัแล้วนัน้ สิง่ที่ผู้
ลงทุนควรให้ความส าคญัและพจิารณาควบคู่ไปกบัผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัคอืความเสี่ยง
จากการลงทุน ซึง่จากทฤษฎกีารลงทุน ความเสีย่งในการลงทุน คอื การที่อตัราผลตอบแทนที่ผู้
ลงทุนนัน้ได้รบั (Actual Return) คลาดเคลื่อน หรือ เบี่ยงเบน หรอื แตกต่างไปจาก อัตรา
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนนัน้คาดหวงัไวว้่าจะไดร้บั (Expected Return)  

ความเสีย่งน้อยที่สุด หมายความว่า การคาดการณ์ expected return จากการลงทุน จะมี
ความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

ความเสี่ยงมากที่สุด หมายความว่า การคาดการณ์ expected return จากการลงทุน 
อาจจะผดิพลาดไดม้ากทีสุ่ด 

ฉะนัน้ ไม่ว่าผูล้งทุนจะไดก้ าไรน้อยกว่าหรอืไดก้ าไรมากกว่าทีค่าดไว ้หรอืขาดทุน ถอืเป็น
ความเสี่ยงทัง้สิ้นเพราะความคลาดเคลื่อนเช่นนัน้ แม้ว่าจะเป็นในทางบวก (ก าไรมากกว่าที่
คาดการณ์ไว)้ จะท าให้ผูล้งทุนนัน้ วางแผนการลงทุนในอนาคตได้ยากล าบาก เช่น อาจจดัสรร
หรอืแบ่งเงนิลงทุน “มากไป” ในหลกัทรพัยท์ี่ม ีexpected return สูงแต่กลบัม ีactual return ต ่า
ในขณะเดยีวกนักลบัจดัสรรเงนิไปลงทุน “น้อยไป” ในหลกัทรพัยท์ี่ม ีexpected return ต ่า แต่
กลบัม ีactual return สูงและมผีลให้ผลตอบแทนรวม (total return) ที่ผู้ลงทุนควรจะได้รบัน้อย
กว่าที่ควร ผู้ลงทุนที่ชาญฉลาดจงึจ าเป็นต้องมเีครื่องมอืในการ “วดัความเสี่ยง” ในการลงทุน 
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เพื่อทีจ่ะไดว้างแผนการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟ
ซ ีจ ากดั(มหาชน), 2550) 

2.3 แนวคิด ETF กบัทฤษฎีความเส่ียง  

ความเสีย่งสามารถแบ่งไดต้ามเหตุของความเสีย่ง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ความเสีย่ง
เฉพาะของบรษิทั (firm specific risk) กบั ความเสีย่งของตลาด (market risk)  

1. ความเสี่ยงเฉพาะของบรษิัท (firm specific risk)  หมายถึง ความเสี่ยงที่มาจากปจัจยั
เฉพาะของแต่ละบรษิทัหรอืหุน้แต่ละตวั เช่น แผนการตลาดไมด่ ีผลการด าเนินงานของบรษิทัแย่
ลงก็จะสะท้อนไปทีร่าคาหุน้ของบรษิทั ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีเกดิเฉพาะแต่ละ
บรษิัทไม่เกี่ยวข้องกบับรษิัทอื่น ความเสี่ยงประเภทนี้ลดได้ด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้น
หลายๆตัว เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง ความเสี่ยงประเภทนี้ จึงมีเรียกันอีกชื่อหนึ่ งว่า 
diversifiable risk หมายความ ว่าความเสี่ยงที่ลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน ซึ่งความเสี่ยง
เฉพาะของบรษิทัเป็นความเสีย่งทีไ่มเ่ป็นระบบ 

2. ความเสี่ยงของตลาด (market risk)  หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกดิจากปจัจยัมหภาค เช่น  
อตัราแลกเปลี่ยน อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบี้ย ปจัจยัเสี่ยงทางการเมอืง เป็นต้น ปจัจยัเสี่ยง
เหล่านี้เมือ่เกดิขึน้แลว้กก็ระทบบรษิทัทุกๆ บรษิทั เป็นความเสีย่งทีทุ่กบรษิทัตอ้งเผชญิ ส่งผลให้
ราคาหุ้นของแต่ละบรษิัทเปลี่ยนแปลงไป  เป็นความเสี่ยงที่แม้ผู้ลงทุนได้ท าการกระจายการ
ลงทุนไปยงัหลกัทรพัยห์ลายๆ ประเภทแลว้ตาม ความเสีย่งประเภทนี้ก็ยงัคงอยู่ ซึ่งความเสี่ยง
ของตลาดเป็นความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ 

การกระจายเงนิลงทุนเขา้ไปในหุ้นหลายๆ ตวั จะท าใหค้วามเสีย่งของการลงทุนในหุน้ลด
น้อยลง เพราะเมื่อมหีุ้นหลายๆ ตัว ความเสี่ยงเฉพาะที่แม้จะยงัคงมอียู่ในหุ้นแต่ละตัวก็มผีล
น้อยลงเพราะมันถูกถัวหักกลบกันไป ตามทฤษฎีเรื่องความเสี่ยงโดยศาสตราจารย์ Harry 
Markowitz (1952)  
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ภาพที ่8  แสดงการกระจายการลงทุนเพื่อลดระดบัความเสีย่ง 

ทีม่า :  สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

จากภาพที ่8  แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อเพิม่จ านวนหุน้หลากหลายเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จะท าใหค้วาม
เสีย่งเฉพาะตวัลดลงได ้เพราะความเสีย่งของแต่ละหลกัทรพัยท์ีต่่างกนัจะชดเชยกนัเอง ส่งผลท า
ใหร้ะดบัความเสีย่งรวม (total risk) ของกลุ่มหลกัทรพัย ์(portfolio) ที่ลงทุน ลดต ่าลงเช่นกนั แต่
ยงัคงเหลอืความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (systematic risk)  

การลงทุนใน ETF ซึง่มลีกัษณะของการกระจายการลงทุนอยา่งดชันี แต่ซือ้ขายเหมอืนหุน้ 
หากลงทุนในหุ้น 50 ตวัทีอ่ยู่ในดชันี SET50 ผู้ลงทุนจะสามารถลดความเสี่ยงไดถ้งึกว่าครึง่ของ
การลงทุนในหุน้เดีย่วๆ ได้เช่นกนั เดมิทกีารลงทุนในหุน้ 50 ตวัเป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัไิดย้าก ต้องใช้
เงิน ใช้เวลามากมายในการติดตาม แต่ตอนนี้นักลงทุนสามารถลงทุนใน TDEX (ThaiDEX 
SET50 ETF) ซึ่งการซื้อ TDEX ตวัเดยีวเหมอืนกบัได้ลงทุนซื้อหุ้นในดชันี SET50 เป็นเจา้ของ
หุน้ใหญ่ 50 อนัดบัแรกของไทยและสามารถซือ้ขายไดค้ล่อง (ดร. สมจนิต ์ศรไพศาล, 2553) 

2.4 ทฤษฎีแบบจ าลองราคาหลกัทรพัย ์Arbitrage Pricing Theory (APT) 

แบบจ าลอง APT เป็นแบบจ าลองที่พฒันามาจากแบบจ าลอง CAPM ของศาสตราจารย ์
Harry Markowitz (1952) โดยพจิารณาว่าความเสีย่งของตลาดเกดิจากปจัจยัมหภาคมากกว่า 1 
ปจัจยั  ในปี คศ.1976 จงึมีการพัฒนาทฤษฎีแบบจ าลองราคาหลกัทรพัย์ Arbitrage Pricing 
Theory (APT) โดยศาสตราจารย ์Richard Roll  และ ศาสตราจารย ์Stephen Ross (1976) ได้
พยายามหาแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปจัจยัมหภาคหรอืความเสี่ยงของตลาด(market 
risk)  ที่ทุกบรษิัทต้องเผชญิ เช่น อตัราดอกเบี้ย, อตัราแลกเปลี่ยน, อตัราเงนิเฟ้อ, อตัราการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ  
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Ross and Roll ได้ตัง้สมมติฐานว่าทุกบรษิัทต้องเผชิญความเสี่ยงจากปจัจยัมหภาค
เหมอืนกนั แมธุ้รกจิของแต่ละบรษิทัจะต่างกนั แต่ผลกระทบทีไ่ดร้บัไม่เหมอืนกนั เนื่องจากธุรกจิ
แต่ละประเภทนัน้จะมลีกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั  

Ross and Roll ได้ท าการเก็บข้อมูลผลประกอบการของบรษิัทที่ท าธุรกิจA, ธุรกิจ B, 
ธุรกจิ C มาค านวณหาค่าความสมัพนัธ ์เพื่อศกึษาว่าปจัจยัมหาภาค ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้, อตัรา
แลกเปลีย่น, อตัราเงนิเฟ้อ, อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ จะส่งผลต่อ Expect return  ของแต่
ละบรษิทัหรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอย (Regression Analysis)  จะไดค้่าสมัประสทิธิ ์
ดงันี้ 

E(rA) = 0.4 X1 + 1.5 X2 + 2.3 X3 + 1.3 X4 ………….……….(1)  

E(rB) = 1.3 X1 -  2.2 X2 + 2.7 X3 - 0.4X4 …………………...(2)  

E(rC)  = 2.5 X1 + 0.7 X2 - 1.1 X3 + 1.7X4 ……………..…….(3)  

โดยที ่ X1 = อตัราเงนิเฟ้อ    

X2 = อตัราดอกเบีย้  

X3 = อตัราแลกเปลีย่น   

X4 = อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

จากสมการจะเหน็ว่าตวัแปรตวัเดยีวกนัแต่จะส่งผลต่อแต่ละธุรกจิแตกต่างกนั ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที่ได้ตัง้ไว้ กล่าวคอื อตัราดอกเบี้ย(X2) ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ A = 
1.5 แต่ส่งผลต่อผลกระกอบการของธุรกจิ B = -2.2 และส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกจิ C = 
0.7 ดงันัน้ สมการเหล่านี้สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ ผลประกอบการของธุรกจิดา้นนี้ต่อไป
ในอนาคตได ้โดยทีส่มการที ่1) จะเป็นตวัแทนของธุรกจิ A สมการที ่2) จะเป็นตวัแทนของธุรกจิ 
B และสมการที ่3) จะเป็นตวัแทนของธุรกจิ C  

ในการเลอืกลงทุนภายใต้ทฤษฎ ีAPT จะต้องเลอืกธุรกจิทีม่ผีลกระทบในทางลบน้อยทีสุ่ด
หรอืม ีExpect Return มากที่สุด ผลลพัธ์ที่ได้ของธุรกิจใดมคี่ามาก หมายถึงม ีExpect return 
มาก เป็นการกระทบทางบวก ถ้าผลลพัธ์ทีไ่ดข้องธุรกจิใดมคี่าต ่า แสดงว่าม ีExpect Return ต ่า 
เช่น E(rA) = 50, E(rB) = 20, E(rC)  = 10  จะเห็นว่าธุรกิจ A มีค่า Expect Return มากที่สุด
ดงันัน้จงึควรเลอืกลงทุนในธุรกจิ A  
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2.5 ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหลายตวั 
กบัตวัแปรตาม 1 ตวั ซึ่งเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ โดยที่ตวัแปรอสิระมตีัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2552) สามารถเขยีนสมการไดด้งันี้  

          Y  = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + e 

โดยที ่          Y  = ตวัแปรตาม 

  X1 , X2 , Xk  = ตวัแปรอสิระ เมือ่ i = 1,….,n 

  β0  = ส่วนตดัแกน Y เมือ่ X1 = X2 = … = Xk = 0 

  β1 , β2 , βk        = สมัประสทิธิก์ารถดถอย 

            e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย(βi)  คือค่าการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อตัวแปรอิสระ Xi 

เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย เมือ่ตวัแปรอสิระ X ตวัอื่นมคี่าคงที่ ถา้ βi มคี่าเป็นบวก(+) แสดงว่า Y 

และ Xi มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้า βi มคี่าเป็นลบ(-) แสดงว่า Y และ Xi มี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม 

การทดสอบสมมตฐิานในการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ สามารถตอบค าถามทีส่ าคญั 3 คอื  

1.  ตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถใชพ้ยากรณ์ Y ไดอ้ยา่งมนียัส าคญั 

2.  การเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในสมการอีก 1 ตวั สามารถใช้พยากรณ์  Y  ได้เพิ่มขึ้น
อยา่งมนียัส าคญั 

3.  การเพิม่ตวัแปรอสิระเขา้ไปในสมการอกี 1 ชุด สามารถใช้พยากร ์Y ได้เพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญั 

ทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ

 H0 : β1 = β2 = … = βi = 0  

 H1 : ม ีβi อยา่งน้อย 1 ค่าทีไ่มเ่ท่ากบั 0   เมือ่ i = 1 , 2 , … , i 
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โดยใชส้ถติทิดสอบ t  ทดสอบค่า βi ทีร่ะดบันยัส าคญั α = 0.05  

  ถ้าค่า Sig. ≤ 0.05 จะปฏิเสธ H0 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม Y  

ถ้าค่า Sig. ≥ 0.05 จะยอมรบั H0 แสดงว่าไม่มตีวัแปรอสิระใดเลยที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ตวัแปรตาม Y 

หากผลการทดสอบพบว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปร
ตาม Y ขัน้ตอนต่อไปต้องท าการวเิคราะห์ว่ามตีวัแปรอสิระใดบ้างที่มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร

ตาม Y โดยการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบั βi ทลีะตวั  

สมมตฐิานทีต่อ้งการทดสอบ   

H0 : βi  = 0  

H1 : βi ≠ 0 ; i = 1 , 2 , … ,k   

โดยใชส้ถติทิดสอบ t  ทดสอบค่า βi ทีร่ะดบันยัส าคญั α = 0.05 

 ถา้ค่า Sig. ≤ 0.05 จะปฏเิสธ H0 แสดงว่าตวัแปรอสิระ Xi ตวันัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้
กบัตวัแปรตาม Y อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิเรากจ็ะน าตวัแปรอสิระ Xi ตวันัน้เขา้ไปอยูใ่นสมการ
ถดถอยเชงิเสน้  

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน 

การวเิคราะหป์จัจยัพื้นฐานถอืเป็นสิง่ที่นักลงทุนควรให้ความส าคญั เพราะปจัจยัดงักล่าว
นัน้อาจส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์หรอืท าให้หลกัทรพัยน์ัน้มคีวามเสีย่งมากขึน้ 
ซึง่ปจัจยัพืน้ฐานทีน่ ามาใชว้เิคราะห ์แบ่งเป็นปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์และปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปจัจยัทางการเมอืง, สภาพแวดลอ้ม, ภยั
พบิตัิทางธรรมชาติ, ปจัจยัเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ซึ่งปจัจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อหลกัทรพัย์
แตกต่างกนัออกไป (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, สบืค้น
เมือ่ 8 กนัยายน 2557. เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.tsi-thailand.org)   
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แนวคิดเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate : INT)  การเพิ่มขึ้นของอตัราดอกเบี้ยจะ
ส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง กล่าวคอื เมื่ออตัราดอกเบีย้ปรบัตวัสูงขึน้ ต้นทุนการกู้ยมืเพื่อการลงทุน
ของบรษิัทต่างๆก็จะสูงขึ้นตามขณะเดียวกัน ผู้บรโิภคก็จะออมเงนิมากขึ้นเพราะได้ดอกเบี้ย
สงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัต่างๆขายของไดน้้อยลง โดยมตีน้ทุนทีสู่งขึน้ (ดร.ฐนิตพงศ์ ชื่นภบิาล
, 2551) 

แนวคิดเกี่ยวกับราคาน ้ ามนัดิบดูไบ (Dubai Crude : DUBAI)  เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ขยายตวั ความตอ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิจะเพิม่ขึน้และส่งผลใหค้วามตอ้งการน ้ามนัดบิและราคา
น ้ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ตาม ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึน้ ในทางตรงกนัขา้มหากภาวะเศรษฐกจิหดตวั
หรอืภาวะถดถอย กจิกรรมที่ต้องใช้น ้ามนัเชื้อเพลงิจะลดลง ความต้องการน ้ามนัดบิก็จะลดลง
และท าให้ราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงด้วย (บรษิัท ตลาด
อนุพนัธ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน), 2554) 

แนวคิดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  ถ้า 
GDP เพิม่ขึน้ หมายความว่ามลูค่าของผลผลติสนิคา้และบรกิารทัง้หมดที่ผลติขึน้ในประเทศในปี
นัน้เพิม่ขึน้ แสดงว่าเศรษฐกจิในปีนัน้มแีนวโน้มดขีึน้ ราคาหุ้นกจ็ะสูงขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม ถ้า 
GDP ลดลง หมายความว่ามูลค่าของผลผลติสนิคา้และบรกิารทัง้หมดที่ผลติขึน้ในประเทศปีนัน้
ลดลง แสดงว่าเศรษฐกจิในปีนัน้มแีนวโน้มแยล่ง ราคาหุน้กจ็ะลดลง (สถาบนัพฒันาความรูต้ลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย , สืบค้นเมื่อ  8 กันยายน 2557เข้าถึงได้จาก : 
http://www.tsi-thailand.org) 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (EX)  การ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงนิมทีศิทางเดยีวกนักบัการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น โดยเฉพาะในตลาด
เกดิใหม่ทีต่้องพึ่งพาเงนิลงทุนจากต่างชาต ิกล่าวคอื เมื่อค่าเงนิอ่อนค่าลง ตลาดหุ้นกจ็ะปรบัตวั
ลดลงดว้ย ทัง้นี้ เนื่องจากในภาวะเศรษฐกจิอ่อนแอ ค่าเงนิมกัจะอ่อนตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้
นกัลงทุนต่างชาตขิายหุน้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการของบรษิทัมมีากขึน้จาก
ภาวะเศรษฐกจิที่อ่อนแอ ประกอบกบันักลงทุนต่างชาตจิะท าการลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นทีม่สีงูขึน้ (ดร.ฐนิตพงศ ์ชื่นภบิาล, 2551) 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate)  เมื่ออัตราเงนิเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกจิย่อมมมีากขึน้ เนื่องจากต้นทุนของบรษิทัต่างๆ จะเพิม่สูงขึน้ตามอตัราเงนิ
เฟ้อ อกีทัง้ยงัส่งผลใหต้ลาดคาดว่าอตัราดอกเบีย้จะเพิม่สูงขึน้ดว้ย ดงันัน้ การเพิม่ขึน้ของอตัรา
เงนิเฟ้อ จะสรา้งแรงกดดนัใหร้าคาหุน้ปรบัตวัลดลง (ดร.ฐนิตพงศ ์ชื่นภบิาล, 2551) 
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แนวคดิเกี่ยวกบัดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนสเ์ป็นดชันี
ทีน่ักลงทุนทัว่โลกใชอ้้างองิในการลงทุน ซึ่งการเปลีย่นแปลงของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนสจ์ะ
สะทอ้นภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา ซึง่สหรฐัอเมรกิารเป็นประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิขนาด
ใหญ่และมอีทิธพิลต่อทุกประเทศ ดงันัน้หากภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาเปลี่ยนแปลงไป
ยอ่มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิของแต่ละประเทศซึง่รวมถงึประเทศไทยดว้ย กล่าวคอื หาก
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรบัตวัสูงขึน้ แสดงว่าเศรษฐกจิของสหรฐัมแีนวโน้มดขีึน้ ส่งผลให้
ราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย (ธรรมนูญ  ปองถวลิ, 2552) 

แนวคิดเกี่ยวกับดัชนี S&P 500 (S&P 500) ดัชนี  S&P 500 ถือเป็นดัชนีชี้น าภาวะ
เศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิา ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจหลกัที่มผีลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยรวม ปจัจุบนัตลาดทุนยงัคงมแีนวโน้มผนัผวนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลก โดยการปรบัขึน้/ลงของดชันี S&P 500 เป็นการสะทอ้นแนวคดิของนกัลงทุนทีค่าดหมายว่า
แนวโน้มเศรษฐกจิน่าจะปรบัดขีึน้หรอืแยล่ง กล่าวคอื หากดชันี S&P 500 ปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผล
ใหร้าคาหุ้นปรบัตวัสูงขึน้ดว้ย ในทางกลบักนัหากดชันี S&P 500 ปรบัตวัลดลง จะส่งผลใหร้าคา
หุน้ปรบัตวัลดลงดว้ย (วนิ อุดมรชัตว์นิชย,์ 2552)  

แนวคิดเกี่ยวกับดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (Business Sentiment Index : BSI)  ดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจสามารถน ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องชี้
ส าหรบัวัฏจักรเศรษฐกิจ (Business Cycle) น ามาช่วยในการประมาณการภาวะเศรษฐกิจ
ปจัจุบนัและแนวโน้มเศรษฐกจิในอนาคต และติดตามภาวะธุรกจิได้ โดยดชันีความเชื่อมัน่ทาง
ธุรกิจมาจากการจดัเก็บข้อมูลของบรษิัทขนาดกลางและใหญ่ที่มทีุนจดทะเบยีนตัง้แต่ 50 ล้าน
บาทขึน้ไป ทัง้ธุรกจิการผลติและธุรกจิทีไ่มใ่ช่การผลติ ซึง่หากดชันีความเชื่อมัน่ทางธรกุจิเพิม่ขึน้ 
สามารถชีใ้หเ้หน็ว่าภาวะเศรษฐกจิมแีน้วโน้มปรบัตวัดขีึน้ กลุ่มผูป้ระกอบธุรกจิมคีวามเชื่อมัน่ใน
การลงทุนมากขึน้ จะส่งผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, สบืคน้เมือ่ 8 
กนัยายน 2557. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.bot.or.th) 

แนวคดิเกี่ยวกบัดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  ปรมิาณการลงทุน ในทีน่ี้หมายถงึการใช้
เงนิลงทุนของบรษิัทต่างๆ โดย Eugene Fama พบว่าปรมิาณการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
ตลาดหุ้นปรบัตวัสูงขึน้ด้วย ซึ่งอาจอธบิายได้ว่า ในภาวะที่เศรษฐกจิก าลงัขยายตวัได้ด ีความ
เชื่อมัน่ของบรษิทัต่างๆและผูบ้รโิภคย่อมดไีปด้วย ดงันัน้ บรษิทัจงึท าการลงทุนเพิม่ เช่น ขยาย
กจิการ มกีารลงทุนในผลติภณัฑใ์หม่ๆ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อการบรโิภคที่เพิม่สูงขึน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัทีล่งทุนเพิม่ จะคาดหวงัว่า ผลตอบแทนที่ได้รบัจะสูงกว่าเงนิทีล่งทุนไป เมื่อบรษิทัมกีาร
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ลงทุน เงนิก็จะไหลเข้าสู่ระบบในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนขายเครื่องจกัร ผู้จดัหาวตัถุดิบ 
พนักงานของบรษิทั ฯลฯ ซึง่การลงทุนถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหข้ยายตวั
ได้ด ีและจะส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิทัต่างๆดขีึน้ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นก็ดี
ตามไปดว้ย (ดร.ฐนิตพงศ ์ชื่นภบิาล, 2551) 

แนวคดิเกี่ยวกับดชันีนิเคอิ (NIKKEI)  ดชันีนิเคอิ(NIKKEI) เป็นดชันีชี้วดัที่มผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่น 
ถือได้ว่าเป็นตลาดหลกัทรพัย์ที่ส าคญัในเอเชีย ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงของดชันีนิเคอิจงึเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีน่ักลงทุนใชป้ระกอบการตดัสนิใจ หากดชันีนิเคอเิพิม่สงูขึน้กจ็ะส่งผลใหร้าคาหุน้ของ
บรษิทัฯ สงูขึน้ตาม (มลธดิา ชวนะวานิชวุฒ,ิ 2555) 

กล่าวโดยสรุป “การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน” จะเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาปจัจยัหลายอย่าง
ประกอบกนั เช่น วฏัจกัรเศรษฐกจิ นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั อตัราเงนิเฟ้อ การใชจ้่าย
ของผู้บริโภคและของธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งการพิจารณาปจัจยัดังกล่าว ผู้ลงทุนจะต้องวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ เพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศว่า ณ ปจัจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น 
(Upward Trend) หรอืขาลง (Downward Trend) รวมถงึคาดการณ์ว่าในอนาคตอกี 1, 2 หรอื 5 
ปีข้างหน้า ภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงใด ทัง้นี้  ก็เพื่อพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รบั
ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจนัน้ๆ สุดท้ายก็จะสามารถเลือกบรษิัทที่ควรลงทุนได้ (สถาบัน
พฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, สบืคน้เมือ่ 8 กนัยายน 2557.  

เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.tsi-thailand.org)
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี 

 

 

 

 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

Harry 
Markowitz 

ทฤษฎีการลงทุนในกลุ่ม
ห ลั ก ท รัพ ย์  (Portfolio 
Theory)  
 

กองทุน  ETF ที่ อ้ างอิงดัชนี
ราคาหุ้นในประเทศ (Equity 
ETF) 

การลงทุนในหลกัทรพัย์ตัง้แต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทเดียว เพราะความ
เสี่ยงของแต่ละหลกัทรพัย์ที่ต่างกนัจะชดเชยกันเอง ช่วยลด
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบลงได้ ซึง่การกระจายเงนิไปลงทุนใน
หลักทรพัย์หลายประเภทช่วยให้การจดัพอร์ตการลงทุนมี
ประสทิธภิาพมากขึน้    

ฉตัรชยั  
สริเิทวญักุล 

เส้นโค้งกลุ่มหลกัทรพัย์ที่
มปีระสิทธิภาพ (Efficient 
Frontier) 
ปี 2555 

กองทุน  ETF ที่ อ้ างอิงดัชนี
ราคาหุ้นในประเทศ (Equity 
ETF) 

นักลงทุนจะเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่อยู่บนเส้นโค้งกลุ่ม
หลกัทรพัย์ที่มปีระสทิธิภาพ (Efficient Frontier) ซึ่งกลุ่มหลกั 
ทรพัย์กลุ่มนี้จะมีอัตราผลตอบแทนสูงสุด เมื่อเทียบกับกลุ่ม
อื่นๆ ในความเสีย่งระดบัเดยีวกนั 

สถาบนัพฒันา
ความรู้ตลาด
ทุน ตลาดหลกั 
ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

กลุ่มหลักทรพัย์ที่เหมาะ 
สม  
สืบค้น เมื่ อ  8 กันยายน 
2557 

กองทุน  ETF ที่ อ้ างอิงดัชนี
ราคาหุ้นในประเทศ (Equity 
ETF) 

กลุ่มหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสมเป็นกลุ่มหลกัทรพัยบ์นเสน้โคง้กลุ่ม
หลกัทรพัย์ที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งแสดงถึงความพงึพอใจสูงสุด
ส าหรบันกัลงทุนคนหนึ่ง กล่าวคอืการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ผูล้งทุนแต่ละคนจะสามารถรบัความเสีย่งได้แตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัความพงึพอใจสงูสุดของนกัลงทุนแต่ละคน 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

บ ริ ษั ท 
ห ลั ก ท รั พ ย์
จดัการกองทุน 
เ อ็ ม เ อ ฟ ซ ี
จ ากดั(มหาชน) 

แนวความคิด เกี่ ย วกับ
ความ เสี่ย งและผลตอบ 
แทนจากการลงทุน (Risk 
and Return)  

ปี 2550 

กองทุ น  ETF ที่ อ้ างอิ งดัชนี
ราคาหุ้ น ในประเทศ (Equity 
ETF) 

ในการลงทุน สิ่งที่ผู้ลงทุนควรให้ความส าคัญและพิจารณา
ควบคู่ไปกบัผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัคอืความเสี่ยงจาก
การลงทุน ความเสี่ยงน้อยที่สุด คอืการคาดการณ์ expected 
return จากการลงทุนจะมคีวามผดิพลาดน้อยทีสุ่ด ความเสีย่ง
มากทีสุ่ด คอื การคาดการณ์ expected return จากการลงทุน 
อาจจะผดิพลาดไดม้ากทีสุ่ด 

ด ร . ส ม จิน ต ์
ศรไพศาล 

แนวคิด ETF กับทฤษฎี
ความเสีย่ง 
ปี 2553 

กองทุ น  ETF ที่ อ้ างอิ งดัชนี
ราคาหุ้ น ในประเทศ (Equity 
ETF) 

การลงทุนในหุ้น 50 ตัวที่อยู่ ในดัชนี  SET50 ผู้ลงทุนจะ
สามารถลดความเสีย่งได้กว่าครึง่ของการลงทุนในหุ้นเดี่ยวๆ  
ซึง่การซือ้  TDEX ตวัเดยีวเหมอืนกบัไดเ้ป็นเจา้ของหุ้นใหญ่ 
50 อนัดบัแรกของไทยและสามารถซือ้ขายไดค้ล่อง 
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 ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ศาสตราจารย ์
Richard Roll 
และ   
ศาสตราจารย ์
Stephen 
Ross   

ทฤษฎ ีAPT 
(Arbitrage Pricing 
Theory)  
 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT), 
ราคาน ้ ามันดิบดูไบ(DUBAI), 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP), อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั (EX), 
เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (CPI) , ดั ช นี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), 
ดั ช นี  S&P 500 (S&P 500) , 
ดัชนีความเชื่ อมัน่ทางธุรกิจ 
( BSI) ,  ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภาค เอกชน  (PII) และดัชนี
นิเคอ ิ(NIKKEI) 

ทุกบรษิัทต้องเผชญิความเสี่ยงจากปจัจยัมหภาคเหมอืนกนั 
แม้ธุรกจิของแต่ละบรษิัทจะต่างกนั แต่ผลกระทบที่ได้รบัไม่
เหมือนกัน เนื่ องจากธุรกิจแต่ละประเภทนัน้จะมีลักษณะ
เฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั   
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

กลัยา  
วานิชยบ์ญัชา 

ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
วิเคราะห์การถดถอยพหุ 
( Multiple  Regression 
Analysis)  
ปี 2552 

ตั ว แ ป ร ต า ม  ไ ด้ แ ก่  อั ต ร า
ผลตอบแทนของกองทุน เปิ ด 
TDEX และอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด ENGY  ตวัแปรอสิระ 
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ,
ราคาน ้ามันดิบดูไบ, ผลิตภัณฑ์
ม ว ล รว ม ใน ป ร ะ เท ศ , อัต ร า
แ ล ก เป ลี่ ย น เงิน บ าท ต่ อ เงิน
ดอลลารส์หรฐั,เงนิเฟ้อ/ดชันีราคา
ผู้บริโภคของประเทศไทย ,ดัชนี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด า ว โ จ น ส์
,ดชันีS&P500,ดัชนีความเชื่อมัน่
ท า ง ธุ ร กิ จ ,ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภาคเอกชนและดชันีนิเคอ ิ

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรต้นหลายตวักบัตวัแปรตาม 1 ตวั ซึ่งเป็นตัว
แปรเชงิปรมิาณ โดยทีต่วัแปรตน้มตีัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

สถาบนัพัฒนา
ความรู้ตลาด
ทุน ตลาดหลกั 
ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก า ร
วเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน 
สืบค้น เมื่ อ  8 กันยายน 
2557 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT), 
ราคาน ้ ามันดิบดูไบ(DUBAI), 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP), อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั (EX), 
เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (CPI) , ดั ช นี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), 
ดั ช นี  S&P 500 (S&P 500) , 
ดัชนีความเชื่ อมัน่ทางธุรกิจ 
( BSI) ,  ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภาค เอกชน  (PII) และดัชนี
นิเคอ ิ(NIKKEI) 

ปจัจยัพื้นฐานอาจส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์
หรอืท าให้หลกัทรพัยน์ัน้มคีวามเสี่ยงมากขึน้ แบ่งเป็นปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอก ซึ่งปจัจยัดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนัออกไป 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ดร.ฐนิ ตพ งศ ์
ชื่นภบิาล 

แนวคดิเกี่ยวกบัอตัราดอก 
เบีย้ (Interest Rate) 
ปี 2551 

 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) การเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง เมื่อ
อตัราดอกเบีย้ปรบัตวัสูงขึน้ต้นทุนการกู้ยมืเพื่อการลงทุนของ
บรษิัทต่างๆก็จะสูงขึ้นตาม ผู้บริโภคก็จะออมเงนิมากขึ้น
เพราะไดด้อกเบีย้สงูขึน้ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัต่างๆขายของได้
น้อยลง โดยมตีน้ทุนทีส่งูขึน้ 

บริษัท  ตลาด
อ นุ พั น ธ ์
(ประเทศไทย) 
จ ากดั(มหาชน)  

แน วคิด เกี่ ย วกั บ ราค า
น ้ า มั น ดิ บ ดู ไ บ (Dubai 
Crude)   ปี 2554 

ราค าน ้ ามัน ดิ บ ดู ไบ (Dubai 
Crude) 

เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้น ้ ามัน
เชื้อเพลงิจะเพิม่ขึ้นและส่งผลให้ความต้องการน ้ ามนัดบิและ
ราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัเพิม่ตาม ส่งผลใหร้าคาหุน้สงูขึน้ดว้ย 

สถาบนัพัฒนา
ความรู้ตลาด
ทุน ตลาดหลกั 
ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

แนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic 
Product : GDP) สบืคน้
เมือ่ 8 กนัยายน 2557 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) 

ถ้า GDP เพิม่ขึน้ หมายความว่ามูลค่าของผลผลติสนิค้าและ
บรกิารทัง้หมดที่ผลติขึน้ในประเทศในปีนัน้เพิม่ขึน้ แสดงว่า
เศรษฐกจิในปีนัน้มแีนวโน้มดขีึน้ ราคาหุ้นก็จะสูงขึน้ ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถ้า GDP ลดลง หมายความว่ามลูค่าของผลผลติ
สินค้าและบริการทัง้หมดที่ผลิตขึ้นในประเทศปีนั ้นลดลง 
แสดงว่าเศรษฐกจิในปีนัน้มแีนวโน้มแยล่ง ราคาหุน้กจ็ะลดลง 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ดร.ฐนิ ตพ งศ์ 
ชื่นภบิาล 

แนวคดิเกี่ยวกบัอตัราแลก 
เปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอล 
ลารส์หรฐัอเมรกิา 
ปี 2551 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
เงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) 

การเปลี่ยนแปลงของค่ าเงินมีทิศทางเดียวกันกับการ
เคลื่อนไหวของตลาดหุ้น กล่าวคือ เมื่อค่าเงินอ่อนค่าลง 
ตลาดหุ้นก็จะปรับตัวลดลงด้วย ทัง้นี้  เนื่ องจากในภาวะ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ ค่าเงนิมกัจะอ่อนตามไปด้วย ท าให้ผล
ประกอบการของบรษิัทมีความไม่แน่  นอนมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นเพื่อท าการลดความเสี่ยง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีม่สีงูขึน้ 

ดร.ฐนิ ตพ งศ ์
ชื่นภบิาล 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราเงนิ
เฟ้อ (Inflation Rate) 
ปี 2551 

เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของ
ประเทศไทย (CPI) 

เมื่ออตัราเงนิเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ย่อมมมีากขึน้ เนื่องจากต้นทุนของบรษิทัต่างๆ จะเพิม่สูงขึน้
ตามอัตราเงนิเฟ้อ ดังนัน้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะ
สรา้งแรงกดดนัใหร้าคาหุน้ปรบัตวัลดลง 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ธรรมนูญ   
ปองถวลิ 

แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ดั ช นี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์
(DJIA) 
ปี 2552 

ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์
(DJIA) 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นดัชนีที่นักลงทุนทัว่โลกใช้
อ้ า งอิ ง ใน ก ารล งทุ น  ซึ่ งก าร เป ลี่ ย น แป ลงขอ งดัช นี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์จะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของ
สหรฐัอเมรกิา กล่าวคือ หากดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปรบัตัวสูงขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจของสหรฐัมแีนวโน้มดีขึ้น 
ส่งผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย 

วนิ  
อุดมรชัตว์นิชย ์

แนวคดิเกีย่วกบัดชันี  
S&P 500   
ปี 2552 

ดชันี S&P 500  ดัชนี  S&P 500 ถือ เป็นดัชนี ชี้น าภาวะเศรษฐกิจของ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจหลกัที่มีผลต่อการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจโลกโดยรวม กล่าวคือ หากดัชนี S&P 500 
ปรบัตวัสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคาหุ้นปรบัตวัสูงขึ้นด้วย ในทาง
กลบักนัหากดชันี S&P 500 ปรบัตวัลดลง จะส่งผลให้ราคา
หุน้ปรบัตวัลดลงดว้ย 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรที่
จะศกึษาในรายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจากผลงานนี้ 

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย 

แนวคดิเกี่ยวกบัดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 

สืบค้น เมื่ อ  8 กันยายน 
2557 

ดัชนีความเชื่ อมัน่ทางธุรกิจ
(BSI) 

ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจช่วยในการประมาณการภาวะ
เศรษฐกิจปจัจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และ
ตดิตามภาวะธุรกจิได ้หากดชันีความเชื่อมัน่ทางธรกุจิเพิม่ขึน้ 
สามารถชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจมีแน้วโน้มปรบัตัวดีขึ้น 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมคีวามเชื่อมัน่ในการลงทุนมากขึ้น จะ
สง่ผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย 

ดร.ฐนิ ตพ งศ ์
ชื่นภบิาล 

แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ปี 2551 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) Eugene Fama พบว่าปรมิาณการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ จะส่งผลให้
ตลาดหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิก าลงัขยายตวั
ไดด้ ีความเชื่อมัน่ของบรษิทัต่างๆและผูบ้รโิภคยอ่มดไีปดว้ย 

มลธดิา  
ชวนะวานิชวุฒ ิ

แนวคดิเกี่ยวกบัดชันีนิเคอิ
(NIKKEI)   
ปี 2555 

ดชันีนิเคอ ิ(NIKKEI) เป็นดชันีชีว้ดัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยข์องประเทศไทย เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่น 
ถือได้ว่าเป็นตลาดหลักทรพัย์ที่ส าคัญในเอเชีย หากดัชนี
นิเคอเิพิม่สูงขึน้ก็จะส่งผลใหร้าคาหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสงูขึน้ตาม 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ศกึษาเรื่อง ผลกระทบของปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคต่อ

ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลงปจัจยัเศรษฐกจิมหภาคที่มผีลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังาน ขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี 2537 ถงึ เดอืนธนัวาคม 
ปี 2547  ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในการศกึษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้, อตัราเงนิเฟ้อ, ราคาน ้ามนัดบิใน
ตลาดDUBAI, ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศและอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลารส์หรฐักบัเงนิ
บาท โดยใช้วธิกีารทดสอบดุลยภาพในระยะยาวของJohansen-Juselius (1990) และวธิEีngle 
and Granger  

ผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน, อัตราเงินเฟ้อ, ดัชนี
อุตสาหกรรมในประเทศ, อตัราแลกเปลีย่นระหว่างดอลลารส์หรฐักบัเงนิบาท และราคาน ้ามนัดบิ 
DUBAI ทีม่กีารซือ้ขายล่วงหน้า 1 เดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั และไม่มผีลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในระยะยาว แต่จากการศกึษาโดยวธิีEngle and Granger พบว่า ดชันี
อุตสาหกรรมในประเทศ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 12 เดอืน และราคาน ้ามนัดบิ DUBAI ทีม่ี
การซือ้ขายล่วงหน้า 1 เดอืน มผีลกระทบต่อดชันีหลกัทรพัยใ์นกลุ่มพลงังานในทศิทางเดยีวกนั 

เมธินี ลีวราภากลุ (2549) ศึกษาเรื่อง การออกกองทุนรวม ETF ในไทย โอกาส และ

ข้อจ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงการท างานของกองทุน 
Equity ETF โอกาสและขอ้จ ากดัในกองทุน ETF ในประเทศไทย และบทเรยีนจากประเทศต่างๆ 
ในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิิก  

ผลการศึกษาพบว่า การออกกองทุน Equity ETF ในประเทศไทย ช่วยสรา้งโอกาสทาง
ธุรกจิให้กบั บลจ. และ บล. ถอืเป็นการเพิม่ผลติภณัฑท์างการเงนิให้แก่ตลาดทุนของไทยช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้กบัทัง้ตลาด รวมถึงกลุ่มหลกัทรพัย์ที่อ้างอิงและตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ดชันี
อ้างอิงตัวเดียวกัน มปีระโยชน์ต่อผู้ลงทุนรายย่อย สถาบันและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เหมาะ
ส าหรบันักลงทุนรายใหม่ทีย่อมรบัความเสี่ยงได้น้อย ไม่กล้าลงทุนในหุน้โดยตรง และยงัเหมาะ
ส าหรบันักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากน้ีปจัจยัที่ท าให้กองทุน 
Equity ETF ไม่ประสบความส าเรจ็ในไทย เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมไม่ไดร้บัความนิยม
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เท่าทีค่วรหากเทยีบกบัการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยตรง นอกจากนี้ผูล้งทุนส่วนใหญ่มกัต้องการ
ผลตอบแทนทีส่งูจงึนิยมลงทุนในกองทุนทีม่นีโยบายแบบ Active Management 

อานนท์ ธชัศฤงคารสกลุ (2549) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่ก าหนดดชันีราคาหลกัทรพัย์ใน

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่ก าหนดดัชนีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลที่ใช้เป็นขอ้มูลทุติยภูมริายเดอืน ตัง้แต่
เดอืนมถุินายน 2544 ถงึเดอืนมนีาคม 2549 ตวัแปรอสิระที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ มลูค่าการซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ปรมิาณเงนิในประเทศ, ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม, 
อตัราเงนิเฟ้อ, อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา, อตัราผลตอบแทนตัว๋เงนิคลงั
ระยะ 1 เดอืน และส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ไทยกบัสหรฐัอเมรกิา โดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมติ ิ
เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชงิซ้อน และใช้การวเิคราะห์โดยวธิกี าลงัสอง
น้อยทีสุ่ด  

ผลการศึกษาพบว่า ปรมิาณเงนิในประเทศ , ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม, อตัราเงนิเฟ้อ 
และมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา, อตัราผลตอบแทนตัว๋เงนิคลงัระยะ 1 เดอืน และส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย
ไทยกบัสหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในทศิทางตรงกนัขา้ม 

ศิริวฒันา วงัสวสัด์ิ (2550) ศกึษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงดชันีหลกัทรพัย์เซท 50 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของดชันีหลกัทรพัยเ์ซท 50 ขอ้มูล
ที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธนัวาคม 2549 ตวัแปร
อสิระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืลูกค้าชัน้ด,ี 
มลูค่าการซือ้ขายสุทธสิะสมของนกัลงทุนต่างประเทศ และดชันีหลกัทรพัยเ์ซท 50 ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา 1 คาบเวลา โดยใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติใินรปูของสมการถดถอยเชงิซอ้น เพื่อวเิคราะห์
การวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องตวัแปร  

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมของนัก
ลงทุนต่างประเทศ และดชันีหลกัทรพัยเ์ซท 50 ในช่วงเวลาทีผ่่านมา 1 คาบเวลามคีวามสมัพนัธ์
กับดัชนีหลักทรพัย์เซท 50 ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลูกค้าชัน้ดีมี
ความสมัพนัธก์บัดชันีหลกัทรพัยเ์ซท 50 ในทศิทางตรงกนัขา้ม  
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ผกากรอง ทรพัยป์ระดิษฐ์ (2551) ศกึษาเรื่อง การเคลื่อนไหว ของราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม

ธนาคาร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคกบัการ
เคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคาร โดยใชต้วัแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคณู เพื่อหา
ความสมัพนัธแ์ละค านวณประมาณการค่าตวัสถติ ิขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2545 จนถงึเดอืนธนัวาคม 2549 ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ผูบ้รโิภค, ปรมิาณเงนิ, ราคาทองค า, อตัราดอกเบี้ย, มลูค่าซือ้ขายหลกัทรพัยส์ุทธโิดยรวม และ 
ดชันีหุน้ดาวโจนสป์ระเทศสหรฐัอเมรกิา  

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บรโิภค, ราคาทองค า, อัตราดอกเบี้ย, มูลค่าซื้อขาย
หลกัทรพัย์สุทธโิดยรวม และดชันีหุ้นดาวโจนส์ประเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์กบัดชันี
ราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารในทศิทางเดยีวกนั ส่วนปรมิาณเงนิไมม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคาร 

ปานเดช ชินตระการ (2551) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของดชันีตลาดหุ้นของประเทศ

ต่างๆ และบทบาทของนักลงทุนต่างชาตทิีม่ต่ีอดชันีตลาดหุน้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ของดชันีตลาดหุ้นของประเทศต่างๆ และเพื่อศึกษาว่าดชันีตลาดหุ้นของตลาด
ขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อดัชนีตลาดหุ้นของตลาดขนาดกลางและขนาดเล็กหรือไม่และมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งไร ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริายวนั ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 
– พ.ศ.2551 ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ดชันีราคาของตลาดหุ้นและดชันีผลตอบแทนของ
ตลาดหุ้นทัง้หมด 11 ตลาด ได้แก่ SET (ไทย), STI (สิงคโปร์), SHCOMP (จีน), PCOMP 
(ฟิลิป ปินส์), JCI (อินโดนี เซีย), KLCI (มาเลเซีย), HSI (ฮ่องกง), NKY (ญี่ ปุ่น ), KOSPI 
(เกาหล)ี, S&P 500 (สหรฐัอเมรกิา) และ FTSE 100 (สหราชอาณาจกัร) ใชว้ธิกีารทดสอบความ
เป็นเหตุเป็นผลโดยวธิ ีGranger Causality Test กบัดชันีผลตอบแทนตลาดหุน้รายวนัของตลาด
ต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่า ดชันี S&P 500 มอีิทธพิลชี้น าดชันีตลาดหุ้นอื่นๆ มากที่สุด , ดชันี
ตลาดหุน้ STI ถูกชีน้ าโดยดชันีตลาดหุน้ขนาดใหญ่หลายตลาด และ ดชันีตลาดหุน้ SHCOMP มี
ความเป็นอสิระต่อดชันีอื่นๆ ส าหรบัดชันีตลาดหุ้นไทยพบว่าดชันีตลาดหุ้นไทยมคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันี S&P 500 ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อดชันีตลาดหุน้ S&P 500 มกีารปรบัตวัลดลง
อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนต่างชาตจิะเทขายหุน้ไทยมากกว่าซื้อ จงึท าใหด้ชันีตลาดหุน้ไทยปรบัตวั
ลดลง ในทางตรงกนัข้าม เมื่อดชันีตลาดหุ้น S&P 500 มกีารปรบัตวัสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นัก
ลงทุนต่างชาตมิกีารซือ้หุน้ไทยมากกว่าขายจงึท าใหด้ชันีหุน้ไทยปรบัตวัสงูขึน้ 
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เบญจมาศ วงษ์ยอด (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยใ์น

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มลูที่ใชใ้นการวเิคราะห์
เป็นขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืน ตัง้แต่ 1 มกราคม 2546 ถงึ 31 ธนัวาคม 2551 ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้น
การศึกษา ได้แก่ อตัราดอกเบี้ยซื้อคืนพนัธบตัร 1 วนั , อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐอเมริกา, ราคาน ้ ามัน Nymex, ดัชนีราคาหลักทรพัย์สหรัฐอเมริกา (DJIA), 
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regressions)  

ผลการศึกษาพบว่า ราคาน ้ ามนั Nymex, ดัชนีราคาหลักทรพัย์สหรฐัอเมรกิา (DJIA), 
อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้น มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐอเม
รกิามีความสมัพันธ์กับดชันีราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม และอตัราดอกเบีย้ซือ้คนืพนัธบตัร 1 วนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ธรรมนูญ  ปองถวิล (2552) ศกึษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทเีอฟ (TDEX) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของปจัจยัที่มต่ีอ
การเปลีย่นแปลงราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลที่ใช้ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลทุตยิภูมริายวนั ตัง้แต่วนัที่ 6 
กนัยายน 2550 ถงึวนัที่ 21 สงิหาคม 2552 ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในการศกึษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาของ
หลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังาน, ดชันีราคาของหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย,์ ดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส ์และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสกุลดอลลารส์หรฐัฯ โดยใชว้ธิีการทางเศรษฐมติิ
ในรูปสมการถดถอยเชงิเส้นตรง ( multiple linear regression equation) ในรูปสมการ Natural 
Log ด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) มาสรา้งแบบจ าลองอธบิาย
ถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรตามกบัตวัแปรอสิระ  

ผลการศกึษาพบว่า ดชันีราคาของหลักทรพัยก์ลุ่มพลงังาน, ดชันีราคาของหลทัรพัยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสมัพันธ์กับราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซเ์ซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศสกุลดอลลารส์หรฐัฯ มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์
เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) ค่อนขา้งน้อย 
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กรรณิการ์ จะกอ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
ธนาคาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงดชันี
ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อศกึษาปจัจยัภายในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลที่ใชใ้น
การวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 ถงึเดอืนธนัวาคม 2551 ตวั
แปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ อตัราเงนิเฟ้อ, อตัราดอกเบีย้, ค่าเงนิบาท, ผลติภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติ, ปรมิาณการซื้อขายหลักทรพัย์ และมูลค่าการซื้อขายหลักทรพัย์ โดยใช้การ
วเิคราะห์ทางสถติดิ้วยวธิกีารถดถอยเชงิซ้อน เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและ
ตวัแปรอสิระ  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราดอกเบีย้และผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตมิคีวามสมัพนัธด์ชันี
ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในทิศทางเดียวกัน ส่วนค่าเงนิบาทมคีวามสมัพันธ์ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
ธนาคารในทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ, ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมูลค่าการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 

กฤษกร ติณวฒันาภรณ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกจิและการเงนิที่มผีลต่อ

ดัชนีราคาหลักทรพัย์หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัทาง
เศรษฐกจิและการเงนิทีม่ผีลต่อดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดอาหารและเครือ่งดื่ม ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์เป็นขอ้มูลทุตยิภมริายเดอืน ตัง้แต่ เดอืนกนัยายน 2547 ถงึเดอืนสงิหาคม 2552 โดย
ใช้รปูแบบสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear Regression) ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ได้แก่ ดชันีราคาหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET), อตัราเงนิเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบี้ยเงนิ
ฝากประจา 12 เดือน (INR), ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII), อัตราแลกเปลี่ยเงินตรา
ต่างประเทศ (EXR) และปรมิาณการส่งออกอาหารและเครือ่งดื่ม (EP)   

ผลการศกึษาพบว่า ดชันีราคาหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหลักทรพัย์หมวดอาหารและเครื่องดื่มในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงนิเฟ้อ (INF) มี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์หมวดอาหารและเครื่องดื่มในทิศทางตรงกนัข้าม ส่วน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน  (INR), ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII), อัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (EXR) และปรมิาณการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม (EP) ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัยห์มวดอาหารและเครือ่งดื่ม 
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วิโรจน์ เดชะผล (2552) ศกึษาเรือ่ง ตวัแปรทางเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง

ของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตวัแปรทางเศรษฐกจิที่
มอีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการ
วเิคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2544 ถึงเดอืนธนัวาคม 2551 โดย
วธิกีารประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS) ตวัแปรอสิระทีใ่ช้
ในการศกึษา ได้แก่ อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา, ดชันีตลาดหลกัทรพัย์
ญี่ปุ่น (Nikkei), ดัชนี อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), มูลค่าซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างประเทศ, ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI), ราคาน ้ามนัดบิ Nymex  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธก์บั
ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนดชันีตลาดหลกัทรพัย์ญี่ปุ่น
(Nikkei), ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), มูลค่าซื้อหลกัทรพัยข์องนักลงทุนต่างประเทศมี
ความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคา
ผู้บรโิภค (CPI) กับราคาน ้ามนัดิบ Nymex ไม่มีความสมัพันธ์กับดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

ปฐมรกั ขนุทอง (2553) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธด์ชันีหลกัทรพัยเ์ซต 50 กบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ดชันีหลกัทรพัย์เซต 50 กบัตวัแปรทาง
เศรษฐกจิ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2546 ถงึ
เดอืนธนัวาคม 2552 โดยใช้วธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ตวัแปร
อิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA), ดชันีราคาน ้ ามนัใน
สหรฐัอเมรกิา (Nymex), ดชันีราคาหลกัทรพัย์ญี่ปุ่น (Nikkei), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII), 
ดชันีราคาหลกัทรพัยฮ์่องกง (HSKJ), ดชันีราคาผู้บรโิภคในประเทศ (CPI) และอตัราดอกเบี้ย
เงนิกูล้กูคา้ชัน้ด ี(MLR)  

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์  (DJIA), ดัชนีราคาน ้ ามันใน
สหรฐัอเมรกิา (Nymex), ดชันีราคาหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่น (Nikkei), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII), 
ดชันีราคาหลกัทรพัยฮ์่องกง (HSKJ), ดชันีราคาผู้บรโิภคในประเทศ (CPI) และอตัราดอกเบี้ย
เงนิกู้ลูกค้าชัน้ด ี(MLR) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีหลกัทรพัยเ์ซต 50 สามารถอธบิายทศิทางการ
เคลื่อนไหวของดชันีหลกัทรพัย ์SET 50 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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Chia-Ling Chang (2553) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างราคาหุ้นกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์

ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวกับฟิวเจอร์และดัชนี  ETF โดยใช้วิธี cointegration test และ 
แบบจ าลองการปรับตัวระยะสัน้  (Error Correction Model : ECM) เพื่ อท าการทดสอบ
ความสมัพนัธ์และราคา ระหว่างราคาหุ้นกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวกบัฟิว
เจอรแ์ละดชันี ETF ขอ้มูลที่ใช้ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลทุตยิภูมริายวนั โดยใช้ราคาปิดตัง้แต่
วนัที ่16 กรกฎาคม 2550 ถงึวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2553 รวมทัง้สิน้ 652 วนั  

ผลการศกึษาพบว่า 1) หุ้นกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวกบัฟิวเจอรแ์ละ
ดัชนี  ETF มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ   2) การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกลุ่ม
อเิลก็ทรอนิกสใ์นตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวกบัฟิวเจอรแ์ละดชันี ETF แต่ละตวัจะส่งผลกระทบต่อ
กนั  3) อย่างไรกต็าม ถงึแมร้าคาหุน้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสใ์นตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกยีวกบัฟิวเจอร์
และดชันี ETF จะแปรผนัซึง่กนัและกนัแลว้ แต่จากการวจิยัพบว่าหุน้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสใ์นตลาด
หลกัทรพัยโ์ตเกียว การแปรผนัส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองมากกว่าจะเกิด
จากฟิวเจอรแ์ละดชันี ETF  

รชันี รุ่งศรีรตันวงศ ์(2553) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 

50 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 ขอ้มลูทีใ่ช้
ในการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถงึเดอืนมถุินายน 2553 
โดยการสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวธิปีระมาณค่าก าลงั
สองน้อยทีสุ่ด ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกคา้ชัน้ดี (MLR), ดชันี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย
(LOCAL), อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยรายเดอืน, ค่าเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั (THB) และ ราคา
ทองค าต่างประเทศถวัเฉลีย่รายเดอืน (GOLD)  

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA), มูลค่าการซื้อขายถัว่เฉลี่ยราย
เดอืนของนักลงทุนรายย่อย (LOCAL) มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50  
ในทศิทางเดยีวกนั  ส่วนอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้าชัน้ดี (MLR), อตัราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย
เดือนค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐั (THB) และราคาทองค าต่างประเทศถัวเฉลี่ยรายเดือน 
(GOLD) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์SET 50 

ชนิษฏา ถนัดค้า (2553) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี SET50 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปจัจยัต่างๆ ที่มีต่อดัชนี SET 50 ข้อมูลที่ใช้ในการ
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วเิคราะห์เป็นขอ้มูลทุตยิภูมิรายเดอืน ตวัแปรอสิระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เงนิเฟ้อ, ดอกเบี้ย
เงนิฝากประจา 3 เดือน , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน , มูลค่าซื้อสุทธิของต่างประเทศ , ราคา
ทองค า, ราคาน ้ามนัดบิ, ดชันีนิเคอ,ิ ดชันีฮัง่เสง็, ดชันีดาวโจนส์ และอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐั โดยใชว้ธิกีารสรา้งสมการถดถอยเชงิซอ้น ก าลงัสองน้อยทีสุ่ด  

ผลการศกึษาพบว่า มลูค่าซื้อสุทธขิองต่างประเทศ , ราคาน ้ามนัดบิ, ดชันีฮัง่เสง็ และดชันี
ดาวโจนส์ มคีวามสมัพนัธ์กับดชันี SET50 ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐั, ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดือน มคีวามสมัพนัธ์กับดชันี SET50 ในทิศทาง
ตรงกันข้าม ส่วนเงินเฟ้อ , ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน , ราคาทองค า , ดัชนีนิ เคอิ, ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัดชันี SET50 

สุภาภรณ์ ยุธิษยานุวฒัน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์หมวด

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อราคา
หลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิ
ภูมริายเดอืน ตัง้แต่ 1 มถุินายน 2546 ถึง 30 มถุินายน 2553 ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยเ์รยีกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี 
(MLR), อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั (USD), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI), 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) และดชันีหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (COMUN) โดย
วธิกีารสรา้งสมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Linear Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (COMUN) มี
ความสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในทศิทางเดยีวกนั 
ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์เรยีกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี
(MLR), อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐั (USD), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
และดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สุวพิชญ ์ บนัลือฤทธ์ิ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณชิยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา ปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของหลักทรพัย์ เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยทางเศรษฐกิจกับราคาปิดของหลักทรพัย์ และสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ีด่ทีี่สุด เพื่อน าไปใชใ้นการพยากรณ์ราคาปิดของหลกัทรพัย ์โดย
ใช้ปจัจยัทางเศรษฐกจิที่ก าหนด โดยใช้ขอ้มูลทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2545 ถึง 
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มกราคม 2554 เครื่องมอืทีใ่ช้ คอื ใช้วธิกีารทางเศรษฐมติสิรา้งสมการในรปูของสมการถดถอย
เชงิซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุดแลว้น าตวัแปรเขา้ระบบ
สมการด้วยวิธี All Enter ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตราเงนิเฟ้อ (IR), อตัราดอกเบี้ย 
MRR, ดชันีราคาผู้บรโิภคภายในประเทศ (CPI), อตัราดอกเบี้ย MLR ,อัตราดอกเบี้ย MOR,
อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 
เดอืน (FIX3)   

ผลการศกึษาพบว่า อตัราเงนิเฟ้อ (IR) และอตัราดอกเบีย้ MRR  มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหลักทรพัย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนดชันีราคาผู้บรโิภคภายในประเทศ (CPI), อตัราดอกเบี้ย MLR ,อตัราดอกเบี้ย 
MOR และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกนั
ขา้ม และปจัจยัทางเศรษฐกจิทีไ่ม่มผีลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน (FIX3)  

กญัญารตัน์ ศิริประไพ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรพัย์กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็น
ขอ้มูลทุตยิภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2550 ถึงเดอืนธนัวาคม 2553 ตวัแปรอสิระที่ใช้
ศกึษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง, ดชันีการ
ลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อมนัทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)  ใช้วิธีการสร้างสมการ
ถดถอยเชงิเสน้ (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน 
และเพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม  

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน และดชันีความเชื่อมนัทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) มีความสมัพันธ์กับดัชนีราคา
หลกัทรพัย์กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งมี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้งในทศิทางตรงกนัขา้ม 

ศภุวฒัน์ ธนศิริหิรญัสุข (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ

ราคาหลักทรพัย์กลุ่มพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปจัจยัที่มีผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังาน ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภูมริาย
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เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2550 ถงึเดอืนมถุินายน  2554 โดยใชว้ธิสีรา้งสมการถดถอยพหุคูณ 
ประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares - OLS) ตวัแปรอสิระทีใ่ชศ้กึษา 
ไดแ้ก่ ดชันีราคาผู้บรโิภค, อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ, อตัราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน, ดชันีหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย,์ และดชันีราคาน ้ามนัดบิ Nymex  

ผลการศึกษาพบว่า ดชันีหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์, อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ และดชันีราคาน ้ามนัดบิ Nymex มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังานในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดชันีราคาผูบ้รโิภค และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 12 เดอืน
มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในทศิทางตรงขา้มกนั 

สวิุมล สงัขทบัทิม (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภูมิ
รายเดือน ยกเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็ นข้อมูลรายไตรมาส ตัง้แต่เดือน
มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2553 ได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), ปรมิาณเงนิ
ลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศ, อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุน้ (P/E), อตัราแลกเปลีย่นเงนิ
บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (Ex), ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA), ดชันีราคาผู้บรโิภค
(CPI) และอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate)  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น (P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์
โจนส์ (DJIA) มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทาง
เดียวกัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา  (Ex) และอัตราเงินเฟ้อ
(Inflation Rate) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทาง
ตรงกันข้าม และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว
ต่างประเทศ และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อัญรัตน์ เศวตประสาธน์  (2555) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยั
ทีม่ผีลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มลูที่
ใช้ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลทุติยภูมริายเดอืน ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2550 ถึงเดอืนกรกฎาคม 
2555 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI), อัตราเงนิเฟ้อ (INF), 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EXR), ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
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ไทย (SET), ดัชนีราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) และราคาทองค า (GOLD) โดยใช้
วธิกีารสมการถดถอยเชงิเสน้ (Multiple Regressions)  

ผลการศกึษาพบว่า ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และดชันีราคา
น ้ ามันดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรพัย์กลุ่มพลังงานใน
ทศิทางเดยีวกัน ส่วนดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI) มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์กลุ่ม
พลงังานในทศิทางตรงกันขา้ม ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ (INF), อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯ (EXR) และราคาทองค า (GOLD) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มพลงังาน 

ธัญญ์นรี เศรษฐาพฤทธ์ิ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อดัชนีราคาห้นในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันีราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทุตยิภมูริายเดอืน ตัง้แต่ 
เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX), อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น (P/E), 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI), ดุลบญัชเีดนิสะพดั (CA) และอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 12 เดอืน   
โดยวธิกีารสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวธิกี าลงัสองน้อย
ทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS)  

ผลการศกึษาพบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุน้ (P/E) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคา
ห้นในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐั (EX) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาห้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม และดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI), ดุลบญัชเีดนิสะพดั (CA) และอตัราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาห้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
พรพรรณ   
ไพศาลยกจิ  

ผ ล ก ระท บ ข อ ง
ปจัจัยทางเศรษฐ 
กจิมหภาคต่อดชันี
หลักท รัพ ย์กลุ่ ม
พลังงานในตลาด
หลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย 

เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว าม 
สัม พั น ธ์ ข อ งก าร
เปลี่ยนแปลงปจัจยั
เศรษฐกิจมหภาคที่
มีผลต่อดัชนีราคา
ห ลั ก ท รัพ ย์ ก ลุ่ ม
พลงังาน 

อัตราดอกเบี้ย (INT), อัตรา
เงินเฟ้อ, ราคาน ้ ามันดิบใน
ตลาดDUBAI, ดัชนี อุตสาห 
กรรมในประเทศและอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์
สหรฐักบัเงนิบาท (EX) 

ข้อมูลทุติยภูมิ
รายเดอืน 
ตัง้แต่ 
มกราคม 2537  
ถงึ  
ธนัวาคม 2547   

ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 
และราคาน ้ามนัดบิ DUBAI ที่
มกีารซือ้ขายล่วงหน้า 1 เดอืน 
มีความสัมพันธ์กับดัชนีหลัก 
ท รัพ ย์ ในกลุ่ มพ ลังงาน ใน
ทศิทางเดยีวกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
เมธนิี   
ลวีราภากุล 

การออกกองทุน
รวม ETF ในไทย 
โ อ ก า ส แ ล ะ ข้ อ 
จ ากดั 

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้อง  
ต้นแสดงให้เห็นถึง
การท างานของกอง 
ทุ น  Equity ETF 
โอกาสและข้อจ ากัด
ในกองทุน ETF ใน
ประเทศไทย  

 สั ม ภ าษ ณ์ ผู ้
บรหิารกองทุน
ETF แ ล ะ
market maker
ต่างชาติชัน้น า
ที่ มีส่ วน เกี่ ยว 
ข้องกับการจดั 
ตั ้ ง ก อ ง ทุ น 
ETF ในเอเชีย
แปซฟิิก 

การออกกองทุน Equity ETF 
ในประเทศไทย ช่วยสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้กับ บลจ. 
และ บล . ถือ เป็นการเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิให้แก่
ตลาดทุนของไทยช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องใหก้บัทัง้ตลาด 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
อานนท ์ 
ธั ช ศ ฤ ง ค า ร
สกุล 

ป ัจจัยที่ ก าห นด
ดั ช นี ร า ค าห ลัก 
ท รัพ ย์ ใน ต ล าด
หลักท รัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย 

เพื่ อศึกษาปจัจัยที่
ก าหนดดัชนีราคา
หลกัทรพัย์ในตลาด
ห ลั ก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

มูลค่ าการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 
ปรมิาณเงนิในประเทศ, ดชันี
ราคาภาคอุตสาหกรรม, อตัรา
เงินเฟ้อ ,อัตราแลกเปลี่ยน
บาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
(EX), อัตราผลตอบแทนตัว๋
เงินคลังระยะ 1 เดือน และ
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ไทยกบั
สหรฐัอเมรกิา 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มถุินายน 2544 
ถงึ 
มนีาคม 2549 

อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพันธ์
ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัรา
แลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ( EX) มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
ห ลัก ท รัพ ย์ ใน ตล าดห ลัก 
ทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ศริวิฒันา  
วงัสวสัดิ ์

การเปลี่ยนแปลง
ดชันีหลกัทรพัย ์
เซท 50 

เพื่อศึกษาปจัจยัที่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ
ดชันีหลกัทรพัยเ์ซท 
50 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
(DJIA) , อัต ราดอก เบี้ ย เงิน
กู้ยมืลูกค้าชัน้ด ,ี มลูค่าการซื้อ
ขายสุทธิสะสมของนักลงทุน
ต่างประเทศ,ดชันีหลกัทรพัย์
เซท 50 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
1 คาบ เวลา 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มกราคม 2543 
ถงึ 
ธนัวาคม 2549 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(DJIA) มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีหลักทรัพย์เซท 50 ใน
ทศิทางเดยีวกนั 

ผกากรอง  
ทรพัยป์ระดษิฐ ์

การเค ลื่ อ น ไห ว
ข อ ง ร า ค า ห ลั ก 
ทรพัยก์ลุ่ม 
ธนาคาร 

เพื่อศึกษาความสัม 
พันธ์ระหว่างปจัจัย
ทางเศรษ ฐกิจมห
ภาคกับการเคลื่อน 
ไหวของราคาหลัก 
ทรพัยก์ลุ่มธนาคาร 

ดัชนี ราคาผู้บ ริโภค  (CPI), 
ปริมาณ เงิน , ราคาทองค า , 
อัตราดอกเบี้ย (INT), มูลค่า
ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รัพ ย์ สุ ท ธิ
โดยรวม, ดัชนีหุ้นดาวโจนส์
สหรฐัฯ (DJIA) 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มกราคม 2545 
ถงึ 
ธนัวาคม 2549 

ดัชนี ราคาผู้บ ริโภค  (CPI), 
อตัราดอกเบีย้ (INT), ดชันีหุน้
ด าว โจน ส์ ป ระ เท ศ สห รัฐ 
อ เ ม ริ ก า (DJIA)  มี ค ว า ม 
สัมพันธ์กับดัชนี ราคาหลัก 
ทรพัย์กลุ่มธนาคารในทศิทาง
เดยีวกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ปานเดช  
ชนิตระการ  

ความสมัพนัธ์ของ
ดชันีตลาดหุ้นของ
ป ร ะ เท ศ ต่ า ง ๆ 
และบทบาทของ
นักลง ทุนต่างชาติ
ที่มีต่อดัชนีตลาด
หุน้ไทย 

เพื่อศึกษาความสัม 
พนัธ์ของดชันีตลาด
หุ้ น ข อ งป ร ะ เท ศ
ต่างๆ, เพื่อศกึษาว่า
ดัชนีตลาดหุ้นของ
ตลาดขนาดใหญ่มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ดั ช นี
ตลาดหุ้นของตลาด
ข น าด ก ล า ง แ ล ะ
ขนาดเล็กหรอืไม่ มี
ค วามสัมพันธ์กัน
อยา่งไร 

ดัชนีราคาของตลาดหุ้นและ
ดัชนีผลตอบแทนของตลาด
หุ้น  11 ตลาด SET (ไทย), 
STI (สิ ง ค โป ร์ ) , SHCOMP 
(จีน ) , PCOMP(ฟิ ลิป ปินส์ ) , 
JCI (อิ น โ ด นี เ ซี ย ) , KLCI 
(มาเลเซีย ) , HSI (ฮ่องกง) , 
NKY (ญี่ ปุ่ น )  ,KOSPI 
(เ ก า ห ลี ) , S&P 500 
(สหรัฐอเมริกา), FTSE 100 
(สหราชอาณาจกัร) 

ข้อมูลทุติยภูมิ
รายวนั 
พ.ศ.2542  
ถงึ 
พ.ศ.2551 

ดัช นี  SET (ไท ย ) มีค ว าม 
สมัพนัธก์บัดชันี S&P 500 ใน
ทศิทางเดยีวกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
เบญจมาศ  
วงษ์ยอด 

ป ั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล
ก ระทบ ต่ อดัช นี
ราคาหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษ ฐกิจที่ ส่ งผล
กระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัย์ในตลาด
ห ลั ก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

อตัราดอกเบี้ยซือ้คนืพนัธบตัร 
1 วัน , อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
ตราเงินบาท ต่อดอลลาร์ส
ห รฐอ เม ริก า  (EX) , ราค า
น ้ ามัน  Nymex, ดัชนี ราค า
หลักท รัพ ย์สห รัฐอ เม ริก า
(DJIA), อตัราส่วนราคาปิดต่อ
ก าไรต่อหุน้ 

ข้อมูลทุติยภูมิ
รายเดอืน  
1  ม ก ร า ค ม 
2546  
ถงึ  
31  ธัน ว าค ม 
2551 

ดัชนี อุตสาหกรรม  DJIA มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลักทรพัย์ฯในทิศทางเดียว 
กัน  ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา (EX) มีความ 
สั ม พั น ธ์ กั บ ดั ช นี ร า ค า
ห ลัก ท รัพ ย์ ฯ  ใน ทิ ศ ท า ง
ตรงกนัขา้ม 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ธรรมนูญ 
ปองถวลิ 

การเปลี่ยนแปลง
ราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุน เปิด
ไทยเด็กซ์เซ็ท 50 
อทีเีอฟ(TDEX) 

เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปจัจยัทีม่ต่ีอการ
เปลี่ยนแปลงราคา
ห น่ วยล งทุ น ขอ ง
ก อ งทุ น เปิ ด ไท ย
เด็กซ์ เซ็ท  50 อีที
เอฟ (TDEX) 

ดชันีราคาของหลกัทรพัยก์ลุ่ม
พลงังาน, ดชันีราคาของหลกั 
ทรพัย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์, 
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(DJIA) , อัต ราแ ลก เป ลี่ ย น
เงิน ต ราต่ างป ระเทศส กุ ล
ดอลลารส์หรฐัฯ (EX) 

ข้อมูลทุติยภูมิ
รายวนั 
6  กั น ย า ย น 
2550  
ถงึ  
2 1  สิ งห าค ม
2552 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์
(DJIA) มีความสัมพันธ์กับ
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
TDEX ในทิศท างเดีย วกั น
อัต ราแลก เปลี่ ยน เงินต รา
ต่ างประเทศส กุลดอลลาร์
สหรฐัฯ (EX) มคีวามสมัพนัธ์
กับ ราค าห น่ วยลงทุ นของ
กองทนุ TDEX ค่อนขา้งน้อย 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
กรรณกิาร ์ 
จะกอ 

ป ั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกิจที่ มีผล 
ก ร ะท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงดชันี
ราคาหุ้นในตลาด
หลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยกรณ ี
ศึกษาดัชนี ราคา
หุน้กลุ่มธนาคาร 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศ รษ ฐกิ จที่ มี ผ ล 
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาหุ้ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ , เพื่ อ
ศึกษาปจัจยัภายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่ มีผ ลกระทบ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
ดั ช นี ร าค าหุ้ น ใน
ตลาด 

อตัราเงนิเฟ้อ, อตัราดอกเบี้ย
(INT), ค่าเงนิบาท, ผลติภณัฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP), 
ป ริม าณ ก ารซื้ อ ข ายห ลัก 
ทรพัย์และมูลค่าการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มกราคม 2547 
ถงึ 
ธนัวาคม 2551 

อัต ราดอก เบี้ ย  (INT) และ
ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ
(GDP) มีความสัมพันธ์ดัชนี
ราค าหุ้ น ก ลุ่ ม ธน าค าร ใน
ทศิทางเดยีวกนั ค่าเงนิบาทมี
ความสัมพันธ์ดัชนีราคาหุ้น
กลุ่มธนาคารในทศิทางตรงกนั
ข้าม ส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่มี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหุน้
กลุ่มธนาคาร 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
กฤษกร  
ติ ณ วั ฒ น า
ภรณ์ 

ป ั จ จั ย ท า ง
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
การเงินที่มีผลต่อ
ดั ช นี ร า ค าห ลัก 
ท รั พ ย์ ห ม ว ด
อ า ห า ร แ ล ะ
เครือ่งดื่ม 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกิจและการ 
เงินที่มีผลต่อดัชนี
ราค าห ลัก ท รัพ ย์
หมวดอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

ดัชนีราคาหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (SET), อัตรา
เงนิเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบี้ย
เงิน ฝ ากประจ า  12  เดือน
( INR), ดั ช นี ก า ร ล ง ทุ น
ภาคเอกชน (PII), อัตราแลก
เปลี่ย เงินตราต่ างประเทศ
(EX), ปริมาณ  การส่ งออก
อาหารและเครือ่งดื่ม (EP) 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
กนัยายน 2547 
ถงึ 
สงิหาคม 2552 

อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพันธ์
กับ ดัชนี ราค าห ลักท รัพ ย์
หมวดอาหารและเครื่องดื่มใน
ทศิทางตรงกนัข้าม ส่วนดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ,
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่าง 
ป ระ เท ศ  (EX)  ไม่ มีค ว าม 
สัมพันธ์กับดัชนี ราคาหลัก 
ท รัพ ย์ ห ม วด อ าห ารแ ล ะ
เครือ่งดื่ม 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
วโิรจน์  
เดชะผล 

ตั ว แ ป ร ท า ง
เศรษฐกิจที่มีอิทธ ิ
พลต่อการเปลี่ยน 
แ ป ล งข อ งดั ช นี
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่ อศึกษาตัวแปร
ทางเศรษ ฐกิจที่ มี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ
ดั ช นี ต ล า ด ห ลั ก 
ทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (EX), 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
(NIKKEI), ดัชนีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์(DJIA), มูลค่ าซื้อ
หลกัทรพัย์ของนักลงทุนต่าง 
ประเทศ, ดัชนีราคาผู้บรโิภค
(CPI), ราคาน ้ามนัดบิ Nymex 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
มกราคม 2544 
ถงึ 
ธนัวาคม 2551 

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีตลาด
ห ลัก ท รัพ ย์ ฯ  ใน ทิ ศ ท า ง
ต ร ง กั น ข้ า ม  ส่ ว น ดั ช นี 
NIKKEI มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ทิศทางเดียวกัน  และดัชนี
ราค าผู้ บ ริโภค  (CPI) ไม่ มี
ความ สมัพันธ์กับดัชนีตลาด
หลกั ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ปฐมรกั 
ขนุทอง 

ความสมัพนัธด์ชันี
หลกัทรพัยเ์ซต 50 
กั บ ตั ว แ ป รท าง
เศรษฐกจิ 

เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว าม 
สัมพันธ์ดัชนีหลัก 
ทรัพย์เซต 50 กับ
ตั ว แ ป ร ท า ง
เศรษฐกจิ 

ดัชนีราคาอุตสาหกรรมดาว
โจนส(์DJIA), ดชันีราคาน ้ามนั
(Nymex), ดั ช นี ร า ค าห ลั ก 
ทรพัย์ญี่ปุ่น (NIKKEI), ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII), 
ดชันีราคาหลกัทรพัย์ฮ่องกง, 
ดัชนี ราคาผู้บริโภคในประ 
เท ศ (CPI) , อัต ราดอก เบี้ ย
เงนิกู ้MLR 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มกราคม 2546 
ถงึ 
ธนัวาคม 2552 

ดัชนีราคาอุตสาหกรรมดาว
โจน ส์  (DJIA) , ดั ช นี ร าค า
หลักทรัพย์ญี่ ปุ่น  (NIKKEI), 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(PII), ดัชนีราคาผู้บริโภคใน
ประเทศ(CPI) มคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันีหลกัทรพัยเ์ซต 50 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
Chia-Ling 
Chang 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างราคาหุ้น
ก ลุ่ ม อิ เล็ ก ท ร อ 
นิ ก ส์ ใ น ต ล า ด
หลกัทรพัยโ์ตเกยีว
กับ ฟิ ว เจอร์แล ะ
ดชันี ETF  

เพื่ อ ศึ ก ษ าค ว าม 
สัม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
ร า ค า หุ้ น ก ลุ่ ม
อิ เล็กทรอนิ กส์ ใน
ตลาดหลักท รัพ ย์
โตเกียวกับฟิวเจอร์
และดชันี ETF 

ราคาหุน้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ตลาดหลกัทรพัย์โตเกียว, รา
คาฟิ ว เจอร์และดัชนี ราคา 
ETF 

ข้อมูลทุติยภูมิ
รายวัน โดยใช้
ราคาปิด 
16 กรกฎาคม 
2550  
ถงึ  
28 กุมภาพันธ ์
2553 

1) หุ้ นกลุ่ มอิ เล็กทรอนิ กส์
กับฟิวเจอร์และดัชนี ETF มี
ค ว าม สัม พั น ธ์ กัน อ ย่ า งมี
นยัส าคญั 2) การเปลีย่นแปลง
ของราคาของแ ต่ ละตัวจะ
ส่งผลกระทบต่อกัน 3) หุ้น
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การแปร
ผันส่วนใหญ่ เกิดจากหุ้นใน
ก ลุ่ ม อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ เอ ง
มากกว่าจะเกิดจากฟิวเจอร์
และดชันี ETF 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
รชันี  
รุง่ศรรีตันวงศ ์

ปจัจัยที่ส่ งผลต่อ
ดัชนี ราคาตลาด
หลักทรัพย์ SET 
50 

เพื่ อศึกษาปจัจัยที่
ส่งผลต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักท รัพ ย ์
SET 50 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้าชัน้ดี
, ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์
(DJIA), มูลค่าการซื้อขายถัว
เฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุน
รายย่อย, อตัราแลกเปลีย่นถวั
เฉลี่ยรายเดือน , ค่าเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ (EX)และ
ราคาทองค าต่างประเทศถัว
เฉลีย่รายเดอืน 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 
มกราคม 2548 
ถงึ 
มถุินายน 2553 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(DJIA) มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ์
SET 50  ในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรฐั (EX) ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์
SET 50 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ชนิษฏา  
ถนดัคา้ 

ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ล 
ก ระทบ ต่ อดัช นี 
SET50 

เพื่ อศึกษาผลกระ 
ทบของปจัจยัต่างๆ 
ทีม่ต่ีอดชันี SET 50 

เงิน เฟ้อ , ดอกเบี้ย เงินฝาก
ประจ า 3  เดือน , ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII), มลูค่า
ซื้ อ สุ ท ธิของต่ างประเทศ , 
ราคาทองค า, ราคาน ้ามนัดบิ, 
ดชันีนิเคอิ (NIKKEI), ดชันีฮัง่
เส็ง , ดัชนีดาวโจนส์  (DJIA) 
และอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลารส์หรฐั (EX) 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน 

ดั ช นี ด า ว โ จ น ส์  (DJIA)มี
ความสมัพนัธก์บัดชันี SET50 
ในทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัรา
แลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (EX) มีความสัมพันธ์
กับดัชนี  SET50 ในทิศทาง
ตรงกันข้าม ส่ วน เงิน เฟ้ อ , 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
( PII)  แ ล ะ ดั ช นี นิ เ ค อ ิ
(NIKKEI), ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัดชันี SET50 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
สุภาภรณ์  
ยธุษิยานุวฒัน์ 

ป ัจจัยที่ มีผ ล ต่ อ
ราคาหลักทรัพย์
หมวดเทคโนโลยี
ส ารสน เทศและ
การสื่อสาร 

เพื่อศึกษาปจัจยัที่มี
ผ ล ต่ อ ราค าห ลัก 
ท รั พ ย์ ห ม ว ด
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร 
ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสาร 

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้เรยีกเก็บ
จ าก ลู ก ค้ า ร าย ให ญ่ ชั ้น ดี
(MLR), อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ
บาทต่อดอลลาร์สหรฐั (EX), 
ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI), ดัชนี ราค าผู้ บ ริโภค 
(CPI) และดัชนี หมวด เทค 
โนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
1  มิ ถุ น า ย น 
2546  
ถงึ  
30  มิ ถุ น ายน 
2553 

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ดอลลาร์สห รัฐ (EX), ดัช นี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ(BSI) 
และดชันีราคาผู้บรโิภค (CPI) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรพัย์หมวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
สุวพชิญ ์  
บนัลอืฤทธิ ์

ป ั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกิจที่ มีผล 
ก ระทบ ต่ อดัช นี
ราคาหลักทรัพย์
ของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ในตลาด
หลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศ รษ ฐกิ จที่ มี ผ ล 
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงราคา
ปิดของหลักทรพัย์,  
เพื่ อทดสอบความ 
สัม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง
ปจัจยัทางเศรษฐกิจ
กบัราคา 

อัต รา เงิน เฟ้ อ  ( IR), อัต รา
ดอกเบี้ ย  MRR, ดัชนี ราคา
ผู้ บ ริโภ คภ าย ในป ระ เท ศ
(CPI), อัตราดอกเบี้ย MLR ,
อัตราดอกเบี้ย MOR, อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงิน 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX) 
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เดอืน (FIX3)   

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
มกราคม 2545 
ถงึ  
มกราคม 2554 

อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพันธ์
กับดัชนีราคาหลกัทรพัย์ของ
กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ในทิศทางเดยีวกนั ส่วนดชันี
ราค าผู้ บ ริโภ ค  (CPI) และ
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลักทรพัย์ของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
กญัญารตัน์  
ศริปิระไพ 

ปจัจัยทางเศรษฐ 
กิจที่มีผลกระทบ
ต่อดัชนีราคาหลกั 
ทรพัย์กลุ่มอสงัหา 
ริมทรัพย์และก่อ 
สรา้งในตลาดหลกั 
ทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศ รษ ฐกิ จที่ มี ผ ล 
กระทบต่อดชันีราคา
ห ลั ก ท รัพ ย์ ก ลุ่ ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่ อส ร้างในตลาด
ห ลั ก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย  

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET), ดชันี
ราคาวสัดุก่อสร้าง, ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) และ
ดัชนีความเชื่อมันทางธุรกิจ 
(สาขาก่อสรา้ง) 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
มกราคม 2550 
ถงึ 
ธนัวาคม 2553 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII) มคีวามสมัพันธ์กับดชันี
ราคาหลักทรพัย์กลุ่มอสังหา 
ริม ท รัพ ย์ แ ล ะ ก่ อ ส ร้า ง ใน
ทศิทางเดยีวกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ศุภวฒัน์  
ธนศริหิริญัสุข 

ปจัจัยที่มีผลกระ 
ทบต่อการเปลี่ยน 
แป ลงขอ งราค า
หลักท รัพ ย์กลุ่ ม
พลงังาน 

เพื่อศึกษาถึงปจัจยั
ที่ มีผ ลกระทบ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มพลงังาน 

ดัชนี ราคาผู้บ ริโภค  (CPI), 
อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน
บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (EX), 
อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 
12 เดอืน, ดชันีหลกัทรพัย์ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ (SET), และ
ดชันีราคาน ้ามนัดบิ Nymex 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
มกราคม 2550 
ถงึ 
มิ ถุ น า ย น  
2554 

อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
ด อ ล ล า ร์ ส ห รัฐ ฯ  (EX)  มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี
ร า ค า ผู้ บ ริ โ ภ ค  (CPI)  มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลกัทรพัยก์ลุ่มพลงังานในทศิ
ทางตรงขา้มกนั 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
สุวมิล  
สงัขทบัทมิ 

ป ั จ จั ย ท า ง
เศรษฐกจิทีม่คีวาม 
สัมพันธ์กับดัชนี
ราคาหุ้นในตลาด
หลักท รัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย 

เพื่อศกึษาปจัจยัทาง
เศรษฐกิจที่มีความ 
สัม พั น ธ์ กั บ ดั ช นี
ราคาหุ้ น ในตลาด
ห ลั ก ท รัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย 

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
(GDP), ปรมิาณเงนิลงทุนใน
หุ้ น จากชาว ต่ างป ระเทศ , 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
หุ้น(P/E), อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อดอลล่ าร์สหรัฐ 
อเมริกา(EX), ดัชนี อุตสาห 
ก รรมด าว น์ โจนส์  (DJIA), 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) และ
อตัราเงนิเฟ้อ 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
ร า ย เ ดื อ น 
ย ก เว้ น ผ ลิ ต 
ภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศใช้
ข้อมูลรายไตร
มาส 
มกราคม 2550 
ถงึ  
ธนัวาคม 2553 

ดชัน ีDJIA มคีวามสมัพนัธก์บั
ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลัก 
ทรพัย์ฯ ในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาท
ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ(EX)และ
อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพันธ์
กับดัชนี ราคาหุ้ น ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ในทศิทางตรงกนั
ข้าม ส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ(GDP) และดัชนี
ราค าผู้ บ ริโภค  (CPI) ไม่ มี
ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
อญัรตัน์  
เศวตประสาธน์ 

ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ล 
ก ระทบ ต่ อดัช นี
ราคาหลักทรัพย์
กลุ่ มพลังงานใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อศึกษาปจัจยัที่มี
ผลกระทบต่อดัชนี
ราค าห ลัก ท รัพ ย์
ก ลุ่ ม พ ลั ง ง าน ใน
ตลาดหลักท รัพ ย์
แห่งประเทศไทย 

ดัชนี ราคาผู้บ ริโภค  (CPI), 
อัตราเงิน เฟ้ อ (INF), อัตรา
แ ล ก เป ลี่ ย น เงิน บ าท ต่ อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ (EX), ดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลัก  ทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET), ดชันี
ราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลก
(NYMEX) และราคาทองค า
(GOLD) 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
สงิหาคม 2550 
ถงึ 
ก ร ก ฎ า ค ม 
2555 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัรา
เงนิเฟ้อและอตัราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
(EX)ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่ ม
พลงังาน 
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ตารางที ่3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขตการศกึษาวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะ

ศกึษาในรายงาน 
ธญัญน์ร ี 
เศรษฐาพฤทธิ ์

ป ัจจัยที่ มีผ ล ต่ อ
ดัชนี ราคาห้นใน
ตลาดหลกั ทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อศึกษาปจัจยัที่มี
ผลต่อดชันีราคาหุ้น
ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาท
ต่อดอลล่ าร์สห รัฐอ เมริก า
(EX), อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อก าไรหุ้น (P/E), ดชันีราคา
ผู้บริโภค(CPI), ดุลบัญชีเดิน 
สะพดั(CA) และอตัราดอกเบีย้
เงนิฝากประจ า 12 เดอืน 

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
รายเดอืน  
มกราคม 2551 
ถงึ 
ธนัวาคม 2555 

อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาท
ต่อดอลล่ารส์หรฐั(EX) มคีวาม 
สัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในทิศทางตรงกันข้าม 
ส่วนดชันีราคาผู้บรโิภค(CPI) 
ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนี
ราคาห้นในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย                                                 
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กรอบแนวคิด 

 
 

กรอบแนวความคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อ “การประเมนิน ้าหนกัความสมัพนัธ์” 
 
 

ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ี

อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity 

ETF) 

1. อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) 
2. ราคาน ้ามนัดบิดไูบ (DUBAI) 
3. ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 4.   อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอล
ล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX) 

 5.  เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของ
ประเทศไทย (CPI) 

 6. อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส ์(R_DJIA) 

 7. อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 
(R_S&P 500) 

 8. ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
 9. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
10. อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ

(R_NIKKEI) 
 

ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา 
 (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

1. อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์
เซท็ 50 อทีเีอฟ
(R_TDEX) 

2. อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF 
(R_ENGY) 

 



 
 

 บทท่ี 3  

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

ในการศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหาภาคทีส่่งผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ซึง่ขอ้มลูทีใ่ช้
ในการวเิคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูม(ิSecondary date) ประเภทอนุกรมเวลา(Time series) ราย
เดอืน ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 74 เดอืน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื กองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity 
ETF) โดยท าการศึกษาตัง้แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลา 74 เดอืน 

ตวัแปรในการศึกษา 

ตัวแปรต้น  ได้แก่  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  (INT), ราคาน ้ ามันดิบดูไบ  (DUBAI), 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา
(EX), เงินเฟ้อ/ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย(CPI), อัตราผลตอบแทนของดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันี
นิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ตัวแปรตาม  ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(R_TDEX) และอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหาภาคทีส่่งผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) จะใช้วิธีการทางเศรษฐมติิในการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด(Ordinary 
Least Squared : OLS) สามารถเขยีนแบบจ าลองไดด้งันี้ 

1. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) เขยีนสมการไดด้งันี้ 

R_TEDX  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA  

                  + β7R_S&P500 + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  

 

2. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (ENGY) เขยีนสมการไดด้งันี้ 

R_ENGY  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA  

                  + β7R_S&P500 + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  

 

โดยก าหนดให ้         

R_TEDX   =   อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (บาทต่อหน่วย) 

R_ENGY   =   อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (บาทต่อหน่วย) 

    α        =    ส่วนตดัแกน Y  

INT          =   อตัราดอกเบีย้นโยบาย (รอ้ยละต่อปี) 

DUBAI      =   ราคาน ้ามนัดบิดไูบ (ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 

GPD        =    ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (พนัลา้นบาท) 

EX     =    อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา(บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ) 
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CPI     =     เงนิเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (รอ้ยละ) 

R_DJIA     =     อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

R_S&P 500  =    อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

BSI      =     ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (รอ้ยละ) 

PII      =     ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (รอ้ยละ) 

R_NIKKEI  =     อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(เยนต่อหน่วย) 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา
(Time series) รายเดือน ตัง้แต่เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 รวม
ระยะเวลา 74 เดอืน โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งทีม่าต่างๆ ดงันี้ 

ตารางที ่4 แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ 

ตวัแปร แหล่งท่ีมา ช่ือแหล่งข้อมลู 

อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 
50อทีเีอฟ (R_TDEX) 

http://www.thaimutualfund.com/AI
MC/aimc_navCenterSearch3.jsp 

thaimutualfund 

อตัราผลตอบแทนของกอง 
ทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF (R_ENGY) 

http://www.thaimutualfund.com/AI
MC/aimc_navCenterSearch3.jsp 

thaimutualfund 

อัต ราด อก เบี้ ย น โยบ าย 
(INT) 

www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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ตารางที ่4 แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ(ต่อ) 

ตวัแปร แหล่งท่ีมา ช่ือแหล่งข้อมลู 

ร า ค า น ้ า มั น ดิ บ ดู ไ บ 
(DUBAI) 

https://www.quandl.com/ODA/POIL
DUB_USD-Dubai-Crude-Oil-Price 

Quandl Inc. 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม ใน
ประเทศ (GDP) 

http://www.nesdb.go.th/Default.asp
x?tabid=95 

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ 
กรรมการพัฒนาการ
เศรษ ฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(EX) 

www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

เงนิเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้รโิภค
ของประเทศไทย (CPI) 

www.price.moc.go.th ส านักดัชนี เศรษฐกิจ
การคา้ 

อตัราผลตอบแทนของดชันี
ดาวโจนส ์(R_DJIA) 

www.research.stlouisfed.org FEDERAL 
ECONOMIC  

อตัราผลตอบแทนของดชันี 
S&P 500 (R_S&P 500) 

www.research.stlouisfed.org FEDERAL 
ECONOMIC  

ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI) 

www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII) 

www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

อตัราผลตอบแทนของดชันี
นิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave NIKKEI Indexes 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ โดยน าปจัจยัต่างๆ ที่คาดว่าจะมี
อทิธพิลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) 
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT), ราคาน ้ ามันดิบดูไบ  (DUBAI), ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP), อัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX), เงนิเฟ้อ/ดชันี
ราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI), อัตราผลตอบแทนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 
(R_DJIA), อัตราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ 
(BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) มา
สรา้งแบบจ าลองเพื่ออธบิายความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรต้นในสมการและประมาณ
ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรจากแบบจ าลอง โดยใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติใินการสรา้งสมการถดถอย
เชงิซ้อน(Multiple Linear Regression) ด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Squared : 
OLS) ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัปจัจยัต่างๆ ซึง่เป็นตวัแปรต้นที่น ามาศกึษานัน้น่าจะมี
ความสมัพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางใด โดยดูจากเครื่องหมายของสมัประสิทธิ(์Beta) ซึ่ง
สมัประสทิธิ ์Beta ควรมขีนาดแตกต่างจากศูนย ์  

     สมมตฐิาน      

1. อตัราดอกเบี้ยนโยบาย (INT) ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ในทศิทางตรงกนัข้าม เนื่องจากเมื่ออตัราดอกเบี้ยปรบัตวัสูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุน
การกู้ยมืเพื่อการลงทุนสูงขึน้ตาม ผูบ้รโิภคกจ็ะออมเงนิมากขึน้เพราะไดด้อกเบีย้สูง ซึง่จะส่งผล
ให้บริษัทฯต่างๆ ขายของได้น้อยลง ก าไรน้อยลง ท าให้ราคาหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 

2.  น ้ามนัดบิดูไบ (Dubai) ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity 
ETF ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้น ้ ามนั
เชือ้เพลงิจะเพิม่ขึน้และส่งผลใหค้วามต้องการน ้ามนัดบิและราคาน ้ามนัดบิปรบัตัวเพิม่ตาม ท าให้
ราคาหุน้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้ 

3.  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมื่อ GDP เพิม่ขึน้ หมายความว่ามูลค่าของ
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ผลผลติสนิคา้และบรกิารทัง้หมดที่ผลติขึน้ในประเทศในปีนัน้เพิม่ขึน้ แสดงว่าเศรษฐกจิดขีึน้ ท า
ใหร้าคาหุน้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้ 

4.  อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บั
อตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมื่อค่าเงนิอ่อนค่าลง 
ตลาดหุ้นก็จะปรบัตัวลดลงด้วย ท าให้ราคาหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF ลดลง 

5.  เงนิเฟ้อ/ ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI) ควรจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทศิทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจาก เมือ่เงนิเฟ้อเพิม่สูงขึน้ ท า
ใหต้้นทุนของบรษิทัฯ เพิม่สูงขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อ และยงัส่งผลใหต้ลาดคาดว่าอตัราดอกเบีย้จะ
เพิม่สงูขึน้ตาม ท าใหร้าคาหุน้ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ลดลง 

6.  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ควรจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมือ่ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนสเ์พิม่ขึน้ แสดง
ว่าภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิามแีนวโน้มดขีึน้ เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาถอืเป็นเศรษฐกจิ
หลกัที่มผีลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เมื่อดชันี DJIA เพิม่ขึ้น ท าให้ราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
เพิม่ขึน้ดว้ย 

7.  ดชันี S&P 500 ควรจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF 
ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมื่อดชันี S&P 500 เพิม่ขึน้ แสดงว่าเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิามี
แนวโน้มดขีึน้ สะท้อนถงึเศรษฐกจิโลกโดยรวม ท าให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้ 

8.  ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) ควรจะมีความสมัพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมื่อดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิเพิม่ขึน้ แสดง
ให้เหน็ว่าเศรษฐกิจมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ ผู้ประกอบธุรกจิมคีวามเชื่อมัน่ในการลงทุนมากขึ้น 
ท าใหร้าคาหุน้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้ 

9.  ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ควรจะมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก เมือ่ดชันีการลงทุนภาคเอกชนเพิม่ขึน้ บรษิทั
มกีารลงทุนเพิ่มขึ้น เพิ่มตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้
ขยายตวัไดด้ ีท าใหร้าคาหุน้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF เพิม่ขึน้ 
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10. ดชันีนิเคอ ิ(NIKKEI) ควรจะมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity 
ETF ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่นถอืว่าเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ีส่ าคญัของ
เอเชยี เมื่อดชันีนิเคอเิพิม่ขึน้ นักลงทุนคาดว่าเศรษฐกจิจะปรบัตวัดขีึน้ ซึ่งจะส่งผลมายงัตลาด
หลกัทรพัย์ของประเทศไทย ท าให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุน 
Equity ETF เพิม่ขึน้ 

11. สมัประสทิธิ ์Beta ควรมขีนาดแตกต่างจากศูนย ์

ขัน้ตอนท่ี 2  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสถติเิชงิพรรณา (Descriptive statistics) ของปจัจยัทาง
เศรษฐกจิมหภาคแต่ละตวั โดยท าการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของตวัแปรต้นและตวัแปร
คาม โดยวธิ ีDicker-Fuller test เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัรปูแบบของตวัแปร โดยมสีมมตฐิาน
ดงันี้ 

สมมตฐิาน H0  :  ตวัแปร i ม ีUnit root (ไมน่ิ่ง) 

H1  :  ตวัแปร i ไมม่ ีUnit root (นิ่ง) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ค่า  P-value < 0.05  ปฏเิสธ H0  แสดงว่าตวัแปรไมม่ ีUnit root 

ค่า  P-value ≥ 0.05  ไม่ปฏิเสธ H  แสดงว่าตัวแปรม ีUnit root คอืไม่นิ่ง ต้องท าให้นิ่ง
ก่อน 

วธิที าใหต้วัแปรไม่นิ่ง => นิ่ง 

จาก ไม่นิ่ง X  =>  ใหน้ิ่ง   :  X2 – X1 

 

ขัน้ตอนท่ี  3 ท าการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ย (Mean), ค่ ามัธยฐาน (Median), ค่ าสูงสุด 
(Maximum), ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ตวัแปรตามและตวัแปรตน้แต่ละตวั 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 ท าการพิจารณาแผนภาพการกระจาย(Scatter plot) โดยใช้โปรแกรมทาง
สถติ ิเพื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรต้นแต่ละตวั  
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ขัน้ตอนท่ี 5 ท าการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตาม โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติใินการวเิคราะห์ ซึ่งจะพจิารณาจาก Correlation 
matrix ของตวัแปรตามทัง้หมด แลว้ดคู่า Correlation ระหว่างตวัแปร ดงันี้ 

 

 

 

 

ตวัแปรคู่ใดมคี่า Correlation ตัง้แต่ -0.8 ถึง +0.8 แสดงว่าตวัแปรนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัเอง  

ตวัแปรคู่ใดมคี่า Correlation ตัง้แต่ -1 ถึง -0.8 และ +0.8 ถึง  +1 แสดงว่าตัวแปรนัน้มี
ความสัมพันธ์กันเอง  ซึ่งหากพบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเองจะท าให้เกิดปญัหา 
Multicollinearity  

ซึง่สามารถแก้ปญัหา Multicollinearity โดยการตดัตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัเองออกไป
บางตวั  

 

ขัน้ตอนท่ี 6 ก าหนดรปูแบบของสมการถดถอยเชงิเสน้ สามารถเขยีนไดด้งันี้ 

 

R_TEDX  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA  

                  + β7R_S&P500 + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  

 

R_ENGY  =  α + β1INT + β2DUBAI + β3GDP + β4EX + β5CPI + β6R_DJIA  

                  + β7R_S&P500 + β8BSI + β9PII + β10 R_NIKKEI + Ut  
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ขัน้ตอนท่ี 7 ท าการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม (F-Test) 

โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

สมมตฐิาน H0  :  ไมม่ตีวัแปรตน้ใดๆ ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที ่

   อา้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF)  

     H1  :  มตีวัแปรตน้อยา่งน้อย 1 ตวัแปร ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน  

             ของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ค่า  P-value < 0.05  ปฏเิสธ H0  แสดงว่า มตีวัแปรต้นอย่างน้อย 1 ตวัแปรมอีทิธพิลต่อ
อตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

ค่า  P-value ≥ 0.05  ไม่ปฏเิสธ H0  แสดงว่า ไม่มตีวัแปรตน้ตวัใดเลยทีม่อีทิธพิลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

  

ขัน้ตอนท่ี 8 ท าการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้แต่ละตวักบัตวัแปรตาม (T-

Test) โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

สมมตฐิาน H0  :  ตวัแปรตน้ i ไมส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิ 

   ดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

      H1  :  ตวัแปรตน้ i ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิ 

   ดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัที ่0.05 (Significance Level = 0.05) 

ค่า  P-value < 0.05  ปฏิเสธ H0  แสดงว่า ตัวแปรต้นตัวนั ้นมีอิทธิพลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 

ค่า  P-value ≥ 0.05  ไม่ปฏิเสธ H0  แสดงว่า ตัวแปรต้นตัวนัน้ไม่มีอิทธิพลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) 
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ขัน้ตอนท่ี 9 ท าการตรวจสอบปญัหาเรื่อง Autocorrelation และ Heteroskedasticity ของ 

error term โดยตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

ปัญหาเรื่อง Autocorrelation  

สมมตฐิาน    H0  :  No autocorrelation 

      H1  :   autocorrelation 

พจิารณาจาก Breusch-Godfrey test  

วธิกีารแกป้ญัหาเรือ่ง Autocorrelation ใช ้Newey-West correction standard error  

ปัญหาเรื่อง Heteroskedasticity 

สมมตฐิาน    H0  :  No Heteroskedasticity 

      H1  :   Heteroskedasticity 

พจิารณาจาก White Heteroskedasticity Test  

วธิกีารแกป้ญัหาปญัหาเรือ่ง Heteroskedasticity ใช ้White correction standard error 

ซึ่ งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีปญั หาทั ้ง  Autocorrelation และ Heteroskedasticity 
สามารถแกป้ญัหาพรอ้มกนัโดยใช ้Newey-West correction standard error 

 

ขัน้ตอนท่ี 10  ท าการเขยีนสมการรายงานผล ตคีวามสมัประสทิธิ ์และค่า r-squared 

ค่า R2  แสดงถงึระดบัความเชื่อมัน่ทีต่วัแปรตน้(X)สามารถอธบิายตวัแปรตาม(Y)ได ้

โดยที ่R2  มคี่าอยูร่ะหว่าง  0 ถงึ 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1)  

R2  =  1  หมายถงึ  ตวัแปรต้น(X) มคีวามสามารถในการอธบิายตวัแปรตาม(Y) ไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ (เสน้ถดถอยมคีวามเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์) 

R2  =  0  หมายถึง ตัวแปรต้น(X) ไม่มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม(Y) 
กล่าวคอื ตวัแปรตน้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ค่า R2 ยิง่มคี่ามาก แสดงว่า ตวัแปรต้น(X) มคีวามสามารถในการอธบิายตวัแปรตาม(Y) 
มากขึน้ดว้ย  



 
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF) และความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั
ทางเศรษฐกิจมหภาคกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ 
(Equity ETF) โดยใช้วธิกีารทางเศรษฐมติใินการสรา้งสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear 
Regression) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squared : OLS) ซึง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายเดอืน 
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 74 เดอืน โดยตวั
แปรตามที่น ามาศึกษา ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(R_TDEX) และอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ตัว
แปรต้นที่น ามาศึกษา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  (INT), ราคาน ้ ามันดิบดูไบ  (DUBAI), 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา (EX), เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนของ
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อัตราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P500), 
ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI), ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของ
ดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จะเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย
สถิติเชิงพรรณา โดยท าการวิเคราะห์ความนิ่ง (Stationary) ของตัวแปร วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean), ค่ามัธยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่าต ่ าสุด (Minimum), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และท าการพจิารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ของตวัแปรตามและตวัแปร
ต้นแต่ละตวัที่น ามาศกึษา และส่วนที่ 2 จะเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติเิชงิอนุมาน โดยท า
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ จาก 
Correlation Matrix เพื่อแก้ปญัหา Multicollinearity และท าการ Run Regressions เพื่อสร้าง
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สมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Linear Regression) ที่เหมาะสมที่สุดตามวธิีการทาง
เศ รษ ฐมิติ  โด ย ใช้ ใน ก ารพิ จ ารณ าค่ า  F-statistic, ค่ า  T-statistic, ค่ า  R-Squared, ค่ า 
Significance (Sig.) และท าการทดสอบปญัหาเรื่อง Autocorrelation และ Heteroskedasticity 
และตรวจสอบสมมตฐิานทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

การวิเคราะหค์วามน่ิง (Stationary) ของตวัแปรต้นและตวัแปรตาม  

สมมตฐิาน H0  :  ตวัแปร i ม ีUnit root (ไมน่ิ่ง) 

H1  :  ตวัแปร i ไมม่ ีUnit root (นิ่ง) 

ตารางที ่5 ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของตวัแปร 

ตวัแปร ค่า P-Value ไม่มี Unit Root (น่ิง) มี Unit Root (ไม่น่ิง) 

R_TDEX 0.0000   

R_ENGY 0.0000   

INT 0.1306   

DUBAI 0.2056   

GDP 0.5863   

EX 0.4314   

CPI 0.0283   

R_DJIA 0.0000   

R_S&P 500 0.0000   

BSI 0.0173   

PII 0.5306   

R_NIKKEI 0.0000   
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จากตารางที ่5 แสดงผลการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของตวัแปร ซึง่จากการทดสอบ 
Unit Root ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา สามารถบรรยายไดด้งันี้ 

ตวัแปรที่มคีวามนิ่งของขอ้มูล (Stationary) ได้แก่ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทย
เด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX), อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY 
ETF (R_ENGY), เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนของ
ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), 
ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ตวัแปรที่มคีวามไม่นิ่งของขอ้มูล (Non Stationary) ได้แก่ อตัราดอกเบี้ยนโยบาย (INT), 
ราคาน ้ามนัดบิดูไบ (DUBAI), ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP), อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาท
ต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (EX) และ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  

ดงันัน้ ต้องน าตวัแปรทีม่คีวามไม่นิ่งของขอ้มลู (Non Stationary) ไปท าการปรบัค่าของตวั
แปร โดยใช ้X2 – X1  ซึง่หลงัจากการปรบัค่าของตวัแปรแลว้ ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 

ตารางที ่6 แสดงผลการทดสอบความนิ่ง (Stationary) ของตวัแปรหลงัแกไ้ขปญัหา 

ตวัแปร ค่า P-Value ไม่มี Unit Root (น่ิง) มี Unit Root (ไม่น่ิง) 

C_INT 0.0002   

C_DUBAI 0.0000   

C_GDP 0.0122   

C_EX 0.0000   

C_PII 0.0341   

 

จากตารางที่ 6 พบว่าหลงัจากการปรบัค่าของตัวแปร โดยใช้ X2 – X1 แล้ว สามารถ
แก้ไขปญัหาในเรื่องความไม่น่ิงของขอ้มลู (Non Stationary) ได้ กล่าวคอืตวัแปรมคีวามนิ่งของ
ขอ้มูล (Stationary) แล้ว ดงันัน้ในการวเิคราะห์ในขัน้ตอนต่อไปตวัแปรดงักล่าวจะใช้ขอ้มลูส่วน
ต่างของตวัแปรมาใชใ้นการวเิคราะหแ์ทน  
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โดยก าหนดให ้C_ หมายถงึ ส่วนต่างของตวัแปร ดงันี้  

 C_INT       คอื   ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย 

 C_DUBAI   คอื   ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดไูบ 

 C_GDP      คอื   ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 C_EX        คอื   ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  

 C_PII        คอื   ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

การวิเคราะหค่์าเฉล่ีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสงูสดุ (Maximum), ค่าต า่สดุ 
(Minimum), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตวัแปรตามและตวัแปรต้น 

ตารางที ่7 แสดงขอ้มลูคา่เบือ้งตน้ของตวัแปร 

 Mean Median Maximum Minimum Std.Dev. 

R_TDEX 1.063417 3.030768 15.50693 -36.42968 7.271442 

R_ENGY 0.375741 1.943463 17.47893 -39.65022 7.985672 

C_NIT -0.023973 0.000000 0.250000 -1.000000 0.196163 

C_DUBAI -0.222192 0.750000 11.81000 -27.35000 6.423919 

C_GDP 9.163927 2.166667 114.8333 -77.56667 38.43996 

C_EX -0.024338 -0.098500 1.165700 -0.992600 0.544718 

CPI 109.7607 107.8850 124.5000 102.1000 5.247201 

R_DJIA 0.533708 0.993412 9.116088 -15.15259 4.582244 

R_S&P 500 0.589215 1.792416 10.23066 -18.56365 5.079205 

BSI 48.15270 49.50000 55.70000 34.40000 4.923281 

C_PII 0.578767 0.910000 18.09000 -14.16000 4.825881 

R_NIKKEI 0.291557 0.341614 12.08881 -27.21623 6.626068 
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จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสูงสุด (Maximum), ค่า
ต ่าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของตวัแปรตามและตัว
แปรอสิระ ซึง่สามารถบรรยายไดด้งันี้ 

อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
1.063417 บาทต่อหน่วย มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.030768 บาทต่อหน่วย มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
15.50693 บาทต่อหน่วย มีค่าต ่ าสุดเท่ากับ -36.42968 บาทต่อหน่วย และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 7.271442 บาทต่อหน่วย 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  0.375741 บาทต่อหน่วย มีค่ามธัยฐานเท่ากับ 1.943463 บาทต่อหน่วย มีค่าสูงสุด
เท่ากบั 17.47893 บาทต่อหน่วย มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -39.65022บาทต่อหน่วย และมคี่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 7.985672 บาทต่อหน่วย 

ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ -0.023973 ต่อปี มี
ค่ามธัยฐานเท่ากบัรอ้ยละ 0.000000 ต่อปี มคี่าสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.250000 ต่อปี มคี่าต ่าสุด
เท่ากบัรอ้ยละ -1.000000 ต่อปี และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 0.196163 ต่อปี 

ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดไูบ (C_DUBAI) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั -0.222192 ดอลลารส์หรฐัฯ 
ต่อบาร์เรล มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.750000 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
11.81000 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -27.35000 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล
และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.423919 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.163927 
พนัลา้นบาท มคี่ามธัยฐานเท่ากบั  2.166667 พนัลา้นบาท มคี่าสูงสุดเท่ากบั 114.8333 พนัลา้น
บาท มคี่าต ่าสุดเท่ากบั  -77.5667 พนัล้านบาท และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 38.43996 
พนัลา้นบาท 

ส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX) มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั -0.024338 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มคี่ามธัยฐานเท่ากบั -0.098500 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ มคี่าสูงสุดเท่ากบั 1.165700 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -0.992600 บาท
ต่อดอลลารส์หรฐัฯ และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.544718 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 



83 
 

 

 เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI) มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 109.7607 มี
ค่ามธัยฐานเท่ากบัรอ้ยละ 107.8850 มคี่าสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 124.5000 มคี่าต ่าสุดเท่ากบัรอ้ย
ละ 102.1000 และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 5.247201  

 อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(R_DJIA) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.533708 
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย  มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 0.993412 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 9.116088 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -15.15259 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อ
หน่วย และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.582244 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย 

 อัตราผลตอบแทนของดัชนี  S&P 500 (R_S&P 500) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.589215 
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 1.792416 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย มคี่าสูงสุด
เท่ากบั 10.23066 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย มคี่าต ่าสุดเท่ากบั -18.56365 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อ
หน่วย และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.079205 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 48.15270 มีค่ามัธยฐาน
เท่ากบัรอ้ยละ 49.50000 มคี่าสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 55.70000 มคี่าต ่าสุดเท่ากบัรอ้ยละ 34.40000 
และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 4.923281  

 ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.578767 มี
ค่ามธัยฐานเท่ากับร้อยละ 0.910000 มีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.09000 มีค่าต ่ าสุดเท่ากับ-
14.16000 จดุ และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 4.825881  

อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.291557 เยนต่อหน่วย 
มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 0.341614 เยนต่อหน่วย มคี่าสูงสุดเท่ากบั 12.08881 เยนต่อหน่วย มคี่า
ต ่าสุดเท่ากบั -27.21623 เยนต่อหน่วย และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.626068 เยนต่อ
หน่วย 

การพิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) 

การพิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ระหว่างตัวแปรตาม ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท็ 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) และ อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กับ ตัวแปรต้น ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
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ดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของราคาน ้ ามันดิบดูไบ (C_DUBAI), ส่วนต่างของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา (C_EX), เงินเฟ้อ/ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย (CPI), อัตรา
ผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (R_DJIA), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 
(R_S&P500), ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจ (BSI), ส่วนต่างของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) พบว่าตวัแปรตามและตวัแปรต้นแต่
ละตวัมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิเสน้ตรง  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์(Correlation) 

 การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์(Correlation) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร โดย
พจิารณาจาก Correlation Matrix เพื่อแกป้ญัหา Multicollinearity ผลการวเิคราะหส์ามารถแสดง
ไดด้งันี้ 
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ตารางที ่8 แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้ (Correlation Matrix)  

 C_INT C_DUBAI C_GDP C_EX CPI R_DJIA R_S&P 500 BSI C_PII R_NIKKEI 
C_INT  1.000000  0.123842  0.113775 -0.094820  0.024366  0.200513  0.136927  0.501441  0.366572 -0.015539 

C_DUBAI  0.123842  1.000000  0.314410 -0.308949 -0.484123  0.452092  0.508326  0.292975  0.111507  0.415975 
C_GDP  0.113775  0.314410  1.000000 -0.168469 -0.058889  0.177062  0.198851  0.501553  0.686756  0.246879 
C_EX -0.094820 -0.308949 -0.168469  1.000000  0.078100 -0.455255 -0.470444 -0.098234 -0.157857 -0.306240 
CPI  0.024366 -0.484123 -0.058889  0.078100  1.000000 -0.323333 -0.370772 -0.081157  0.138178 -0.307615 

R_DJIA  0.200513  0.452092  0.177062 -0.455255 -0.323333  1.000000  0.980279  0.214399  0.086646  0.663902 
R_S&P 500  0.136927  0.508326  0.198851 -0.470444 -0.370772  0.980279  1.000000  0.219290  0.084337  0.706208 

BSI  0.501441  0.292975  0.501553 -0.098234 -0.081157  0.214399  0.219290  1.000000  0.559964  0.240962 
C_PII  0.366572  0.111507  0.686756 -0.157857  0.138178  0.086646  0.084337  0.559964  1.000000  0.040080 

R_NIKKEI -0.015539  0.415975  0.246879 -0.306240 -0.307615  0.663902  0.706208  0.240962  0.040080  1.000000 
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จากตารางที่  8 พบว่ ามีป ัญ หา Multicollinearity กล่ าวคือมีตัวแปรต้นบางตัวมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเอง ซึ่งได้แก่ อัตราผลตอบแทนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์
(R_DJIA) และอตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P500) เนื่องจากดชันีอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ (R_DJIA) และดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ของสหรฐัอเมริกา
เหมอืนกนั ตวัแปรทัง้ 2 ตวันี้จงึมคีวามสมัพนัธก์นัสงู  

แนวทางในการแก้ปญัหา Multicollinearity ท าได้โดยการเลือกตัดตัวแปรต้นที่มี
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเองออกไป คอื เลอืกตดัอตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ (R_DJIA) และคงอตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P500) ไว้ เพื่อให้อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P500) เป็นตัวแทนของดชันีในตลาดหลกัทรพัย์ของ
สหรฐัอเมรกิา  

 

การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) โดยการพิจารณาค่า F-

Test, ค่า T-Test, ค่า R-Squared, ค่า Significance (Sig.) และท าการทดสอบปัญหาเรื่อง 

Autocorrelation และ Heteroskedasticity ได้ดงัน้ี 

 

การส ร้างสมการถดถอยเชิ งซ้อน  (Multiple Linear Regression) ของอัตรา

ผลตอบแทนของอตัราผลตอบแทนของกองทุน เปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 1  

R_TDEX = - 5.060718 - 7.652557C_INT + 0.212055C_DUBAI - 0.045186C_GDP 

      (14.91216)     (3.126897)**        (0.101508)**            (0.019894)**       

     - 5.628685C_EX  - 0.001256CPI + 0.321234R_S&P500 + 0.124628BSI  

        (1.047753)**    (0.117964)           (0.157949)**               (0.143755)      

        + 0.176926C_PII  + 0.332351R_NIKKEI + Ut 

              (0.164774)          (0.110432)** 

โดยมคี่า  F-statistic     =    17.54963         Prob.(F-Statistic)          =  0.000000 

   R-squared    =    0.714863         Adjusted R-squared      =  0.674129  
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หมายเหตุ :  ค่าในวงเลบ็          หมายถงึ  ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

     ไมม่เีครือ่งหมาย *   หมายถงึ  ไมม่นียัส าคญั 

        **      หมายถงึ   มนียัส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม (F-Test)  

สมมตฐิาน H0  :  ไมม่ตีวัแปรตน้ใดๆ ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน  

   เปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 

     H1  :  มตีวัแปรตน้อยา่งน้อย 1 ตวัแปร ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทน  

             ของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%)     

จากผลการทดสอบพบว่า มคี่า F-statistic เท่ากบั  17.54963 ดว้ยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 มคี่า Prob.(F-statistic) เท่ากบั 0.000000  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 : 
และสนับสนุนสมมติฐาน H1  แสดงว่า มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นแต่ละตวักบัตวัแปรตาม(T-Test)  

สมมตฐิาน H0  :  ตวัแปรตน้ i ไมส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์ 

   เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 

      H1  :  ตวัแปรตน้ i ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์ 

   เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัที ่0.05 (Significance Level = 0.05) 

จากผลการทดสอบค่า T-statistic ด้วยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 พบว่า ตวัแปรต้นที่
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ได้แก่ ส่วน
ต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดูไบ (C_DUBAI), ส่วน
ต่างของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
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เงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P500) และ
อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

มีค่า R-squared เท่ากับ  0.714863 แสดงว่า ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของราคาน ้ ามันดิบดูไบ (C_DUBAI), ส่วนต่างของ
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอล
ล่าร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX), อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P500) และอัตรา
ผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) ได้ร้อยละ 71.4863 ส่วนอีกร้อยละ 
28.5137 เกิดจากอิทธพิลของตวัแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสินใจ 
(Adjusted R-squared) เท่ากบัรอ้ยละ 67.4129 

 

ท า ก า ร ท ด ส อ บ ปั ญ ห า เ ร่ื อ ง ค่ า ค ว า ม ค า ด เค ล่ื อ น  Autocorrelation แ ล ะ 

Heteroskedasticity 

การทดสอบค่าความสมัพนัธข์องค่าความคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

H0  :  No Autocorrelation (ค่าความคาดเคลื่อนไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเอง) 

H1  :  Autocorrelation (ค่าความคาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นัเอง) 

มรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ตารางที ่9 แสดงผลการทดสอบค่าความสมัพนัธข์องค่าความคาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

F-statistic         =             0.782608     Prob. F(12,51)           =     0.6653 

Obs*R-squared         =              11.35204     Prob. Chi-Square(12) =     0.4990 

 

จากตารางที ่9 ผลการทดสอบพบว่า Prob.(F-statistic) = 0.6653 ซึง่มากกว่า 0.05 จงึไม่
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 :  No Autocorrelation แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนไม่มีความสมัพันธ์
กนัเอง 
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การทดสอบความแปรปรวนของค่าความคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

H0  :  No Heteroskedasticity (ความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนคงที)่ 

H1  :  Heteroskedasticity (ความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนไมค่งที)่ 

มรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ตารางที ่10 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) 

F-statistic       =                3.139716     Prob. F(54,18)          =     0.0048 

Obs*R-squared      =                65.99367     Prob. Chi-Square(54)       =      0.1269 

 

จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบพบว่า Prob.(F-statistic) = 0.0048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึ
ป ฏิ เ ส ธ ส ม ม ติ ฐ า น  H0 : No Heteroskedasticity แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ส ม ม ติ ฐ า น  H1 : 
Heteroskedasticity แสดงให้เหน็ว่าค่าความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนไม่คงที่ ดงันัน้ จงึท า
การแก้ไขปญัหา Heteroskedasticity ด้วยวธิีการใช้ White correction standard error ผลการ
ทดสอบหลงัการแก้ไขปญัหา Heteroskedasticity พบว่าค่าสมัประสทิธ์ (Coefficient) ไม่มกีาร
เปลี่ยนแปลง แต่ค่า Std. Error, T-statistic และค่า P-Value เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะได้สมการ
ถดถอยสมการถดถอยเชงิซอ้นใหม ่ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 2 หลงัแก้ปัญหา Heteroskedasticity  

ตวัแปรตาม : R_TDEX   
วธิ ี: ก าลงัสองน้อยทีสุ่ด   
วนัที ่: 16/02/15   เวลา : 01:05   
ตวัอย่าง  (ปรบั) : 2 74   
Included observations: 73 หลงัจากการปรบัเปลีย่น  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     ตวัแปร ค่าสมัประสทิธิ ์ Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.060718 14.86482 -0.340449 0.7347 

C_INT -7.652557 2.679458 -2.856010 0.0058 
C_DUBAI 0.212055 0.121686 1.742640 0.0863 
C_GDP -0.045186 0.018511 -2.441064 0.0175 
C_EX -5.628685 1.091625 -5.156247 0.0000 
CPI -0.001256 0.110078 -0.011407 0.9909 

R_S_P500 0.321234 0.171647 1.871475 0.0659 
BSI 0.124628 0.160441 0.776782 0.4402 

C_PII 0.176926 0.142169 1.244480 0.2179 
R_NIKKEI 0.332351 0.116950 2.841813 0.0060 

     
     R-squared 0.714863     Mean dependent var 1.063417 

Adjusted R-squared 0.674129     S.D. dependent var 7.271442 
S.E. of regression 4.150908     Akaike info criterion 5.811179 
Sum squared resid 1085.492     Schwarz criterion 6.124941 
Log likelihood -202.1080     Hannan-Quinn criter. 5.936218 
F-statistic 17.54963     Durbin-Watson stat 2.417688 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 10.15889 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     

 

R_TDEX = - 5.060718 - 7.652557C_INT + 0.212055C_DUBAI - 0.045186C_GDP 

        (14.86482)     (2.679458)**         (0.121686)            (0.018511)**       

      - 5.628685C_EX  - 0.001256CPI + 0.321234R_S&P500 + 0.124628BSI  

          (1.091625)**      (0.110078)           (0.171647)            (0.160441)      

          + 0.176926C_PII  + 0.332351R_NIKKEI + Ut 

               (0.142169)          (0.116950)**       

โดยมคี่า  F-statistic    =  17.54963  Prob.(F-statistic)         =   0.000000 

   R-squared   =   0.714863  Adjusted R-squared     =  0.674129  

หมายเหตุ :  ค่าในวงเลบ็          หมายถงึ  ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
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     ไมม่เีครือ่งหมาย *   หมายถงึ  ไมม่นียัส าคญั 

        **      หมายถงึ   มนียัส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

จากผลการทดสอบพบว่า มคี่า F-statistic เท่ากบั 17.54963 ดว้ยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95  มคี่า Prob.(F-statistic) เท่ากบั 0.000000  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H0 : 
และสนับสนุนสมมติฐาน H1  แสดงว่า มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX)  

จากผลการทดสอบค่า T-statistic ด้วยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 พบว่า ตวัแปรต้นที่
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ได้แก่ ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX) และ
อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

มีค่า R-squared เท่ากับ  0.714863 แสดงว่า ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่าง
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) และอตัราผลตอบแทนของ
ดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด
ไทยเด็กซ์ เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) ได้ร้อยละ 71.4863 ส่วนอีกร้อยละ 28.5137 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาพิจารณา มีค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (Adjusted R-
squared) เท่ากบัรอ้ยละ 67.4129 

 

สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 2 ได้ดงัน้ี 

1. ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
เท่ากับ 7.652557 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT) 
เปลีย่นแปลงไป 1 percentage point โดยเฉลีย่แลว้ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์
เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) จะเปลี่ยนแปลงไป 7.652557 บาทต่อหน่วย ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

2. ส่วนต่างของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (C_GDP) มีความสมัพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดยมี
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ค่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.045186 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อส่วนต่างของผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศไทย (C_GDP) เปลี่ยนแปลงไป 1 พนัล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้ว อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) จะเปลีย่นแปลงไป 0.045186 บาทต่อหน่วย 
ในทศิทางตรงกนัขา้ม แต่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

3. ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (C_EX) มี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ใน
ทศิทางตรงกนัข้าม โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 5.628685 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อส่วนต่าง
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) 1 เงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ โดยเฉลีย่แลว้ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) 
จะเปลีย่นแปลงไป 5.628685 บาทต่อหน่วย แต่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

4. อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) ในทิศทางเดียวกัน โดยมคี่าสมัประสิทธิ ์
เท่ากับ  0.332351 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออัตราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) 
เปลีย่นแปลงไป 1 เยนต่อหน่วย โดยเฉลีย่แลว้ อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 
50 อีทีเอฟ (R_TDEX) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.332351 บาทต่อหน่วย ในทิศทางเดียวกัน และ
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 

การส ร้างสมการถดถอย เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Linear Regression) ขอ งอัต รา

ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 3 

R_ENGY = - 0.610724 - 8.001472C_INT + 0.221044C_DUBAI - 0.049282C_GDP 

       (17.00472)    (3.565681)**         (0.115752)             (0.022686)**      

       - 4.451868C_EX  + 0.045948CPI + 0.490133R_S&P500 - 0.091094BSI  

          (1.194779)**         (0.134517)        (0.180113)**            (0.163927)      

         + 0.241073C_PII + 0.412345R_NIKKEI + Ut 

              (0.187897)          (0.125929)** 



93 
 

 

โดยมคี่า  F-statistic   =    15.77031         Prob.(F-Statistic)          =  0.000000 

   R-squared  =    0.692582         Adjusted R-squared      = 0.648665  

หมายเหตุ :  ค่าในวงเลบ็          หมายถงึ  ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

     ไมม่เีครือ่งหมาย *   หมายถงึ  ไมม่นียัส าคญั 

    **      หมายถงึ   มนียัส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตาม (F-Test)  

สมมตฐิาน H0  :  ไมม่ตีวัแปรตน้ใดๆ ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด   

                             MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

 H1  :  มตีวัแปรตน้อยา่งน้อย 1 ตวัแปร ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน
เปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%)     

จากผลการทดสอบพบว่า มคี่า F-statistic เท่ากบั  15.77031 ดว้ยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 มคี่า Prob.(F-statistic) เท่ากบั 0.000000  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0 : 
และสนับสนุนสมมติฐาน H1  แสดงว่า มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

 

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นแต่ละตวักบัตวัแปรตาม (T-Test)  

สมมตฐิาน H0  :  ตวัแปรตน้ i ไมส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด   

                  MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

             H1  :  ตวัแปรตน้ i ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK    

                     ENERGY ETF (R_ENGY)  

โดยมรีะดบันยัส าคญัที ่0.05 (Significance Level = 0.05) 
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จากผลการทดสอบค่า T-statistic ด้วยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 พบว่า ตวัแปรต้นที่
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้แก่ ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัรา
ผลตอบแทนของดัชนี  S&P 500 (R_S&P500) และอัตราผลตอบแทนของดัชนีนิ เคอ ิ
(R_NIKKEI) 

มีค่า R-squared เท่ากับ  0.692582 แสดงว่า ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่าง
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี 
S&P 500 (R_S&P500) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) สามารถอธบิายการ
เปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้
รอ้ยละ 69.2582 ส่วนอกีรอ้ยละ 30.7418 เกดิจากอทิธพิลของตวัแปรอื่นทีไ่ม่ได้น ามาพจิารณา 
มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (Adjusted R-squared) เท่ากบัรอ้ยละ 64.8665 

 

ท า ก า ร ท ด ส อ บ ปั ญ ห า เ ร่ื อ ง ค่ า ค ว า ม ค า ด เค ล่ื อ น  Autocorrelation แ ล ะ 

Heteroskedasticity 

การทดสอบค่าความสมัพนัธข์องค่าความคาดเคล่ือน (Autocorrelation) 

โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

H0  :  No Autocorrelation (ค่าความคาดเคลื่อนไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเอง) 

H1  :  Autocorrelation (ค่าความคาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นัเอง) 

โดยมรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ตารางที ่11 แสดงผลการทดสอบค่าความสมัพนัธข์องค่าความคาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

F-statistic         =             2.033552     Prob. F(12,51)           =     0.0399 

Obs*R-squared         =              23.62506     Prob. Chi-Square(12) =     0.0229 
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จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบพบว่า Prob.(F-statistic) = 0.0399 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 :  No Autocorrelation แต่สนับสนุนสมมติฐาน H1  :  Autocorrelation 
แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นัเอง  

 

การทดสอบความแปรปรวนของค่าความคาดเคล่ือน (Heteroskedasticity) 

โดยมสีมมตฐิาน ดงันี้ 

H0  :  No Heteroskedasticity (ความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนคงที)่ 

H1  :  Heteroskedasticity (ความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนไมค่งที)่ 

มรีะดบันยัส าคญัในการทดสอบที ่0.05 (Significance Level = 5%) 

ตารางที ่12 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) 

F-statistic       =                2.428341     Prob. F(54,18)         =       0.0204 

Obs*R-squared      =                64.18892     Prob. Chi-Square(54)       =      0.1616 

 

จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบพบว่า Prob.(F-statistic) = 0.0204 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึ
ปฏเิสธสมมตฐิาน H0 : No Heteroskedasticity แต่สนับสนุนสมมตฐิาน H1 : Heteroskedasticity 
แสดงใหเ้หน็ว่าค่าความคาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนไมค่งที ่ 

จากการท าก ารทดสอบป ัญ หาเรื่อ งค่ าความคาด เคลื่ อน  Autocorrelation และ 
Heteroskedasticity พบว่า มปีญัหาทัง้ค่าความคาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นัเองและความคาด
เคลื่ อ นมีค ว าม แป รป รวน ไม่ ค งที่  ดั งนั ้น ท าก ารแก้ ไขป ัญ ห า  Autocorrelation และ 
Heteroskedasticity ด้วยวิธีการใช้ Newey-West correction standard error ผลการทดสอบ
หลังก ารแก้ ไขป ัญ ห า  Autocorrelation และ Heteroskedasticity พ บว่ าค่ าสัมป ระสิท ธ ์
(Coefficient) ไม่มกีารเปลีย่นแปลง แต่ค่า Std. Error, T-statistic และค่า P-Value เปลีย่นแปลง 
ซึง่จะไดส้มการถดถอยสมการถดถอยเชงิซอ้นใหม ่ดงันี้ 
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ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 4 หลงัแก้ปัญหา Autocorrelation และ 

Heteroskedasticity  

ตวัแปรตาม : R_ENGY   

วธิ ี: ก าลงัสองน้อยทีสุ่ด   

วนัที ่: 11/02/15   เวลา : 01:09   

ตวัอย่าง (ปรบั): 2 74   

Included observations: 73 หลงัจากการปรบัเปลีย่น  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     ตวัแปร ค่าสมัประสทิธิ ์ Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.610724 13.17979 -0.046338 0.9632 

C_INT -8.001472 2.896511 -2.762452 0.0075 
C_DUBAI 0.221044 0.147866 1.494898 0.1399 
C_GDP -0.049282 0.014846 -3.319490 0.0015 
C_EX -4.451868 1.382684 -3.219729 0.0020 
CPI 0.045948 0.127890 0.359279 0.7206 

R_S_P500 0.490133 0.149015 3.289153 0.0016 
BSI -0.091094 0.127374 -0.715173 0.4771 

C_PII 0.241073 0.113660 2.120994 0.0379 
R_NIKKEI 0.412345 0.172710 2.387499 0.0200 

     
      

R-squared 
 

0.692582 
     
Mean dependent var 

 
0.375741 

Adjusted R-squared 0.648665     S.D. dependent var 7.985672 
S.E. of regression 4.733387     Akaike info criterion 6.073807 
Sum squared resid 1411.512     Schwarz criterion 6.387568 
Log likelihood -211.6940     Hannan-Quinn criter. 6.198846 
F-statistic 15.77031     Durbin-Watson stat 2.664459 
Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 8.595450 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    

     
     

 

R_ENGY = - 0.610724 - 8.001472C_INT + 0.221044C_DUBAI - 0.049282C_GDP 

      (13.17979)    (2.896511)**        (0.147866)              (0.014846)**       

      - 4.451868C_EX  + 0.045948CPI + 0.490133R_S&P500 - 0.091094BSI  

          (1.382684)**      (0.127890)         (0.149015)**           (0.127374)      

         + 0.241073C_PII + 0.412345R_NIKKEI + Ut 

             (0.113660)**        (0.172710)** 
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โดยมคี่า  F-statistic    =  15.77031  Prob.(F-statistic)         =   0.000000 

   R-squared   =   0.692582  Adjusted R-squared     =   0.648665  

หมายเหตุ :  ค่าในวงเลบ็          หมายถงึ  ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

     ไมม่เีครือ่งหมาย *   หมายถงึ  ไมม่นียัส าคญั 

   **      หมายถงึ   มนียัส าคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  

จากผลการทดสอบพบว่า มคี่า F-statistic เท่ากบั 15.77031 ดว้ยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95  มคี่า Prob.(F-statistic) เท่ากับ 0.000000  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน H0  
และสนับสนุนสมมติฐาน H1  แสดงว่า มีตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวแปร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

จากผลการทดสอบค่า T-statistic ด้วยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 พบว่า ตวัแปรต้นที่
ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้แก่ ส่วน
ต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัรา
ผลตอบแทนของดัชนี  S&P 500 (R_S&P500) และอัตราผลตอบแทนของดัชนีนิ เคอ ิ
(R_NIKKEI) 

มีค่า R-squared เท่ากับ  0.692582 แสดงว่า ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่าง
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี 
S&P 500 (R_S&P500) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) สามารถอธบิายการ
เปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้
รอ้ยละ 69.2582 ส่วนอกีรอ้ยละ 30.7418 เกดิจากอทิธพิลของตวัแปรอื่นทีไ่ม่ได้น ามาพจิารณา 
มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (Adjusted R-squared) เท่ากบัรอ้ยละ 64.8665 

 

สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอยเชิงซ้อน สมการท่ี 4 ได้ดงัน้ี 

1. ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)  ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
เท่ากับ 8.001472 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT) 
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เปลี่ยนแปลงไป 1 percentage point โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 8.001472 บาทต่อหน่วย ในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

2. ส่วนต่างของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (C_GDP) มีความสมัพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดย
มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.049282 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศไทย (C_GDP) เปลี่ยนแปลงไป 1 พนัล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้ว อตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.049282 บาทต่อ
หน่วย ในทศิทางตรงกนัขา้ม แต่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

3. ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (C_EX) มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ใน
ทศิทางตรงกนัข้าม โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 4.451868 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อส่วนต่าง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX) 1 บาทต่อเงนิดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยแล้ว  อัต ราผลตอบแทนของกองทุน เปิด  MTRACK ENERGY ETF 
(R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 4.451868 บาทต่อหน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ไม่เป็นไป
ตามกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

4. อัตราผลตอบแทนของดัชนี  S&P 500 (R_S&P500) มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ในทศิทางเดยีวกนั โดยมี
ค่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั  0.490133 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่ออตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 
500 (R_S&P500) เปลี่ยนแปลงไป 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย โดยเฉลี่ยแล้ว อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 
0.490133 บาทต่อหน่วย ในทศิทางเดยีวกนั และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

5. ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ในทศิทางเดยีวกนั โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
เท่ากบั  0.241073 สามารถอธบิายได้ว่า เมื่อส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 
เปลี่ยนแปลงไป 1 percentage point โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.241073 บาทต่อหน่วย ในทศิทาง
เดยีวกนั และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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6. อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ในทิศทางเดียวกัน โดยมคี่าสมัประสิทธิ ์
เท่ากับ  0.412345 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออัตราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) 
เปลี่ยนแปลงไป 1 เยนต่อหน่วย โดยเฉลี่ยแล้ว อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF (R_ENGY) จะเปลี่ยนแปลงไป 0.412345 บาทต่อหน่วย ในทิศทางเดียวกัน 
และเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้น (Equity ETF) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) ประเภท
อนุกรมเวลา (time series) รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2551 ถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 
2557 รวมระยะเวลา 74 เดอืน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผล
กระทบต่อปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่
อ้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิมห
ภาคกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) โดยปจัจยัทาง
เศรษฐกจิมหภาคที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วน
ต่างของราคาน ้ามนัดบิดูไบ (C_DUBAI), ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), ส่วนต่าง
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภค
ของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ดชันีความเชื่อมัน่
ทางธุรกจิ (BSI), ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันี
นิเคอิ (R_NIKKEI) โดยใช้วธิีการทางเศรษฐมติิในการสร้างสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple 
Linear Regression) ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด(Ordinary Least Squared : OLS)  

สรปุผลการศึกษา 

จากผลการวเิคราะหต์วัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคทีส่่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของ
กองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) โดยท าการศึกษา 2 กองทุน ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) และอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ซึง่สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
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อตัราผลตอบแทนของกองทนุเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) อตัราผลตอบแทนของกองทนุเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)

ค่าสมัประสทิธิ ์ นยัส าคญั ทศิทางความสมัพนัธ์ ค่าสมัประสทิธิ ์ นยัส าคญั ทศิทางความสมัพนัธ์

สว่นต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT)  7.652557**  -  8.001472**  -

สว่นต่างของราคาน ้ามนัดบิดูไบ (C_Dubai) 0.212055 C + 0.221044 C +

สว่นต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP)  0.045186**  -  0.049282**  -

สว่นต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลา่ร์

สหรฐัอเมรกิา (C_EX)
 5.628685**  -  4.451868**  -

เงนิเฟ้อ/ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) 0.001256 C - 0.045948 C +

อตัราผลตอบแทนของดชัน ีS&P 500 (R_S&P 500) 0.321234 C +  0.490133**  +

ดชันคีวามเชือ่ม ัน่ทางธุรกจิ (BSI) 0.124628 C + 0.091094 C -

สว่นต่างของดชันกีารลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 0.176926 C +  0.241073**  +

อตัราผลตอบแทนของดชันนีเิคอ ิ(R_NIKKEI)  0.332351**  +  0.412345**  +

 F-statistic    =  17.54963      Prob.(F-statistic)         =   0.000000 F-statistic    =  15.77031       Prob.(F-statistic)         =   0.000000

 R-squared   =  0.714863     Adjusted R-squared     =   0.674129 R-squared   =   0.692582     Adjusted R-squared     =   0.648665

ตวัแปรตาม

ตารางที ่13 สรปุความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้ที่มต่ีออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



102 
 

 

หมายเหตุ         **      หมายถงึ   มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัรอ้ยความเชื่อมัน่ละ 95 

             หมายถงึ    มรีะดบันยัส าคญั 

C หมายถงึ    ไมม่รีะดบันยัส าคญั 

 +        หมายถงึ   มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในทศิทางเดยีวกนั  

             -         หมายถงึ   มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในทศิทางตรงกนัขา้ม 

จากตารางที่ 13 สรุปผลการศึกษาพบว่า มตีัวแปรต้น 4 ตัว ได้แก่ ส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) และอตัราผลตอบแทนของดชันี
นิเคอ ิ(R_NIKKEI) ที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีี
เอฟ (R_TDEX) ได้อย่างมนีัยส าคญั ด้วยระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัว 
สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อีที
เอฟ (R_TDEX) ได้ร้อยละ 71 .4863 อีกร้อยละ 28.5137 เกิดจากปจัจัยอื่นที่ไม่ได้น ามา
พจิารณา 

มตีัวแปรต้น 6 ตัว ได้แก่ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วนต่างของดชันี
การลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตราผลตอบแทนของดัชนีนิเคอิ (R_NIKKEI) ที่ส่งผล
กระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)  ไดอ้ยา่งมี
นัยส าคัญ ด้วยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยตัวแปรทั ้6 ตัว สามารถอธิบายการ
เปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้
รอ้ยละ 69.2582 อกีรอ้ยละ 30.7418 เกดิจากปจัจยัอื่นทีไ่มไ่ดน้ ามาพจิารณา 

อภิปรายผล 

จากการศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีส่่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน 
ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) โดยท าการศกึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีส่่งผล
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กระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) และอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) พบว่า 

1. ปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทย
เด็กซ์ เซท 50 อีทเีอฟ (R_TDEX) ได้แก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วน
ต่างของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อ
เงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ส่วนปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด
ไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ไดแ้ก่ ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดไูบ (C_DUBAI), เงนิ
เฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 
500), ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) และส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 

ปจัจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้แก่ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), 
ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP), ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
เงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX), อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วน
ต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI)  

ส่วนปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ไดแ้ก่ ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดูไบ (C_DUBAI), เงนิ
เฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) และดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 

2. ปจัจยัที่มคีวามสมัพันธ์ในทิศทางเดยีวกันกบัอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทย
เดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทย
เด็กซ์ เซท 50 อีทเีอฟ (R_TDEX) ได้แก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วน
ต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
เงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX)  

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK 
ENERGY ETF (R_ENGY) ได้แก่ อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500), ส่วน
ต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 
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ปจัจยัที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิด 
MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) ได้แก่ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), 
ส่วนต่างของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ
บาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) โดยตวัแปรตน้ทัง้หมดสามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทนุ 

ETF ท่ีอ้างอิงดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) 

ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) 

ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) ในทิศทางตรงกนัข้าม ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐาน และเป็นไปแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ปจัจยัพื้นฐาน โดยแนวคดิเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้น
ของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง กล่าวคอื เมื่ออตัราดอกเบี้ยปรบัตวัสูงขึน้ ต้นทุน
การกู้ยมืเพื่อการลงทุนของบรษิทัต่างๆ ก็จะสูงขึ้นตาม เมื่อบรษิัทมตี้นทุนของเงนิทุนที่สูงขึ้น 
ยอ่มส่งผลใหก้ าไรทีไ่ดร้บัน้อยลง ซึง่จะสะทอ้นไปยงัราคาหุน้ของบรษิทั ท าใหร้าคาหุน้ลดลง ใน
ขณะเดยีวกนันักลงทุนก็จะหนัมาออมเงนิมากขึน้เพราะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่า ดงันัน้ การเพิม่ขึน้
ของอตัราดอกเบีย้จงึส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity 
ETF) ลดลงเช่นเดยีวกนั 

 

ส่วนต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) 

ส่วนต่างของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) ในทศิทางตรงกนั
ขา้ม ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ แต่ไม่สอดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และไม่เป็นไปตามแนวคดิ
การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน  ซึง่สาเหตุทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (C_GPD) กับอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้นในประเทศ 
(Equity ETF) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจเน่ืองมาจากได้รบัผลกระทบจากปจัจยัอื่นที่น ามา
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ศึกษาในครัง้นี้ด้วย ซึ่งได้แก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT) และส่วนต่างของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) นัน่เป็นเพราะการวดัผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) สามารถวดัได้จาก GDP = รายจ่ายเพื่อบรโิภค (Consumption) + 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน (Investment) + รายจ่ายของรฐับาล (Government spending) + รายจ่าย
สุทธขิองต่างประเทศที่ซื้อสนิค้าผลติในประเทศ (exports – imports) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายเพื่อการบรโิภค, รายจ่ายเพื่อการลงทุน และ
รายจา่ยของภาครฐั กล่าวคอื หากอตัราดอกเบีย้นโยบายเพิม่ขึน้กจ็ะส่งผลให้ต้นทุนสงูขึน้ ท าให้
รายจ่ายเพื่อการบรโิภค, รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายของภาครฐัเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย 
นอกจากนี้การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิากจ็ะส่งผล
กระทบต่อรายจ่ายสุทธขิองต่างประเทศที่ซื้อสนิค้าผลติในประเทศด้วย กล่าวคือ หากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัเพิม่ขึ้น ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลกระทบต่อทัง้
ธุรกิจน าเข้าและส่งออก ส าหรบัธุรกิจน าเข้า (imports) การที่ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงท าให้ต้อง
จ่ายเงนิค่าสนิค้ามากขึน้ ส าหรบัธุรกจิส่งออก  (exports) การที่ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงท าให้ได้รบั
เงนิค่าสนิค้ามากขึ้น ดงันัน้ จะเห็นว่าอตัราดอกเบี้ยนโยบาย,อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิ
ดอลลารส์หรฐัและผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่การเปลีย่นแปลงของ
อตัราดอกเบี้ยนโยบายและการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั
จะส่งผลท าใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเปลีย่นแปลงไปดว้ย ในทศิทางเดยีวกนั  

ซึง่จากผลการศกึษาพบว่าส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) และส่วนต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX) มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ในประเทศ (Equity ETF) ในทศิทางตรงกนั
ข้าม ดังนั ้น  จึงส่งผลให้ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (C_GDP) มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้นในประเทศ (Equity 
ETF) ในทศิทางตรงกนัขา้มดว้ย  

 

ส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (C_EX) 

 ส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) สามารถ
อธบิายการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity 
ETF) ในทศิทางตรงกนัขา้ม ไดอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ไมส่อดคลอ้งสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และ
ไม่เป็นไปตามแนวคดิการวเิคราะหป์จัจยัพื้นฐาน ซึ่งสาเหตุเนื่องจากการที่อตัราแลกเปลีย่นเงนิ
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บาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐัเพิ่มขึ้น หมายความว่าต้องใช้เงนิบาทมากขึ้นในการแลกเป็นเงนิ
ดอลลาร์สหรฐัฯ กล่าวคือค่าเงนิบาทมีค่าอ่อนลง แสดงถึงเศรษฐกิจที่แย่ลง ท าให้นักลงทุน
ต่างชาตขิาดความเชื่อมัน่ในการลงทุนจงึเทขายหุ้น เพื่อถือเงนิดอลลารส์หรฐัฯ แทน ส่งผลให้
ราคาหุน้ในตลาดลดลง ซึง่จะสะทอ้นมายงัราคาของกองทุน Equity ETF ท าใหร้าคาลดลง ดงันัน้
อตัราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF จงึลดลง  หากมองในแง่ของการลงทุนการที่อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัเพิม่สูงขึน้ นักลงทุนต่างชาติจะอาศยัจงัหวะที่ค่าเงนิ
บาทอ่อนค่าลงเข้ามาท าก าไรจากส่วนต่างของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดหลกัทรพัย์ กล่าวคอื 
เมื่อค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงนักลงทุนต่างชาติกเ็ข้ามาลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์เพิม่ขึน้ ส่งผลให้
เงนิต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ท าให้ค่าเงนิบาทเริม่แข็งค่าขึ้น เมื่อ
ค่าเงนิบาทเริม่แขง็ค่าขึน้นักลงทุนต่างชาตกิ็จะเทขายหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์เพื่อท าก าไร แล้ว
ถอืเงนิดอลลารส์หรฐัแทน ซึ่งจ านวนเงนิดอลลารส์หรฐัฯทีน่ักลงทุนต่างชาตจิะไดร้บัมากลบันัน้
จะมากกว่าจ านวนเงนิดอลลารส์หรฐัฯทีล่งทุนไป  

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อานนท์ ธชัศฤงคารสกุล (2549) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง 
ปจัจัยที่ก าหนดดัชนีราคาหลักทรพัย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงกนัขา้ม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนิษฏา ถนัด
คา้ (2553) ซึง่ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อดชันี SET 50 พบว่า อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาท
ต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิามคีวามสมัพนัธก์บัดชันี SET 50 ในทศิทางตรงกนัขา้ม และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ สุวพิชญ์ บันลือฤทธิ ์(2554) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
พบว่า อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีราคา
หลกัทรพัยข์องกลุ่มธนาคารพาณชิยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงกนัขา้ม 

อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 

อัตราผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) ในทศิทางเดยีวกนั ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานและเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ปจัจยัพื้นฐาน โดยแนวคดิเกี่ยวกบัดชันี S&P 500  ที่กล่าวว่าดชันี S&P 500 ถอืเป็นดชันีชีน้ า
ภาวะเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา ซึง่ถอืเป็นเศรษฐกจิหลกัทีม่ผีลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก
โดยรวม ปจัจุบนัตลาดทุนยงัคงมแีนวโน้มผนัผวนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ
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โลก โดยการปรบัขึน้/ลงของดชันี S&P 500 เป็นการสะทอ้นแนวคดิของนักลงทุนทีค่าดหมายว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจน่าจะปรบัดีขึ้นหรอืแย่ลง กล่าวคือ หากดชันี S&P 500 ปรบัตัวสูงขึ้น จะ
ส่งผลใหร้าคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย ในทางกลบักนัหากดชันี S&P 500 ปรบัตวัลดลง จะส่งผลให้
ราคาหุน้ปรบัตวัลดลงดว้ย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานเดช ชินตระการ (2551) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธข์องดชันีตลาดหุน้ของประเทศต่างๆ และบทบาทของนกัลงทุนต่างชาตทิีม่ต่ีอดชันี
ตลาดหุน้ไทย พบว่า ดชันีตลาดหุน้ไทยมคีวามสมัพนัธก์บัดชันี S&P 500 ในทศิทางเดยีวกนั 

 

ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 

ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) ในทศิทางเดยีวกนั ได้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ เป็นไปตามสมมตฐิานและเป็นไปตามแนวคดิเกี่ยวกบัการวเิคราะห์
ปจัจยัพื้นฐาน โดยแนวคดิเกี่ยวกบัดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII)  ที่กล่าว่าปรมิาณการลงทุน 
ในที่นี้หมายถงึการใชเ้งนิลงทุนของบรษิทัต่างๆ โดย Eugene Fama พบว่าปรมิาณการลงทุนที่
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรบัตัวสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจ
ก าลงัขยายตวัไดด้ ีความเชื่อมัน่ของบรษิทัต่างๆและผูบ้รโิภคย่อมดไีปดว้ย ดงันัน้ บรษิทัจงึท า
การลงทุนเพิม่ เช่น ขยายกจิการ มกีารลงทุนในผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อการ
บรโิภคทีเ่พิม่สูงขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัที่ลงทุนเพิม่ จะคาดหวงัว่า ผลตอบแทนที่ได้รบัจะสูงกว่าเงนิที่
ลงทุนไป เมื่อบรษิัทมกีารลงทุน เงนิก็จะไหลเข้าสู่ระบบในหลายๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนขาย
เครื่องจกัร ผู้จดัหาวตัถุดบิ พนักงานของบรษิัท ฯลฯ ซึ่งการลงทุนถือเป็นปจัจยัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดี และจะส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิัทต่างๆดีขึ้น 
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้กด็ตีามไปดว้ย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมรัก ขุนทอง (2553) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความสมัพนัธด์ชันีหลกัทรพัยเซต 50 กบัตวัแปรทางเศรษฐกจิ พบว่า ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII) มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีทรพัยเ์ซต 50 
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อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) 

อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) ในทศิทางเดยีวกนั ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐาน และเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการ
วเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน โดยแนวคดิเกีย่วกบัดชันีนิเคอ ิ(NIKKEI) ทีก่ล่าวว่าดชันีนิเคอ ิ(NIKKEI) 
เป็นดัชนีชี้ว ัดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย 
เน่ืองจากตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่น ถอืไดว้่าเป็นตลาดหลกัทรพัยท์ีส่ าคญัในเอเชยี โดยนักลงทุนใช้
ดชันีนิเคอใินการคาดการณ์ราคาหลกัทรพัย ์ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงของดชันีนิเคอจิงึเป็นปจัจยั
หนึ่งทีน่กัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสนิใจ หากดชันีนิเคอเิพิม่สงูขึน้กจ็ะส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
ของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) สงูขึน้ตาม  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วโิรจน์ เตชะผล (2552) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่องตวัแปรทาง
เศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันี
ตลาดหลกัทรพัยญ์ี่ปุ่น (NIKKEI) มคีวามสมัพนัธ์กบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใน
ทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปฐมรกั ขุนทอง (2553) ที่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง
ความสมัพนัธ์ดชันีหลกัทรพัยเซต 50 กบัตวัแปรทางเศรษฐกิจ พบว่า ดชันีตลาดหลกัทรพัย์
ญีปุ่น่ (NIKKEI)  มคีวามสมัพนัธก์บัดชันีทรพัยเ์ซต 50  

ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ท่ีอ้างอิงดชันีราคาหุ้น 

(Equity ETF) 

ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดิบดไูบ (C_DUBAI) 

 ผลการศกึษาพบว่าราคาน ้ามนัดบิดูไบ (DUBAI) เป็นปจัจยัที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) ไดอ้ยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 
เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิที่นักลงทุนนิยมน ามาใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจินัน้ 
ส่วนใหญ่นิยมใช้ราคาน ้ามนัดบิ  Nymex มากกว่าราคาน ้ามนัดบิดูไบ เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิ 
Nymex  มคีวามสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิาเป็นอย่างมาก ดงันัน้การเปลี่ยนแปลง
ของราคาน ้ามนัดบิดไูบจงึไมส่่งผลกระทบต่อราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย  
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เงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI)  

เงนิเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) เป็นปจัจยัทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วโิรจน์ เตชะผล (2552) ซึ่งได้ท าการศกึษาเรื่อง ตวัแปร
ทางเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 
ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI) ไม่มีความสมัพันธ์กับดชันีตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ ยธุษิยานุวฒัน์ (2553) ซึง่ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ดชันี
ราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวมิล สงัขทบัทมิ (2554) และ ธญัญ์
นร ีเศรษฐาพฤทธิ ์(2556) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันี
ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศไทย (CPI) 
ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธรุกิจ (BSI) 

ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) เป็นปจัจยัทีไ่มส่่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของ
กองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ ยุธษิยานุวฒัน์ (2553) ซึ่งไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยห์มวดเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้   

จากการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันี
ราคาหุน้ (Equity ETF) มขีอ้เสนอแนะสรปุไดด้งันี้ 

1.  จากผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) ได้แก่ อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 
500, ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ
(R_NIKKEI), ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT), ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงนิดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา 
(C_EX) ดงันัน้ ผูล้งทุนสามารถน าผลการวจิยันี้ไปเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน เพื่อใช้
ในคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้น 
(Equity ETF) เมื่อปจัจยัทางเศรษฐกจิมหภาคดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
จากการลงทุนได ้

2.  นักลงทุนสามารถก าหนดกลยุทธใ์นการลงทุน โดยใช้ขอ้มูลที่ได้จากการวจิยันี้ไปเป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห์การลงทุน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ หาจงัหวะและตดัสนิใจลงทุน นอกจาก
จะพจิารณาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันีราคาหุ้น 
(Equity ETF) แล้ว นักลงทุนต้องพิจารณาถึงความสมัพันธ์ของปจัจยัทางเศรษฐกิจมหภาค
ดงักล่าวด้วย หากมปีจัจยัที่ส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างองิดชันี
ราคาหุ้น (Equity ETF) ในทศิทางเดยีวกนั ได้แก่ อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500, ส่วน
ต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 
เปลี่ยนแปลงไป เช่น  อัตราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ (R_NIKKEI) เพิ่มขึ้นก็ย่อมส่งผลให้
อตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุน้ (Equity ETF) เพิม่ขึน้เช่นกนั ในทาง
ตรงกนัขา้มหากปจัจยัส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุน ETF ทีอ่า้งองิดชันีราคาหุน้ 
(Equity ETF) ในทศิทางตรงกนัขา้ม ได้แก่ ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่วน
ต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) และส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อ
เงนิดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา (C_EX) เปลี่ยนแปลงไป เช่น ส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 
(C_INT) เพิ่มขึ้นก็ย่อมส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้น 
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(Equity ETF) ลดลง ดงันัน้ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากทศิทางความสมัพนัธ์ของปจัจยั
ทางเศรษฐกิจมหภาคกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดชันีราคาหุ้น (Equity 
ETF) จากงานวิจยันี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนให้มี
ประสทิธภิาพได ้และยงัช่วยนกัลงทุนในการช่วยลดความเสีย่งจากปจัจยัภายนอกไดอ้กีดว้ย 

 

ขอ้เสนอส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรจดัท าขอ้มลูเป็นรายวนั เพื่อลดความแปรปรวนของตวัแปรต้น 
ส่งผลให้การศกึษามคีวามน่าเชื่อถอืมากขึ้น ควรเลอืกช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบางครัง้
วกิฤติเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาติ อาจส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ ให้
คลาดเคลื่อนได้และควรมกีารศึกษาปจัจยัอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
ของกองทุน ETF ทีอ่้างองิดชันีราคาหุ้น (Equity ETF) เพื่อใหไ้ดต้วัแปรทีม่คีวามเหมาะสมมาก
ขึน้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการน ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจลงุทนของนกัลงทุน 
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ภาคผนวก ก. 

ตารางข้อมูลตวัแปรตามและตวัแปรต้น 

 

ข้อมลูอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท็ 50 อีทีเอฟ (TDEX) กบัอตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) 

ช่วงเวลา 
TDEX 
(จดุ) 

R_TDEX 
(บาทต่อหน่วย) 

ENGY 
จดุ 

R_ENGY 
(บาทต่อหน่วย) 

29/08/51 4.933 
 

4.148 
 30/09/51 4.2841 -14.1037 3.6376 -13.1302 

31/10/51 2.9761 -36.4297 2.4469 -39.6502 

28/11/51 2.8847 -3.1193 2.3854 -2.5455 

30/12/51 3.2625 12.3073 2.841 17.4789 

30/01/52 3.1304 -4.1333 2.66 -6.5830 

27/02/51 3.1029 -0.8824 2.558 -3.9100 

31/03/52 3.14 1.1886 2.6082 1.9435 

30/04/52 3.6667 15.5069 3.0885 16.9025 

29/05/52 4.0026 8.7652 3.6726 17.3214 

30/06/52 4.3214 7.6635 3.7726 2.6865 

31/07/52 4.5126 4.3294 3.8793 2.7890 

31/08/52 4.7215 4.5253 4.0129 3.3859 

30/09/52 5.1339 8.3739 4.1532 3.4365 

30/10/52 4.8517 -5.6536 3.9437 -5.1760 

30/11/52 4.8505 -0.0247 3.7495 -5.0497 

30/12/52 5.22 7.3416 4.1455 10.0401 
 



119 
 

 

ช่วงเวลา 
TDEX 
(จดุ) 

R_TDEX 
(บาทต่อหน่วย) 

ENGY 
(จดุ) 

R_ENGY 
(บาทต่อหน่วย) 

29/01/53 4.9199 -5.9209 3.8192 -8.1982 

26/02/53 5.097 3.5364 3.9731 3.9506 

30/03/53 5.6368 10.0664 4.2844 7.5434 

30/04/53 5.4013 -4.2677 4.3033 0.4402 

31/05/53 5.265 -2.5559 4.2632 -0.9362 

30/06/53 5.4998 4.3631 4.1074 -3.7230 

30/07/53 5.8615 6.3694 4.2092 2.4482 

31/08/53 6.287 7.0078 4.2943 2.0016 

30/09/53 6.7799 7.5478 4.7061 9.1571 

29/10/53 6.8117 0.4679 4.9639 5.3332 

30/11/53 7.0422 3.3279 5.0718 2.1504 

30/12/53 7.2589 3.0308 5.3551 5.4354 

31/01/54 6.741 -7.4020 5.2126 -2.6971 

28/02/54 6.9788 3.4669 5.4482 4.4207 

31/03/54 7.4646 6.7295 5.6859 4.2704 

28/04/54 7.8847 5.4752 5.8659 3.1166 

31/05/54 7.5856 -3.8672 5.6562 -3.6404 

30/06/54 7.3388 -3.3076 5.3279 -5.9795 

29/07/54 7.9794 8.3688 5.6739 6.2920 

31/08/54 7.5667 -5.3106 5.2797 -7.2007 

30/09/54 6.3933 -16.8506 4.2239 -22.3110 

31/10/54 6.9623 8.5259 4.8136 13.0686 

30/11/54 7.0157 0.7641 4.7523 -1.2817 

30/12/54 7.2709 3.5730 4.9807 4.6942 

31/01/55 7.6621 5.2406 5.2911 6.0456 

29/2/2555 8.2995 7.9909 5.653 6.6160 
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ช่วงเวลา 
TDEX 
(จดุ) 

R_TDEX 
(บาทต่อหน่วย) 

ENGY 
(จดุ) 

R_ENGY 
(บาทต่อหน่วย) 

30/03/55 8.5675 3.1781 5.5393 -2.0318 

30/04/55 8.8372 3.0994 5.4409 -1.7924 

31/05/55 8.1387 -8.2340 4.8586 -11.3194 

29/06/55 8.1696 0.3789 5.0217 3.3018 

31/07/55 8.3063 1.6594 4.9036 -2.3799 

31/08/55 8.4941 2.2358 5.0254 2.4535 

28/09/55 8.9817 5.5817 5.1363 2.1828 

31/10/55 8.9093 -0.8093 5.1402 0.0759 

30/11/55 9.1134 2.2650 5.0919 -0.9441 

28/12/55 9.5764 4.9556 5.3102 4.1978 

31/01/56 9.996 4.2883 5.451 2.6170 

28/02/56 10.1391 1.4214 5.4973 0.8458 

29/03/56 10.29 1.4773 5.2397 -4.7993 

30/04/56 10.6537 3.4735 5.2744 0.6601 

31/05/56 10.4143 -2.2727 5.0871 -3.6157 

28/06/56 9.965 -4.4101 5.0261 -1.2064 

31/07/56 9.7841 -1.8320 4.9567 -1.3904 

30/08/56 9.045 -7.8547 4.9693 0.2539 

30/09/56 9.6353 6.3221 4.9105 -1.1903 

31/10/56 10.0835 4.5467 5.0583 2.9655 

29/11/56 9.5735 -5.1902 4.8294 -4.6308 

27/12/56 9.0507 -5.6157 4.7502 -1.6536 

31/01/57 8.5573 -5.6057 4.501 -5.3887 

28/02/57 8.903 3.9604 4.7003 4.3327 

31/03/57 9.316 4.5345 4.8784 3.7191 

30/04/57 9.6431 3.4509 5.0406 3.2708 



121 
 

 

ช่วงเวลา 
TDEX 
(จดุ) 

R_TDEX 
(บาทต่อหน่วย) 

ENGY 
(จดุ) 

R_ENGY 
(บาทต่อหน่วย) 

30/05/57 9.5787 -0.6701 4.7886 -5.1287 

30/06/57 10.0531 4.8339 5.102 6.3395 

31/07/57 10.1263 0.7255 5.0902 -0.2315 

29/08/57 10.5651 4.2420 5.2443 2.9825 

30/09/57 10.7214 1.4686 5.4571 3.9776 
 

ข้อมลูอตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) กบัราคาน ้ามนัดิบดไูบ (DUBAI) 

ช่วงเวลา 
INT 

(ร้อยละต่อปี) 
C_INT 

(ร้อยละต่อปี) 
DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
C_DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
29/08/51 3.75   113.21   

30/09/51 3.75 0.00 95.97 -17.24 

31/10/51 3.75 0.00 68.62 -27.35 

28/11/51 3.75 0.00 51.38 -17.24 

30/12/51 2.75 -1.00 41 -10.38 

30/01/52 2.00 -0.75 44.97 3.97 

27/02/51 1.50 -0.50 43.14 -1.83 

31/03/52 1.50 0.00 45.58 2.44 

30/04/52 1.25 -0.25 50.18 4.6 

29/05/52 1.25 0.00 57.4 7.22 

30/06/52 1.25 0.00 69.21 11.81 

31/07/52 1.25 0.00 64.97 -4.24 

31/08/52 1.25 0.00 71.32 6.35 

30/09/52 1.25 0.00 67.91 -3.41 

30/10/52 1.25 0.00 73.28 5.37 

30/11/52 1.25 0.00 77.63 4.35 

30/12/52 1.25 0.00 75.49 -2.14 
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ช่วงเวลา 
INT 

(ร้อยละต่อปี) 
C_INT 

(ร้อยละต่อปี) 
DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
C_DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
29/01/53 1.25 0.00 76.64 1.15 

26/02/53 1.25 0.00 73.55 -3.09 

30/03/53 1.25 0.00 77.37 3.82 

30/04/53 1.25 0.00 82.98 5.61 

31/05/53 1.25 0.00 76.62 -6.36 

30/06/53 1.25 0.00 73.98 -2.64 

30/07/53 1.50 0.25 72.65 -1.33 

31/08/53 1.75 0.25 74.35 1.7 

30/09/53 1.75 0.00 75.29 0.94 

29/10/53 1.75 0.00 80.34 5.05 

30/11/53 1.75 0.00 83.74 3.4 

30/12/53 2.00 0.25 89.18 5.44 

31/01/54 2.25 0.25 92.19 3.01 

28/02/54 2.25 0.00 99.87 7.68 

31/03/54 2.50 0.25 108.58 8.71 

28/04/54 2.75 0.25 115.76 7.18 

31/05/54 2.75 0.00 108.84 -6.92 

30/06/54 3.00 0.25 107.52 -1.32 

29/07/54 3.25 0.25 109.98 2.46 

31/08/54 3.50 0.25 104.96 -5.02 

30/09/54 3.50 0.00 106 1.04 

31/10/54 3.50 0.00 103.88 -2.12 

30/11/54 3.25 -0.25 108.52 4.64 

30/12/54 3.25 0.00 106.21 -2.31 

31/01/55 3.00 -0.25 109.54 3.33 

29/2/2555 3.00 0.00 116.15 6.61 
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ช่วงเวลา 
INT 

(ร้อยละต่อปี) 
C_INT 

(ร้อยละต่อปี) 
DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
C_DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
30/03/55 3.00 0.00 122.28 6.13 

30/04/55 3.00 0.00 117.38 -4.9 

31/05/55 3.00 0.00 107.45 -9.93 

29/06/55 3.00 0.00 94.24 -13.21 

31/07/55 3.00 0.00 99.22 4.98 

31/08/55 3.00 0.00 108.39 9.17 

28/09/55 3.00 0.00 110.96 2.57 

31/10/55 2.75 -0.25 108.68 -2.28 

30/11/55 2.75 0.00 107.1 -1.58 

28/12/55 2.75 0.00 105.67 -1.43 

31/01/56 2.75 0.00 107.54 1.87 

28/02/56 2.75 0.00 111.22 3.68 

29/03/56 2.75 0.00 105.48 -5.74 

30/04/56 2.75 0.00 101.66 -3.82 

31/05/56 2.50 -0.25 100.3 -1.36 

28/06/56 2.50 0.00 100.33 0.03 

31/07/56 2.50 0.00 103.36 3.03 

30/08/56 2.50 0.00 106.66 3.3 

30/09/56 2.50 0.00 108.4 1.74 

31/10/56 2.50 0.00 106.39 -2.01 

29/11/56 2.25 -0.25 105.85 -0.54 

27/12/56 2.25 0.00 107.94 2.09 

31/01/57 2.25 0.00 104.19 -3.75 

28/02/57 2.25 0.00 104.94 0.75 

31/03/57 2.00 -0.25 104.15 -0.79 

30/04/57 2.00 0.00 104.78 0.63 
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ช่วงเวลา 
INT 

(ร้อยละต่อปี) 
C_INT 

(ร้อยละต่อปี) 
DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
C_DUBAI 

(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล) 
30/05/57 2.00 0.00 105.51 0.73 

30/06/57 2.00 0.00 108.01 2.5 

31/07/57 2.00 0.00 105.71 -2.3 

29/08/57 2.00 0.00 101.85 -3.86 

30/09/57 2.00 0.00 96.99 -4.86 
 

ข้อมลูผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน

ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (EX) 

ช่วงเวลา 
GDP 

(พนัล้านบาท) 
C_GDP 

(พนัล้านบาท) 
EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
C_EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
29/08/51 2,299.93 

 
34.2928 

 30/09/51 2,319.90 19.97 34.1752 -0.1176 

31/10/51 2,280.30 -39.60 35.1080 0.9328 

28/11/51 2,240.70 -39.60 35.5652 0.4572 

30/12/51 2,201.10 -39.60 35.0824 -0.4828 

30/01/52 2,193.97 -7.13 35.0738 -0.0086 

27/02/51 2,186.83 -7.13 36.1938 1.1200 

31/03/52 2,179.70 -7.13 35.6629 -0.5309 

30/04/52 2,177.67 -2.03 35.4578 -0.2051 

29/05/52 2,175.63 -2.03 34.5237 -0.9341 

30/06/52 2,173.60 -2.03 34.1693 -0.3544 

31/07/52 2,193.60 20.00 34.1805 0.0112 

31/08/52 2,213.60 20.00 34.1540 -0.0265 

30/09/52 2,233.60 20.00 33.6972 -0.4568 

30/10/52 2,294.60 61.00 33.5810 -0.1162 

30/11/52 2,355.60 61.00 33.3552 -0.2258 
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ช่วงเวลา 
GDP 

(พนัล้านบาท) 
C_GDP 

(พนัล้านบาท) 
EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
C_EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
30/12/52 2,416.60 61.00 33.5168 0.1616 

29/01/53 2,466.77 50.17 33.2983 -0.2185 

26/02/53 2,516.93 50.17 33.2261 -0.0722 

30/03/53 2,567.10 50.17 32.4833 -0.7428 

30/04/53 2,542.87 -24.23 32.4440 -0.0393 

31/05/53 2,518.63 -24.23 32.6849 0.2409 

30/06/53 2,494.40 -24.23 32.5864 -0.0985 

30/07/53 2,493.80 -0.60 32.4074 -0.1790 

31/08/53 2,493.20 -0.60 31.4464 -0.9610 

30/09/53 2,492.60 -0.60 30.5578 -0.8886 

29/10/53 2,522.20 29.60 30.1135 -0.4443 

30/11/53 2,551.80 29.60 30.3614 0.2479 

30/12/53 2,581.40 29.60 30.2963 -0.0651 

31/01/54 2,634.47 53.07 31.2834 0.9871 

28/02/54 2,687.53 53.07 30.7569 -0.5265 

31/03/54 2,740.60 53.07 30.4348 -0.3221 

28/04/54 2,710.23 -30.37 30.0320 -0.4028 

31/05/54 2,679.87 -30.37 30.4509 0.4189 

30/06/54 2,649.50 -30.37 30.8882 0.4373 

29/07/54 2,661.70 12.20 29.8956 -0.9926 

31/08/54 2,673.90 12.20 30.1682 0.2726 

30/09/54 2,686.10 12.20 31.3072 1.1390 

31/10/54 2,608.53 -77.57 30.8097 -0.4975 

30/11/54 2,530.97 -77.57 31.3581 0.5484 

30/12/54 2,453.40 -77.57 31.8319 0.4738 

31/01/55 2,568.23 114.83 31.1806 -0.6513 
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ช่วงเวลา 
GDP 

(พนัล้านบาท) 
C_GDP 

(พนัล้านบาท) 
EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
C_EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
29/2/2555 2,683.07 114.83 30.3892 -0.7914 

30/03/55 2,797.90 114.83 30.9885 0.5993 

30/04/55 2,800.07 2.17 30.8700 -0.1185 

31/05/55 2,802.23 2.17 32.0357 1.1657 

29/06/55 2,804.40 2.17 31.9651 -0.0706 

31/07/55 2,802.90 -1.50 31.7196 -0.2455 

31/08/55 2,801.40 -1.50 31.5180 -0.2016 

28/09/55 2,799.90 -1.50 30.9664 -0.5516 

31/10/55 2,850.43 50.53 30.8348 -0.1316 

30/11/55 2,900.97 50.53 30.8394 0.0046 

28/12/55 2,951.50 50.53 30.7775 -0.0619 

31/01/56 2,966.67 15.17 29.9118 -0.8657 

28/02/56 2,981.83 15.17 29.9455 0.0337 

29/03/56 2,997.00 15.17 29.4476 -0.4979 

30/04/56 2,982.37 -14.63 29.4578 0.0102 

31/05/56 2,967.73 -14.63 30.2947 0.8369 

28/06/56 2,953.10 -14.63 31.2675 0.9728 

31/07/56 2,942.63 -10.47 31.4894 0.2219 

30/08/56 2,932.17 -10.47 32.2155 0.7261 

30/09/56 2,921.70 -10.47 31.5330 -0.6825 

31/10/56 2,953.83 32.13 31.2264 -0.3066 

29/11/56 2,985.97 32.13 32.2395 1.0131 

27/12/56 3,018.10 32.13 32.9494 0.7099 

31/01/57 3,024.17 6.07 33.1413 0.1919 

28/02/57 3,030.23 6.07 32.7528 -0.3885 

31/03/57 3,036.30 6.07 32.5814 -0.1714 
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ช่วงเวลา 
GDP 

(พนัล้านบาท) 
C_GDP 

(พนัล้านบาท) 
EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
C_EX 

(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 
30/04/57 3,032.90 -3.40 32.4417 -0.1397 

30/05/57 3,029.50 -3.40 32.9310 0.4893 

30/06/57 3,026.10 -3.40 32.5986 -0.3324 

31/07/57 3,007.03 -19.07 32.1317 -0.4669 

29/08/57 2,987.97 -19.07 32.0961 -0.0356 

30/09/57 2,968.90 -19.07 32.5161 0.4200 
 

ข้อมลูเงินเฟ้อ/ดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทย (CPI) กบัอตัราผลตอบแทนของดชันี

อตุสาหกรรมดาวโจนส ์(DJIA) 

ช่วงเวลา 
CPI 
(จดุ) 

DJIA 
(จดุ) 

R_DJIA 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

29/08/51 124.20 11,543.55 
 30/09/51 124.50 10,850.66 -6.19 

31/10/51 123.00 9,325.01 -15.15 

28/11/51 121.50 8,829.04 -5.47 

30/12/51 119.50 8,668.39 -1.84 

30/01/52 102.10 8,000.86 -8.01 

27/02/51 103.10 7,062.93 -12.47 

31/03/52 103.60 7,608.92 7.45 

30/04/52 104.60 8,168.12 7.09 

29/05/52 104.30 8,500.33 3.99 

30/06/52 104.70 8,447.00 -0.63 

31/07/52 104.70 9,171.61 8.23 

31/08/52 105.10 9,496.28 3.48 

30/09/52 105.30 9,712.28 2.25 

30/10/52 105.50 9,712.73 0.00 
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ช่วงเวลา 
CPI 
(จดุ) 

DJIA 
(จดุ) 

R_DJIA 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

30/11/52 105.80 10,344.84 6.31 

30/12/52 105.70 10,548.51 1.95 

29/01/53 106.29 10,067.33 -4.67 

26/02/53 106.88 10,325.26 2.53 

30/03/53 107.13 10,907.42 5.48 

30/04/53 107.66 11,008.61 0.92 

31/05/53 107.87 10,136.63 -8.25 

30/06/53 108.15 9,774.02 -3.64 

30/07/53 108.32 10,465.94 6.84 

31/08/53 108.57 10,014.72 -4.41 

30/09/53 108.49 10,788.05 7.44 

29/10/53 108.52 11,118.49 3.02 

30/11/53 108.75 11,006.02 -1.02 

30/12/53 108.92 11,569.71 4.99 

31/01/54 109.51 11,891.93 2.75 

28/02/54 109.95 12,226.34 2.77 

31/03/54 110.49 12,319.73 0.76 

28/04/54 112.01 12,763.31 3.54 

31/05/54 112.39 12,569.79 -1.53 

30/06/54 112.54 12,414.34 -1.24 

29/07/54 112.74 12,143.24 -2.21 

31/08/54 113.23 11,613.53 -4.46 

30/09/54 112.86 10,913.38 -6.22 

31/10/54 113.07 11,955.01 9.12 

30/11/54 113.31 12,045.68 0.76 

30/12/54 112.77 12,217.56 1.42 
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ช่วงเวลา 
CPI 
(จดุ) 

DJIA 
(จดุ) 

R_DJIA 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

31/01/55 113.21 12,632.91 3.34 

29/2/55 113.63 12,952.07 2.50 

30/03/55 114.30 13,212.04 1.99 

30/04/55 114.78 13,213.63 0.01 

31/05/55 115.23 12,393.45 -6.41 

29/06/55 115.42 12,880.09 3.85 

31/07/55 115.82 13,008.68 0.99 

31/08/55 116.28 13,090.84 0.63 

28/09/55 116.67 13,437.13 2.61 

31/10/55 116.82 13,096.46 -2.57 

30/11/55 116.41 13,025.58 -0.54 

28/12/55 116.86 12,938.11 -0.67 

31/01/56 104.44 13,860.58 6.89 

28/02/56 104.66 14,054.49 1.39 

29/03/56 104.73 14,578.54 3.66 

30/04/56 104.90 14,839.80 1.78 

31/05/56 105.15 15,115.57 1.84 

28/06/56 105.31 14,909.60 -1.37 

31/07/56 105.42 15,499.54 3.88 

30/08/56 105.41 14,810.31 -4.55 

30/09/56 105.58 15,129.67 2.13 

31/10/56 105.76 15,545.75 2.71 

29/11/56 105.86 16,086.41 3.42 

27/12/56 106.01 16,478.41 2.41 

31/01/57 106.46 15,698.85 -4.85 

28/02/57 106.71 16,321.71 3.89 
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ช่วงเวลา 
CPI 
(จดุ) 

DJIA 
(จดุ) 

R_DJIA 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

31/03/57 106.94 16,457.66 0.83 

30/04/57 107.47 16,580.84 0.75 

30/05/57 107.90 16,717.17 0.82 

30/06/57 107.79 16,826.60 0.65 

31/07/57 107.70 16,563.30 -1.58 

29/08/57 107.61 17,098.45 3.18 

30/09/57 107.43 17,042.90 -0.33 
 

ข้อมลูอตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (S&P 500) กบัดชันีความเช่ือมัน่ทางธรุกิจ 

(BSI) 

ช่วงเวลา 
S&P500 
(จดุ) 

R_S&P500 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

BSI 
(จดุ) 

29/08/51 1,282.83 
 

40.7 

30/09/51 1,166.36 -9.52 41.0 

31/10/51 968.75 -18.56 38.3 

28/11/51 896.24 -7.78 34.4 

30/12/51 890.64 -0.63 36.9 

30/01/52 825.88 -7.55 36.3 

27/02/51 735.09 -11.65 37.4 

31/03/52 797.87 8.20 40.0 

30/04/52 872.81 8.98 39.2 

29/05/52 919.14 5.17 45.4 

30/06/52 919.32 0.02 46.3 

31/07/52 987.48 7.15 45.0 

31/08/52 1,020.62 3.30 46.1 

30/09/52 1,057.08 3.51 49.0 
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ช่วงเวลา 
S&P500 
(จดุ) 

R_S&P500 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

BSI 
(จดุ) 

30/10/52 1,036.19 -2.00 50.3 

30/11/52 1,095.63 5.58 49.0 

30/12/52 1,126.42 2.77 50.4 

29/01/53 1,073.87 -4.78 50.4 

26/02/53 1,104.49 2.81 51.3 

30/03/53 1,173.27 6.04 55.7 

30/04/53 1,186.69 1.14 46.0 

31/05/53 1,089.41 -8.55 49.9 

30/06/53 1,030.71 -5.54 52.1 

30/07/53 1,101.60 6.65 50.4 

31/08/53 1,049.33 -4.86 50.3 

30/09/53 1,141.20 8.39 50.6 

29/10/53 1,183.26 3.62 50.0 

30/11/53 1,180.55 -0.23 52.5 

30/12/53 1,257.88 6.34 51.6 

31/01/54 1,286.12 2.22 52.8 

28/02/54 1,327.22 3.15 52.3 

31/03/54 1,325.83 -0.10 54.1 

28/04/54 1,360.48 2.58 47.3 

31/05/54 1,345.20 -1.13 50.9 

30/06/54 1,320.64 -1.84 53.1 

29/07/54 1,292.28 -2.17 51.2 

31/08/54 1,218.89 -5.85 52.2 

30/09/54 1,131.42 -7.45 48.5 

31/10/54 1,253.30 10.23 36.7 

30/11/54 1,246.96 -0.51 39.0 
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ช่วงเวลา 
S&P500 
(จดุ) 

R_S&P500 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

BSI 
(จดุ) 

30/12/54 1,257.60 0.85 48.5 

31/01/55 1,312.41 4.27 50.8 

29/02/55 1,365.68 3.98 52.7 

30/03/55 1,408.47 3.09 55.5 

30/04/55 1,397.91 -0.75 47.7 

31/05/55 1,310.33 -6.47 53.8 

29/06/55 1,362.16 3.88 51.5 

31/07/55 1,379.32 1.25 51.7 

31/08/55 1,406.58 1.96 50.2 

28/09/55 1,440.67 2.39 49.9 

31/10/55 1,412.16 -2.00 52.1 

30/11/55 1,416.18 0.28 52.0 

28/12/55 1,402.43 -0.98 50.6 

31/01/56 1,498.11 6.60 51.1 

28/02/56 1,514.68 1.10 51.2 

29/03/56 1,569.19 3.54 54.4 

30/04/56 1,597.57 1.79 48.8 

31/05/56 1,630.74 2.06 53.9 

28/06/56 1,606.28 -1.51 49.9 

31/07/56 1,685.73 4.83 48.3 

30/08/56 1,632.97 -3.18 47.5 

30/09/56 1,681.55 2.93 47.5 

31/10/56 1,756.54 4.36 47.4 

29/11/56 1,805.81 2.77 46.9 

27/12/56 1,841.40 1.95 45.0 

31/01/57 1,782.59 -3.25 45.4 
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ช่วงเวลา 
S&P500 
(จดุ) 

R_S&P500 
(ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อหน่วย) 

BSI 
(จดุ) 

28/02/57 1,859.45 4.22 46.5 

31/03/57 1,872.34 0.69 49.4 

30/04/57 1,883.95 0.62 44.3 

30/05/57 1,923.57 2.08 48.6 

30/06/57 1,960.23 1.89 48.0 

31/07/57 1,930.67 -1.52 49.6 

29/08/57 2,003.37 3.70 49.1 

30/09/57 1,972.29 -1.56 48.9 
 

ข้อมลูดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) กบัอตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอิ 

(R_NIKKEI) 

ช่วงเวลา 
PII 
(จดุ) 

C_PII 
(จดุ) 

NIKKEI 
(จดุ) 

R_NIKKEI 
(เยนต่อหน่วย) 

29/08/51 185.46 
 

13,072.87 
 30/09/51 184.19 -1.27 11,259.86 -14.92949011 

31/10/51 185.48 1.29 8,576.98 -27.21623191 

28/11/51 182.39 -3.09 8,512.27 -0.757321817 

30/12/51 177.29 -5.10 8,859.56 3.998844996 

30/01/52 167.38 -9.91 7,994.05 -10.2799587 

27/02/51 157.38 -10.00 7,568.42 -5.471318792 

31/03/52 153.36 -4.02 8,109.53 6.905558627 

30/04/52 151.30 -2.06 8,828.26 8.49180264 

29/05/52 152.93 1.63 9,522.50 7.569947967 

30/06/52 153.84 0.91 9,958.44 4.476301345 

31/07/52 156.71 2.87 10,356.83 3.922577263 

31/08/52 159.48 2.77 10,492.53 1.301736995 
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ช่วงเวลา 
PII 
(จดุ) 

C_PII 
(จดุ) 

NIKKEI 
(จดุ) 

R_NIKKEI 
(เยนต่อหน่วย) 

30/09/52 163.44 3.96 10,133.23 -3.484345308 

30/10/52 168.02 4.58 10,034.74 -0.976704973 

30/11/52 172.23 4.21 9,345.55 -7.115277842 

30/12/52 176.68 4.45 10,546.44 12.0888068 

29/01/53 179.53 2.85 10,198.04 -3.359281725 

26/02/53 182.60 3.07 10,126.03 -0.708620875 

30/03/53 185.69 3.09 11,097.14 9.157808125 

30/04/53 186.34 0.65 11,057.40 -0.358753038 

31/05/53 189.23 2.89 9,768.70 -12.39164903 

30/06/53 193.75 4.52 9,382.64 -4.03222235 

30/07/53 197.82 4.07 9,537.30 1.634925322 

31/08/53 199.41 1.59 8,824.06 -7.772834497 

30/09/53 200.73 1.32 9,369.35 5.996164195 

29/10/53 201.31 0.58 9,202.45 -1.797397056 

30/11/53 202.27 0.96 9,937.04 7.679943665 

30/12/53 200.98 -1.29 10,228.92 2.894981294 

31/01/54 207.15 6.17 10,237.92 0.087947144 

28/02/54 209.07 1.92 10,624.09 3.702559011 

31/03/54 216.96 7.89 9,755.10 -8.533383891 

28/04/54 213.29 -3.67 9,849.74 0.965483372 

31/05/54 212.07 -1.22 9,693.73 -1.596577414 

30/06/54 206.04 -6.03 9,816.09 1.254359132 

29/07/54 208.52 2.48 9,833.03 0.172425067 

31/08/54 215.21 6.69 8,955.20 -9.351275759 

30/09/54 217.26 2.05 8,700.29 -2.887801072 

31/10/54 210.94 -6.32 8,988.39 3.257738613 
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ช่วงเวลา 
PII 
(จดุ) 

C_PII 
(จดุ) 

NIKKEI 
(จดุ) 

R_NIKKEI 
(เยนต่อหน่วย) 

30/11/54 196.78 -14.16 8,434.61 -6.359026556 

30/12/54 193.10 -3.68 8,455.35 0.245589811 

31/01/55 204.20 11.10 8,802.51 4.023753097 

29/2/2555 222.29 18.09 9,723.24 9.948198818 

30/03/55 232.74 10.45 10,083.56 3.638747863 

30/04/55 239.86 7.12 9,350.95 -7.542843248 

31/05/55 244.32 4.46 8,542.73 -9.039731357 

29/06/55 245.70 1.38 9,006.78 5.289699821 

31/07/55 248.27 2.57 8,695.06 -3.522257876 

31/08/55 247.27 -1.00 8,839.91 1.65216473 

28/09/55 246.98 -0.29 8,870.16 0.341613889 

31/10/55 247.59 0.61 8,928.29 0.65320527 

30/11/55 253.77 6.18 9,446.01 5.636754293 

28/12/55 252.64 -1.13 10,395.18 9.574980705 

31/01/56 253.25 0.61 11,138.66 6.907970283 

28/02/56 246.84 -6.41 11,559.36 3.707355838 

29/03/56 244.88 -1.96 12,397.91 7.003241163 

30/04/56 240.84 -4.04 13,860.86 11.15411309 

31/05/56 237.79 -3.05 13,774.54 -0.624708025 

28/06/56 236.73 -1.06 13,677.32 -0.708297408 

31/07/56 237.79 1.06 13,668.32 -0.065824024 

30/08/56 239.93 2.14 13,388.86 -2.065772841 

30/09/56 238.56 -1.37 14,455.80 7.667270019 

31/10/56 235.49 -3.07 14,327.94 -0.888424096 

29/11/56 233.84 -1.65 15,661.87 8.90176188 

27/12/56 232.63 -1.21 16,178.94 3.248130056 
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ช่วงเวลา 
PII 
(จดุ) 

C_PII 
(จดุ) 

NIKKEI 
(จดุ) 

R_NIKKEI 
(เยนต่อหน่วย) 

31/01/57 232.99 0.36 14,914.53 -8.137449094 

28/02/57 228.73 -4.26 14,841.07 -0.4937568 

31/03/57 230.08 1.35 14,827.83 -0.089251714 

30/04/57 229.52 -0.56 14,304.11 -3.595891187 

30/05/57 230.81 1.29 14,632.38 2.268997267 

30/06/57 230.49 -0.32 15,162.10 3.556201182 

31/07/57 229.53 -0.96 15,620.77 2.980254592 

29/08/57 226.61 -2.92 15,424.59 -1.263844976 

30/09/57 227.71 1.10 16,173.52 4.741234776 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูตวัแปรตามและตวัแปรต้น 

 

การวิเคราะหข้์อมลูแบบสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) 

การทดสอบความน่ิง (Stationary) ของตวัแปรแต่ละตวั 

1. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) => ค่า Prob. 
0.0000 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 

สมมตฐิาน: R_TDEX ม ีunit root  

ซึง่เกดิจากภายนอก : คงที ่   

ระยะเวลาความลา้ชา้ : 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.899072  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     
      

 

2. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) => ค่า Prob. 
0.0000 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
 

สมมตฐิาน : R_ENGY ม ี unit root  

ซึง่เกดิจากภายนอก : คงที ่   

ระยะเวลาความลา้ชา้ : 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.452396  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
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3. อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) => ค่า Prob. 0.1306 > 0.05  ยอมรบั H0 แสดงว่าตวั
แปรม ีUnit Root (ไมน่ิ่ง)  

  
 

สมมตฐิาน : INT ม ีunit root  

ซึง่เกดิจากภายนอก : คงที ่   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.455649  0.1306 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     
      

   

4. ราคาน ้ามนัดบิดไูบ (DUBAI) => ค่า Prob. 0.2056 > 0.05  ยอมรบั H0 แสดงว่าตวัแปร
ม ีUnit Root (ไมน่ิ่ง) 

 
 

Null Hypothesis: DUBAI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.207083  0.2056 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     
     

 

5. ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP) => ค่า Prob. 0.5863 > 0.05  ยอมรบั H0 
แสดงว่าตวัแปรม ีUnit Root (ไมน่ิ่ง) 

 
Null Hypothesis: GDP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.381782  0.5863 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  
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6. อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) => ค่า Prob. 0.4314 > 
0.05  ยอมรบั H0 แสดงว่าตวัแปรม ีUnit Root (ไมน่ิ่ง) 

 
Null Hypothesis: EX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.691249  0.4314 

Test critical values: 1% level  -3.522887  
 5% level  -2.901779  
 10% level  -2.588280  
     
        
 
 
 
 
 

    
 

7. เงนิเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI)  => ค่า Prob. 0.0283 < 0.05  
ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
 

  

 

 

 

 

 

8. อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(R_DJIA) => ค่า Prob. 0.0000 < 
0.05  ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิง่) 

 
Null Hypothesis: R_DJIA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.255282  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     

Null Hypothesis: CPI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.134416  0.0283 

Test critical values: 1% level  -3.522887  
 5% level  -2.901779  
 10% level  -2.588280  
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9. อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500)  => ค่า Prob. 0.0000 < 0.05  
ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
Null Hypothesis: R_S_P500 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.933294  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     
     

 

 

10. ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) => ค่า Prob. 0.0173 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั 
H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

11. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  => ค่า Prob. 0.5306 > 0.05  ยอมรบั H0 แสดงว่าตวั
แปรม ีUnit Root (ไมน่ิ่ง) 

 
Null Hypothesis: PII has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.494372  0.5306 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  
     
          

Null Hypothesis: BSI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.323283  0.0173 

Test critical values: 1% level  -3.522887  
 5% level  -2.901779  
 10% level  -2.588280  
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12. อตัราผลตอบแทนของดชันี NIKKEI (R_NIKKEI) => คา่ Prob. 0.0000 < 0.05  
ปฏเิสธ. H0 ยอมรบั H1 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

Null Hypothesis: R_NIKKEI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.443692  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.511262  
 5% level  -2.896779  
 10% level  -2.585626  
     

 
 

ค่าของตวัแปรหลงัแก้ปัญหา Unit Root แล้วได้ดงัน้ี 

1. อตัราดอกเบีย้นโยบาย (INT) => ค่า Prob. 0.0002 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 แสดงว่าตวัแปร
ไมม่ ีUnit Root (นิ่ง) 

 
 

Null Hypothesis: C_INT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.807248  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     
      

 

2. ราคาน ้ามนัดบิดุไบ (DUBAI)  => ค่า Prob. 0.0000 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 แสดงว่าตวั
แปรไมม่ ีUnit Root (นิ่ง) 

 
Null Hypothesis: C_DUBAI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.207549  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
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3. ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (GDP)  => ค่า Prob. 0.0122 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 
แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
 

Null Hypothesis: C_GDP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.457224  0.0122 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  
     
     

 

4. อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (EX) => ค่า Prob. 0.0000 < 
0.05  ปฏเิสธ. H0 แสดงว่าตวัแปรไม่ม ีUnit Root (นิ่ง) 

 
Null Hypothesis: C_EX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.824948  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  
     

 

 

5. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII)  => ค่า Prob. 0.0341 < 0.05  ปฏเิสธ. H0 แสดงวา่ตวั
แปรไมม่ ีUnit Root (นิ่ง) 

 
Null Hypothesis: C_PII has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.063339  0.0341 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  
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ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าสงูสดุ (Maximum), ค่าต า่สดุ 

(Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

1. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (TDEX) (R_TDEX) 

 

 

 

 

 

2.  อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY)  

 

 

 

 

 

3. ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) 
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4. ส่วนต่างของราคาน ้ามนัดบิดไูบ (C_Dubai) 

 

 

 

 
 

 

5. ส่วนต่างของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (C_GDP) 
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Std. Dev.   38.43996
Skewness   0.476410
Kurtosis   4.043971

Jarque-Bera  6.076457
Probability  0.047920

 

 

6. ส่วนต่างของอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) 
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7. เงนิเฟ้อ/ ดชันีราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อตัราผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(R_DJIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. อตัราผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500) 
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10. ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
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11. ส่วนต่างของดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. อตัราผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKIE) 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

Series: C_PII
Sample 1 74
Observations 73

Mean       0.578767
Median   0.910000
Maximum  18.09000
Minimum -14.16000
Std. Dev.   4.825881
Skewness   0.223140
Kurtosis   5.396681

Jarque-Bera  18.07737
Probability  0.000119

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Series: R_NIKKEI
Sample 1 74
Observations 73

Mean       0.291557
Median   0.341614
Maximum  12.08881
Minimum -27.21623
Std. Dev.   6.626068
Skewness  -1.115877
Kurtosis   5.786633

Jarque-Bera  38.76924
Probability  0.000000



147 
 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

C_INT

R
_

T
D

E
X

การพิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ของอตัราผลตอบแทนของกองทุน

เปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อีทีเอฟ (R_TDEX) 

1. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั อตัราดอกเบีย้
นโยบาย (C_INT) 

 

 

 

 
 

2. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั ราคาน ้ามนัดบิ
ดไูบ (C_DUBAI) 

 

 

 

 

 

3. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั ผลติภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (C_GDP) 
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4. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั อตัรา

แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) 

 

 

 

 

 

5. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั เงนิเฟ้อ/ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) 

 

  

 

 

 

6. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั  อตัรา
ผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(R_DJIA) 
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7. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500) 

 

 

 

 

 
 

8. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั ดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 

 

 

 

 

 

9. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (C_PII) 
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10. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดไทยเดก็ซ ์เซท 50 อทีเีอฟ (R_TDEX) กบั อตัรา
ผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

 

 

 

 

 

การพิจารณาแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) ของอตัราผลตอบแทนของกองทุน

เปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) 

1. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั อตัรา
ดอกเบีย้นโยบาย (C_INT) 

 

 

 

 

2. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั ราคาน ้ามนัดบิ
ดไูบ (C_DUBAI) 
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3. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั ผลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (C_GDP) 

 

 

 

 

 

4. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (C_EX) 

 

 

 

 

 

5. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั เงนิเฟ้อ/ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภคของประเทศไทย (CPI) 
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6. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั อตัรา
ผลตอบแทนของดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส ์(R_DJIA) 

 

 

 

 

 

7. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี S&P 500 (R_S&P 500) 

 

 

 

 

 

8. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั ดชันีความ
เชื่อมัน่ทางธุรกจิ (BSI) 
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9. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั ส่วนต่างของ
ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (C_PII) 

 

 

 

 
 

10. อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF (R_ENGY) กบั อตัรา
ผลตอบแทนของดชันีนิเคอ ิ(R_NIKKEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-20 -10 0 10 20

C_PII

R
_

E
N

G
Y

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-30 -20 -10 0 10 20

R_NIKKEI

R
_

E
N

G
Y



154 
 

 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชินซ้อน สมการท่ี 1 
 
ตวัแปรตาม: R_TDEX   
วธิ ี: ก าลงัสองน้อยทีสุ่ด   
วนัที ่: 16/02/15   เวลา: 00:58   
ตวัอย่าง (ปรบั): 2 74   
Included observations: 73 หลงัจากการปรบัเปลีย่น  

     
     ตวัแปร ค่าสมัประสทิธิ ์ Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.060718 14.91216 -0.339368 0.7355 

C_INT -7.652557 3.126897 -2.447332 0.0172 
C_DUBAI 0.212055 0.101508 2.089055 0.0407 
C_GDP -0.045186 0.019894 -2.271340 0.0266 
C_EX -5.628685 1.047753 -5.372150 0.0000 
CPI -0.001256 0.117964 -0.010645 0.9915 

R_S_P500 0.321234 0.157949 2.033784 0.0462 
BSI 0.124628 0.143755 0.866948 0.3893 

C_PII 0.176926 0.164774 1.073748 0.2870 
R_NIKKEI 0.332351 0.110432 3.009543 0.0038 

     
     R-squared 0.714863     Mean dependent var 1.063417 

Adjusted R-squared 0.674129     S.D. dependent var 7.271442 
S.E. of regression 4.150908     Akaike info criterion 5.811179 
Sum squared resid 1085.492     Schwarz criterion 6.124941 
Log likelihood -202.1080     Hannan-Quinn criter. 5.936218 
F-statistic 17.54963     Durbin-Watson stat 2.417688 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชินซ้อน สมการท่ี 3 
 
ตวัแปรตาม : R_ENGY   
วธิ ี: ก าลงัสองน้อยทีสุ่ด   
วนัที ่: 11/02/15   เวลา : 01:04   
ตวัอย่าง (ปรบั): 2 74   
Included observations: 73 หลงัจากการปรบัเปลีย่น  

     
     ตวัแปร ค่าสมัประสทิธิ ์ Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.610724 17.00472 -0.035915 0.9715 

C_INT -8.001472 3.565681 -2.244023 0.0284 
C_DUBAI 0.221044 0.115752 1.909637 0.0607 
C_GDP -0.049282 0.022686 -2.172360 0.0336 
C_EX -4.451868 1.194779 -3.726100 0.0004 
CPI 0.045948 0.134517 0.341579 0.7338 

R_S_P500 0.490133 0.180113 2.721248 0.0084 
BSI -0.091094 0.163927 -0.555699 0.5804 

C_PII 0.241073 0.187897 1.283008 0.2042 
R_NIKKEI 0.412345 0.125929 3.274428 0.0017 

     
     R-squared 0.692582     Mean dependent var 0.375741 

Adjusted R-squared 0.648665     S.D. dependent var 7.985672 
S.E. of regression 4.733387     Akaike info criterion 6.073807 
Sum squared resid 1411.512     Schwarz criterion 6.387568 
Log likelihood -211.6940     Hannan-Quinn criter. 6.198846 
F-statistic 15.77031     Durbin-Watson stat 2.664459 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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ประวติัผูศึ้กษา 

 

        นางสาวเมลดา  ไพรพภิชั  เกดิเมื่อวนัที ่27 กนัยายน  พ.ศ. 2525  ภูมลิ าเนาอยู่ทีจ่งัหวดั
อุดรธานี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  จาก
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  เมื่อปีการศกึษา 2549  หลงัจากจบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 
ได้เข้าท างานที่ ธนาคาธนชาต ในต าแหน่งพนักงานให้บรกิารลูกค้า และได้ศึกษาต่อในระดบั
ปรญิญามหาบัณฑิต หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงนิ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2556  ปจัจุบนัท างานที่บรษิัท เจนเนอรลั การ์ด 
กรุป๊ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ในต าแหน่งเลขาประธานกรรมการบรหิาร 
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