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บทคัดยอ 

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบจํานวนขอมูล และคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ี

เหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการ

พยากรณเกรย กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยรายวัน จํานวน 26 ดัชนี ตั้งแตวัน อังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันอังคารท่ี 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2552 รวมท้ังส้ิน 2,313 วัน ผลการวิจัยพบวา มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 19 ดัชนี 

ท่ีการใชขอมูลจํานวน 5 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 3 

ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 4 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด มีดัชนีราคาหลักทรัพย

จํานวน 2 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 6 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด และมีดัชนีราคา

หลักทรัพยจํานวน 2 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 7 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด ในดาน

คาพารามิเตอร พบวา คาพารามิเตอรท่ีเทากับ 0.30 เปนคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการนําไปใช

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ                  มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................................................  

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา.................................................................... 



 จ 

12490127: MAJOR: GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 

KEY WORD: GREY FORCASTING MODEL / INDEXES IN THE STOCK EXCHANGE OF  

 THAILAND / PARAMETER 

กกกกกกกกAMTIMA KHIAOKHEM: THE PARAMETER ESTIMATION FOR INDEXES IN 

THE STOCK EXCHANG OF THAILAND FORCASTING WITH GREY FORCASTING 

MODEL RESEARCH ADVISOR: ASST. PROF. NOPPANON HOMSUD, M.Sc. 52 pp. 

 

Abstract 

กกกกกกกกThe objectives of this research are to test the data sets and to calculate the suitable 

parameter for the indexes in the Stock Exchange of Thailand forecasts with grey forecasting 

model. The sample is 26 daily closing prices of indexes in the Stock Exchange of Thailand, which 

consisted of 2,313 days since 4th January 2000 to 9th June 2009. It is found that the most accurate 

for forecasting 19 indexes is using 5 data sets, 3 indexes is using 4 data sets, 2 indexes is using 6 

data sets, and 2 indexes is using 7 data sets. As for Parameter estimation, the best parameter for 

all indexes in the Stock Exchange of Thailand is 0.30. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

กกกกกกกกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น จําเปนตองมีแหลงเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให

ผูประกอบการสามารถระดมเงินทุนสําหรับใชในการผลิต การบริการ การขยายกิจการ หรือการลด

ภาวะขาดทุน ดังนั้นผูประกอบการจึงตองหาแหลงเงินทุนภายนอก เชน การกูยืมจากบุคคลหรือ

สถาบันการเงิน หรือการออกตราสารทุนหรือตราสารหนี้ การทําใหเศรษฐกิจของประเทศ

เจริญเติบโตไดนั้น จําเปนตองมีตลาดเงินสําหรับระดมเงินทุนท้ังจากภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ ตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีในตลาดทุน เปนแหลงกลางการซ้ือขายหลักทรัพยประเภทตางๆ 

สําหรับผูตองการตอยอดเงินออมไปสูเปาหมายการลงทุน โดยสามารถเลือกประเภทธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมท่ีสนใจ รวมถึงประเภทของหลักทรัพยผานระบบการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีความ

รวดเร็ว โปรงใส และยุติธรรม 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) เปนตลาดรองท่ี

จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 ปจจุบัน

ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงคท่ี

สําคัญ คือ  เปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน การซ้ือขายของบริษัทสมาชิก และ

การเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนและใหความคุมครองผลประโยชนของผูลงทุนอยางเท่ียงธรรม โดยไมนําผลกําไรมา

แบงปนกัน สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดการออมและระดมเงินทุนภายในประเทศ อันจะเปน

รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการวางแผนการออมเงินในระยะยาว ซ่ึงเปนวิถีทางการลงทุนเพื่อให

ประสบความสําเร็จ และยังเปนประโยชนในการเพิ่มทางเลือกเพื่อการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทน

จากเงินออมไดมากข้ึนดวย ท้ังนี้การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนการลงทุนท่ีมีความเส่ียง

เชนเดียวกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ (อาภรณ พัฒนรัชตอดุล 2551) แตส่ิงท่ีนาสนใจของการลงทุน 
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ในตลาดหลักทรัพย ก็คือ อัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนนั้นจะสูงกวาการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  

อีกท้ังยังสามารถหลีกเล่ียงหรือปองกันการขาดทุนจากระดับอัตราเงินเฟอได  แตเนื่องจากอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับอยูในระดับสูง ทําใหมีความเส่ียงสูงดวยเชนกัน  

กกกกกกกกการลงทุนในตลาดหลักทรัพย นอกจากจะเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและสราง

โอกาสในการเพิ่มพูนผลตอบแทนใหแกเงินออมของนักลงทุนแลว เงินทุนท่ีหมุนเวียนผานตลาด

หลักทรัพยยังเปนพลังขับเคล่ือนการขยายธุรกิจ หรือเพื่อการปรับโครงสรางทางการเงินของกิจการ

ใหอยูระดับท่ีเหมาะสม การทําหนาท่ีเปนกลไกการจัดสรรเงินทุนของตลาดหลักทรัพยนี้ สงผลให

เกิดการกระจายความเปนเจาของธุรกิจและอุตสาหกรรมช้ันนําของประเทศ ปจจุบันมีบริษัทจด

ทะเบียนท่ีเปนบริษัทช้ันนําของประเทศกวา 500 บริษัทที่ระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย 

กกกกกกกกในปจจุบันนักลงทุนเร่ิมใหความสําคัญกับการลงทุนในตลาดหุน หรือตลาดหลักทรัพย

สูงข้ึน สังเกตไดจากการมีจํานวนและมูลคาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน และมี

ท้ังนักลงทุนรายยอย นักลงทุนตางประเทศ และสถาบันเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก 

โดยเฉพาะนักลงทุนรายยอยท่ีเพิ่มข้ึนปริมาณมาก ท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย ตราสารตางๆ ดวย

ตนเอง ตลอดจนซ้ือขายผานทางกองทุนรวม เนื่องมาจากความตองการผลตอบแทนท่ีสูงกวาการ

ฝากธนาคาร และมีการสนับสนุนจากภาครัฐและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไดจักดาร

อบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับสินคาใหมๆ ทางการเงินแกผูสนใจท่ีจะลงทุน ใหตรงตามความตองการ

ของนักลงทุนอีกดวย ทําใหตลาดทุนของประเทศขยายตัว ซ่ึงสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม 

กกกกกกกกอยางไรก็ตามผูท่ีตองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ไดแก 1) ภาพรวมของขอมูลขณะนั้น 

เชน ดัชนีราคา หลักทรัพย ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย จํานวนหุนท่ีมีราคาปดสูงข้ึน ลดลง หรือ

เทาเดิม เปนตน 2) ขอมูลเกี่ยวกับหุนรายตัว โดยดูจากราคา อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน อัตราเงิน

ปนผลตอบแทน ปริมาณการซ้ือขายหุน เปนตน และ 3) ขอมูลปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน 

สภาพคลองทางการเงิน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ สภาพเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ เปนตนกกกกกกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนขอมูลพื้นฐานท่ีนักลงทุน

จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ เนื่องจากผูลงทุนอาจใชดัชนีราคาหลักทรัพยในการตัดสินใจ

บางประการ คือ อาจพิจารณาไดวาสภาวะตลาดอยูในชวงคึกคัก ซบเซา หรือทรงตัว และสามารถ

นําไปใชพิจารณาแนวโนมของราคาหลักทรัพย และพยากรณแนวโนมในอนาคตได การมีวิธีการ

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีเหมาะสม เพื่อใชเปนแนวทางในการคาดการณถึงอนาคตท่ีจะ
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เกิดข้ึน สามารถทําใหเกิดการลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการใชตัวแบบการพยากรณเกรยในการประมาณคาพารามิเตอร

สําหรับการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชราคาปดของ

ดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีการคํานวณในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คือ ตั้งแตวัน

อังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึงวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 26 ดัชนี  

กกกกกกกกวิธีการพยากรณแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การพยากรณเชิงปริมาณ และการพยากรณ

เชิงคุณภาพ ในสวนของการพยากรณเชิงปริมาณนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การพยากรณแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) ท่ีมีแนวคิดวา ขอมูลในอนาคตจะสะทอนจากขอมูลในอดีตและปจจุบัน

ของตัวเอง เชน ตัวแบบ ARIMA เปนตน อีกประเภทหนึ่งของการพยากรณเชิงปริมาณ ก็คือ การ

พยากรณแบบ Causal ซ่ึงมีแนวคิดวา ขอมูลในปจจุบันเกิดจากปจจัยตางๆ หลายปจจัยท้ังในอดีต

และปจจุบัน ตัวอยางเชน ตัวแบบ Multiple Regression และตัวแบบ Arbitrage Pricing Theory: 

APT เปนตน ซ่ึงในปจจุบันมีวิธีในการพยากรณมากกวา 300 วิธี ( Chen et. al 2008, อางถึงใน กร

กัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551) 

กกกกกกกกหนึ่งในตัวแบบการพยากรณแบบอนุกรมเวลา คือ ตัวแบบการพยากรณเกรย ซ่ึงเปนตัว

แบบท่ีใชในการพยากรณคร้ังนี้ ตัวแบบการพยากรณเกรยเปนตัวแบบท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีระบบ

เกรย ( Grey System Theory) คิดคนโดย Julong Deng เม่ือป ค.ศ. 1982 มีแนวคิดวา ขอมูลทุก

ประเภทนั้น ประกอบไปดวยขอมูลท่ีความครบถวนสมบูรณ และขอมูลท่ีไมครบถวนสมบูรณ 

ขอมูลจึงมีแนวโนมจะเปนแบบเอ็กซโปเนลเชียล ตัวแบบเกรยถูกนําไปใชพยากรณในหลาย

อุตสาหกรรม เชน พยากรณความตองการสินคาเกษตร ( Yong 1995, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัย

วิสุทธ์ิ 2551) พยากรณความตองการใชพลังงานของเคร่ืองทําความเย็น (Jiang et. al 2004, อางถึงใน 

กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) การพยากรณการเกิดแผนดินไหว ( Lee 1986, อางถึงใน กรกัญจน 

จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) พยากรณยอดขายเคร่ืองดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล ( Lin and Hsu 2002, อาง

ถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) พยากรณจํานวนผูโดยสารในสนามบินนานาชาติ ( Xu and 

Wen 1997, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) พยากรณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (นภนนท หอมสุด และศิริณา พวงนาค 2550) เปนตน ตัวแบบการพยากรณเกรยจะตอง

ใชขอมูลตั้งแต 4 ตัวข้ึนไป ซ่ึงการพยากรณท่ีใชขอมูลนอยมาก ท้ังมีเทคนิคทางคณิตศาสตรท่ีไมยาก

นัก ทําใหงายตอการนําไปใชและการตีความเพื่อความเขาใจ 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบจํานวนขอมูลท่ีเหมาะสมและคํานวณหา 

คาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดวยตัวแบบการพยากรณเกรย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

กกกกกกกกการประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพยากรณดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรยในคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้

กกกกกกกก1. ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

กกกกกกกกขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันท่ีมีการคํานวณ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันอังคารท่ี 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2552 รวมท้ังส้ิน 2,313 วัน ซ่ึงมีจํานวน 26 ดัชนี ประกอบดวย ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก 

(SET50) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร ( SETA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต 

(SETAU) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธนาคาร ( SETB) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง 

(SETC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย ( SETCO) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส ( SETEC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ( SETEN) ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย ( SETF) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดแฟช่ัน ( SETFA) 

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ( SETFB) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชใน

ครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการแพทย ( SETHM) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( SETIC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

ประกันภัยและประกันชีวิต ( SETIN) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเหมืองแร ( SETMN) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ 

(SETPA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ( SETPF) ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดบรรจุภัณฑ ( SETPK) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะกิจ ( SETPR) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดของใชสวนตัวและเวชภัณฑ ( SETPS) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดปโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ ( SETPT) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ( SETTO) และดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส (SETTR)  
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กกกกกกกก2. ระยะเวลา 

กกกกกกกกงานวิจัยคร้ังนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2552 โดยไดพิจารณาราคาปด

ของดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีการคํานวณในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังเปนเวลา 

2,313 วัน ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ .ศ. 2543 ถึงวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงขอมูล

ท้ังหมดไดมาจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กกกกกกกก3. การรวบรวมขอมลู  

กกกกกกกกการวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ ( Secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน

ระยะเวลา 2,313 วัน คือ ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ .ศ. 2543 ถึงวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 จํานวน 26 ดัชนี เพื่อนํามาหาจํานวนชุดขอมูลและคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการ

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

กกกกกกกก1. ผูท่ีกําลังตัดสินใจลงทุนสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัย คือ จํานวนชุดขอมูลและ

คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพย ไปใชพยากรณเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย เพื่อพิจารณาวาดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีตองการลงทุนนั้นจะเพิ่มข้ึน

หรือลดลง ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถชวยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได 

กกกกกกกก2. ผูลงทุนในหลักทรัพยตางๆ สามารถพิจารณาดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีรวมลงทุนได ซ่ึง

จะทําใหทราบถึงดัชนีราคาหลักทรัพยของหลักทรัพยนั้นๆ หาก ดัชนีราคาหลักทรัพยนั้นมีผลการ

พยากรณท่ีลดลง ผูลงทุนก็สามารถหาวิธีการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยไมกอใหเกิดการ

ขาดทุนเปนจํานวนมาก 

กกกกกกกก3. นักวิชาการ ผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ ผูลงทุน รวมท้ังผูท่ีมีความสนใจ ได

รูถึงวิธีการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการพยากรณแตละดัชนีอุตสาหกรรม รวมไปถึงคาพารามิเตอรท่ีใชในการพยากรณ

ดัชนีราคาหลักทรัพยแยกตามแตละดัชนีอุตสาหกรรม ท่ีทําใหคาการพยากรณมีความแมนยํามากข้ึน 

อันจะชวยลดความไมแนนอนและความสูญเสียจากการตัดสินใจ 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบจํานวนชุดขอมูลและคํานวณหาคาพามิเตอรท่ี

เหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการ

พยากรณเกรย ซ่ึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดรองท่ีจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ ทํา

หนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยในการเช่ือมตอระหวางผูท่ีมีเงินออมและผูท่ีตองการ

เงินทุน อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม งานวิจัยนีจ้ึงมีความจําเปนในการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของตางๆ โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนีก้ก 

กกกกกก 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 ดัชนีราคาหลักทรัพย 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 อนุกรมเวลาและการพยากรณ 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 ทฤษฎีเกรย 

กกกกกกกกสวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

กกกกกกกก1. ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กกกกกกกกตลาดทุนไทยยุคใหม มีจุดเร่ิมตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2510 - 2514) ไดเสนอใหมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยท่ีมีระบบระเบียบข้ึนเปนคร้ังแรก โดยเนนให

มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหมนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค เร่ิมจาก 

“ตลาดหุนกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงเปนองคกรเอกชน และตอมาเปน “ตลาด 
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กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) เปนตลาด

หลักทรัพยของประเทศไทย จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการคร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน 2518 (ช่ือภาษาอังกฤษ

ขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) และไดเปล่ียนช่ือเปน “The Stock Exchange of 

Thailand” (SET) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงตลาดหลักทรัพยทําหนาท่ีเปนตลาดรอง เพื่อ

แลกเปล่ียนซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสารทุนของบริษัทท่ีข้ึนทะเบียนไว และเพื่อใหสามารถระดม

เงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนด

พันธกิจใหเปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุนและผูระดมทุน เพื่อสรางความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบท่ีนาเช่ือถือและ

เขาถึงไดงาย และกําหนดวิสัยทัศนใหเปนตลาดทุนท่ีไดรับการยอมรับและมีความนาเช่ือถือ พรอม

พร่ังดวยทีมงานท่ีมีความสามารถ มุงม่ันในการสรางสรรคสินคาและบริการท่ีทันสมัยและมีสภาพ

คลอง เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ผูท่ีเกี่ยวของ และสังคม 

กกกกกกกก2. โครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน 

กกกกกกกกพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

กกกกกกกกกกกกกกก2.1 ตลาดแรก 

กกกกกกกกกกกกกกกกคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทําหนาท่ี

กํากับและดูแลตลาดแรก โดยบริษัทใดท่ีตองการออกหลักทรัพยใหมเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ัง

แรก ( Initial Public Offering) หรือเสนอขายหลักทรัพยอ่ืนๆ แกประชาชน  ตองขออนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  และดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด 

จากนั้นคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะตองตรวจสอบสถานะทางการเงนิ

และการดําเนินงานของบริษัทนั้นกอนท่ีจะอนุมัติใหบริษัททําการออกหลักทรัพยขายแกประชาชน

ได 

กกกกกกกกกกกกกกก2.2 ตลาดรอง 

กกกกกกกกกกกกกกกกหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนคร้ังแรก หลักทรัพยจะสามารถทํา 
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การซ้ือขายในตลาดรองไดก็ตอเม่ือผูออกหลักทรัพยนั้นไดยื่นคําขอ และไดรับอนุมัติจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552) 

กกกกกกกก3. บทบาทตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทสําคัญ ดังนี ้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน และพัฒนา

ระบบตางๆ ท่ีจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 ดําเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย เชน  การทํา

หนาท่ีเปนสํานักหักบัญชี ( Clearing House) ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 การดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

กกกกกกกก4. บทบาทและหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กกกกกกกกวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็เพื่อใหเปน

ศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานดานดําเนินงาน (Operation Efficiency) 

และดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Information Efficiency) มีความยุติธรรมและมีความเปน

มาตรฐานสากล อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการออมและระดมทุนภายในประเทศอันจะเปน

รากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศและนับวาเปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินเปาหมายทาง

เศรษฐกิจ โดยบทบาทหลักๆ ของตลาดหลักทรัพยไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 การสงเสริมการออมและการระดมทุน สําหรับบทบาทในดานนี้เปน

การพิจารณาวาตลาดหลักทรัพยเปนแหลงท่ีกอใหเกิดการออกหลักทรัพยใหมมาสูสาธารณชน ทํา

ใหผูมีความตองการเงินทุนและผูท่ีตองการลงทุนไดมาทําการซ้ือขายกัน ท้ังนี้หลักทรัพยท่ีมีอยูใน

ตลาดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพก็เปนตัววัดพัฒนาการไดอยางหนึ่ง ซ่ึงตราสารท่ีมีการระดมทุน

นั้นมีระยะเวลายาวนานกวา 1 ป เงินทุนท่ีมีการระดมไดก็จะนําไปสูการลงทุนในภาคธุรกิจ เกิดการ

จางงานท่ีมากข้ึน ในแงของผูลงทุนก็สามารถใชการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ่งใน

การลงทุน ซ่ึงในการลงทุนนั้นจะใหผลตอบแทนในรูปสวนเกินมูลคาหุนและเงินปนผลท่ีจะไดจาก

หลักทรัพยเหลานั้น หนาท่ีในขอแรกนี้อาจพิจารณาในมุมมองของการท่ีตลาดหลักทรัพยท่ีมีการ

ออกหลักทรัพยใหมเปนตลาดแรกในการระดมทุน (Primary Market)  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 การสรางสภาพคลอง เปนผลดีอีกประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย 

เพราะหากการระดมทุนกระทําเพียงในตลาดแรกเพียงอยางเดียวโดยไมมีตลาดรอง (Secondary 

Market) ในการรองรับ การซ้ือขายสินทรัพยเหลานั้นก็จะมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนไดอยาง
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ยากลําบาก ซ่ึงตรงจุดนี้จะไมสงผลดีในลักษณะท่ีบริษัทจะออกหลักทรัพยแลว หาผูซ้ือไดยากเพราะ

ไมมีความม่ันใจวาหลักทรัพยเหลานั้นจะมีมูลคาท่ีสูงข้ึนหรือลดลง และอาจไมสามารถทําการ

เปล่ียนมือไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการมีตลาดรองชวยทําใหเกิดสภาพคลองในการซ้ือขายเปล่ียนมือ

ในหลักทรัพยและทําใหผูตองการระดมทุนกับผูตองการลงทุนสามารถทําตามวัตถุประสงคท่ีแตละ

ฝายตองการไดงายข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 การเปนตัวชวยในการปรับโครงสรางทางธุรกิจ ในประเด็นนี้อาจเปน

ลักษณะทางการเงินท่ีมีความสําคัญตอภาคธุรกิจ นั่นคือ มูลคาของกิจการจะมีคามากท่ีสุดหาก

กิจการมีการเลือกใชโครงสรางทางการเงินอยางเหมาะสม ซ่ึงโครงสรางทางการเงินในท่ีนี้หมายถึง

สภาวะความเปนหนี้สินตอความเปนเจาของท่ีอาจวัดโดยอัตราสวนระหวาง หนี้สินตอสวนผูถือหุน 

(Debt to Equity Ratio) ซ่ึงในการจัดหาเงินทุนโดยใชหนี้สินนั้นก็เปนเร่ืองเกี่ยวกับระบบสถาบัน

การเงินในสวนของธนาคารพาณิชยท่ีทําการปลอยสินเช่ือใหกับภาคธุรกิจหรืออาจเปนตราสารหนี้ท่ี

บริษัทออกสูสาธารณชน ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนในแงการระดมเงินทุนจากการออกหุนทุนก็

เปนบทบาททางตรงท่ีตลาดหลักทรัพยเขามามีสวนเกี่ยวของ นอกจากนี้การท่ีบริษัทสามารถท่ีจะ

ระดมทุนไดเปนระยะๆ ตามแผนการขยายตัวทางธุรกิจและสภาพหรือชองทางการลงทุนท่ี

เหมาะสม ตลอดจนผูระดมทุนสามารถจะเลือกใชตราสารไดอยางเหมาะสมเพื่อใหธุรกิจมีการ

เจริญเติบโตและมีความม่ันคง ก็ยอมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเปนบทบาทหลักประการ

หนึ่งของตลาดท่ีมีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 เปนแหลงกลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลักทรัพยอยางมีระเบียบ 

ในการดําเนินงานของตลาดหลักรัพย นั้น ความเปนระเบียบของการซ้ือขายตลอดจนความยุติธรรม

ในการซ้ือขายหรือการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเกิดความเทาเทียมกันใหแกสมาชิกท่ีอยูในตลาด 

โดยท่ีการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพยเปนไปตามอุปสงคและอุปทานของตลาดในชวง

ระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงการเปนแหลงกลางในการซ้ือขายตลาดก็จําเปนตองมีระบบท่ีเปนมาตรฐานใน

การรับและชําระราคา และตองมีระบบปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและมี

ระบบตรวจสอบการกระทําอันมิชอบไดรวดเร็วและถูกตอง 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการ เปน

ขอดีอีกประการในการเกิดตลาดหลักทรัพย เพราะการลงทุนในหุนสามัญนั้นใหผลท่ีตามมาก็คือ

การรวมเปนเจาของกิจการรวมกับผูถือหุนรายอ่ืนตามสัดสวนของหุนท่ีมีอยู การมีตลาดทําใหผู

ลงทุนสามารถท่ีจะเลือกการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีไดตามเปาหมายท่ีตองการ เปนการ

สนับสนุนใหคนรวมเปนเจาของกิจการในประเทศ อันจะเปนการสงผลดีตอการขยายตัวในทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.6 ใหความคุมครองผลประโยชนแกบุคคลท่ีเกี่ยวของในตลาด

หลักทรัพย การใหความคุมครองนั้นเปนการใหความคุมครองในดานการใหขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตามความจําเปนและความเหมาะสม ราคาท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือขายจึงเปนราคาท่ีเปนธรรม  และตลาด

ยังคงตองมีการสอดสองดูแลการกระทําอันกอใหเกิดผลเสียตอตลาดและผูลงทุนตางๆ เชน  ในกรณี

การสรางราคาอันเปนเท็จหรือการปนหุน การใชประโยชนในทางท่ีผิดจากขอมูลวงใน เปนตน และ

การมีระบบสัญญาณเตือนภัยท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.7 การสรางขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอระบบภาคเศรษฐกิจ การท่ี

กิจการจะเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจําตองทําตามกฎระเบียบตาง  ๆ ท่ีตลาด

หลักทรัพยไดกําหนด รวมถึงการสงขอมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานทางการเงิน และขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ี

ตลาดหลักทรัพย กําหนดใหสงตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงขอมูลสวนนี้หากเปนกิจการท่ีไมไดอยูใน

ตลาดหลักทรัพยการเขาถึงก็จะทําไดยากกวา และขอมูลขาวสารเหลานี้ก็สามารถใชเปนเคร่ืองมือใน

การตัดสินใจการลงทุนสําหรับผูท่ีลงทุน และสามารถทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถตรวจสอบ

สถานภาพของกิจการ ความถูกตองโปรงใสในการดําเนินงานของผูบริหารกิจการได  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.8 ขยายฐานภาษีใหกับภาครัฐบาล ขอนี้เปนผลมาจากการท่ีขอมูลท่ี

ไหลเวียนอยูในตลาดหลักทรัพยเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพและถูกกล่ันกรองมาในระดับหนึ่งและมีการ

ตรวจสอบจากหลายๆ ฝาย จึงทําใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับกิจการมีความถูกตอง ซ่ึงสามารถทําให

รัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และการทําธุรกรรมบางอยางทําใหเกิดผลรายไดท่ี

ทําใหรัฐสามารถใชเปนฐานภาษีได ซ่ึงก็เปนบทบาทท่ีมีความสําคัญอีกประการของตลาด

หลักทรัพย  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.9 การเปนดัชนีช้ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนท่ีทราบกัน

อยางกวางขวางวาการกลาวถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตาง  ๆ การพัฒนาในดานเงินทุน

โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพยจะเปนดัชนีช้ีวัดความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสําคัญอีกดัชนีหนึ่ง นอกจากนี้หากพิจาณาวาการท่ีตลาด หลักทรัพย มีความเจริญเติบโตอาจ

เปนสัญญาณบางประการท่ีช้ีวาภาคธุรกิจมีความเติบโตดวย  

กกกกกกกก5. ลักษณะการดําเนินงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2517 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 ทําหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเกี่ยวของ 

โดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกัน                         
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กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4 เร่ิมเปดทําการซ้ือขายหลักทรัพยเปนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 

2518  

กกกกกกกกกกกกกกกก5.5 ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.6 การดําเนินงานหลัก ไดแก  การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการ

เปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย 

การกํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพร

ขอมูลและการสงเสริมความรูใหแกผูลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2553) 

 

ดัชนีราคาหลกัทรัพย์ 

 

กกกกกกกกดัชนีราคาหลักทรัพยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการแสดงถึงความเคล่ือนไหวของราคา

หลักทรัพยในภาพรวม ซ่ึงโดยหลักการแลว ดัชนีราคาหลักทรัพยจะเปนการเปรียบเทียบมูลคาตลาด

โดยรวมของหลักทรัพยท้ังหมดท่ีมีอยูในตลาดในแตละวัน กับมูลคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย

ท้ังหมด ณ วันท่ีกําหนดใหเปน “วันฐาน” ซ่ึงวันฐานจะมีการเลือกวันท่ีเหมาะสม และอาจมีการปรับ

วันฐานในบางกรณ ี

กกกกกกกก1. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

กกกกกกกกดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยของ

กลุมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยชวยใหนักลงทุนเขาใจถึงภาพรวมของมูลคาของหุน เม่ือ

เปรียบเทียบกับมูลคาของตราสารประเภทอ่ืนๆ เชน พันธบัตร หุนกู และตราสารการเงินอ่ืนๆ ใน

ตลาดการเงิน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงน้ําหนักดวยราคาตลาด ซ่ึง

คํานวณจากมูลคาตลาดรวมของหุนสามัญท้ังหมด ณ วันปจจุบัน (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียของราคา

ตลาด ณ ปจจุบันของหุนจดทะเบียนท้ังหมดในกระดานหลัก) โดยคํานวณเปรียบเทียบกับมูลคา

ตลาดรวมของหุนสามัญท้ังหมด ณ วันฐาน (ราคาตลาดของหุนจดทะเบียนท้ังหมดในตลาด

หลักทรัพยในวันท่ี 30 เมษายน 2518 ซ่ึงเปนวันท่ีเปดดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย) ซ่ึงมีคาดัชนีตลาดหลักทรัพยท่ี 100 จุด โดยสูตรท่ีใชในการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพย คือ 
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             SET Index      =         มูลคาตลาดรวม ณ วันปจจุบัน (Current Market Value)  

                                      มูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน (Base Market Value) 
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 โดย ioP    คือ  ราคาตลาดของหุนสามัญชนิดท่ี i ในวันฐาน 

 ioQ  คือ  จํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนของหุนสามัญชนิดท่ี i ในวันฐาน 

 itP  คือ  ราคาตลาดของหุนสามัญชนิดท่ี i ในวันปจจุบัน 

  itQ  คือ  จํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนของหุนสามัญชนิดท่ี i ในวันปจจุบัน 

 n  คือ   จํานวนหุนสามัญท้ังหมด 

 

กกกกกกกกในการคํานวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET Index ) จะครอบคลุม 

หุนสามัญทั้งหมดท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมหลักทรัพยท่ีถูกส่ังพักการซ้ือขาย หรือ SP 

เกินกวา 1 ป) และหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund ) 

ซึ่งมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเหมือนหุนทุนและมีการซื้อขายในลักษณะเดียวกับหุนสามัญ จากสูตร

การคํานวณจะพบวาการหาคาดัชนีราคาหลักทรัพยตามวิธีนี้ จะมีการถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยในแตละบริษัท จึงมี

อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยไมเทากัน นั่นคือ หลักทรัพยท่ีมีขนาดของ

มูลคาตามราคาตลาดสูง ก็จะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยในสัดสวนท่ีสูง 

กกกกกกกกในการคํานวณดัชนีราคาหลักทรัพยอาจมีการปรับปรุงมูลคาฐานในบางกรณี เพื่อขจัด

ผลอ่ืนๆ อันไมไดเกิดจากราคาหุน เชน ในกรณีท่ีเวลาผานมานาน และหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดมีการเพิ่มจํานวนหลักทรัพยจากการเพิ่มทุนจํานวนมาก เปนตน ดังนั้น การปรับฐานโดย

หลักการแลว เปนการขจัดผลของเหตุการณ ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1  การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใหมเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย จะ

ทําการปรับฐานในวันแรกท่ีหลักทรัพยนั้นมีการซ้ือขาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2  การเพิกถอนหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย จะทําการปรับฐานใน

วันสุดทายท่ีหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อเปนฐานใหมสําหรับการคํานวณดัชนีใน

วันตอไป 

100×
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3  เม่ือบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนนั้นไดจัดสรรหุนเพิ่ม

ทุนใหแก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1 ผูถือหุนเดิม โดยจะทําการปรับฐานในวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน (XR) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2 บุคคลอ่ืนๆ ไดแก ประชาชนท่ัวไป กรรมการ พนักงาน 

โดยจะทําการปรับฐานในวันท่ีหลักทรัพยท่ีเพิ่มทุนนั้นเขามาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

กกกกกกกกกกกกกกกกหากในวันดังกลาวไมมีการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นๆ ใหเล่ือนไปปรับฐานใน

วันท่ีเร่ิมมีการซ้ือขาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4  เม่ือบริษัทจดทะเบียนลดทุน โดยจะทําการปรับฐานในวันสุดทายท่ี

หลักทรัพยจํานวนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อเปนฐานใหมสําหรับการคํานวณดัชนีในวัน

ตอไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5  เม่ือบริษัทจดทะเบียนควบรวมกิจการกับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย 

โดยจะทําการปรับฐานในวันท่ีหลักทรัพยท่ีนํามาจดทะเบียนเพิ่มเติมจากการควบรวมกิจการมีการ

ซ้ือขาย 

กกกกกกกกนอกจาก SET Index ที่ชวยในการพิจารณาแนวโนมของราคาหลักทรัพยในภาพรวมทั้ง 

ตลาดแลว ยังมีเครื่องมืออีกสองประเภท  คือ ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม ( Indestry-Group Index ) 

และดัชนีหมวดธุรกิจ (Sectoral Index ) โดยการคํานวณดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรม 

หรือหมวดธุรกิจใดๆ ก็จะใชราคาหุนสามัญทุกหลักทรัพยในกลุมอุตสาห กรรมหรือหมวดธุรกิจ 

นั้นๆ รวมในการคํานวณ 

กกกกกกกก2. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก (SET50 Index) 

กกกกกกกกดัชนี SET50 เปนเครื่องมือวัดสภาวะของตลาดอีกประการหนึ่ง ที่ถูกนํามาใชเพื่อรองรับ 

การพัฒนาและการขยายตัวอยางตอเนื่องของตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะผูลงทุนสถาบันท้ังในและ

ตางประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยางมาก นอกจากนี้ ยังเปนการรองรับการพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ 

(Derivatives Market) ท่ีจะเขามามีบทบาทอยางมากกับการลงทุนในอนาคต และการเปนเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงใหแกผูลงทุนทุกกลุม ในลักษณะท่ีเปนการปองกันความเส่ียง ( Hedging) ทั้งนี้ 

ตราสารอนุพันธประเภทสัญญาซื้อขายดัชนลีวงหนา และออปชันของดัชนี จะตองมีการใชตราสาร

ท่ีอางอิงกับกลุมหลักทรัพยท่ีผูลงทุนถือครอง ซ่ึงดัชนี SET50 ท่ีคํานวณโดยครอบคลุมกลุม

หลักทรัพยจํานวน 50 หลักทรัพย สามารถจะเปนหลักทรัพยอางอิงสําหรับตราสารอนุพันธเหลานั้น 

โดยไมจําเปนตองใชดัชนีท่ีครอบคลุมหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดท้ังหมด 
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กกกกกกกกดังนั้น คุณลักษณะประการหนึ่งของหลักทรัพยท่ีจะนําเขามารวมในการคํานวณดัชนี 

SET50 จะตองเปนหลักทรัพยท่ีแสดงถึงภาวะรวมของตลาดไดเปนอยางดี คือ มีมูลคาตามราคา

ตลาดท่ีสูง และมีสภาพคลองของการซ้ือขายสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ในการคํานวณดัชนี SET50 

กําหนดใหวันที่ 16 สิงหาคม 2538 เปนวันฐาน และจะมีการปรับรายช่ือ 50 หลักทรัพย ท่ีนํามาใชใน

การคํานวณทุกๆ 6 เดือน โดยท่ีดัชนี SET50 มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  คํานวณโดยใชหลักทรัพยท่ีมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดท่ีสูง มี

สภาพคลองสูงและมีมูลคาการซ้ือขายสูงอยางสมํ่าเสมอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2  ผลรวมของมูลคาของหลักทรัพยทุกตัวท่ีใชในการคํานวณควรมี

สัดสวนท่ีสูง เม่ือเทียบกับมูลคารวมของท้ังตลาด และรวมถึงมูลคาการซ้ือขายดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3  ดัชนี SET50 ควรมีทิศทางการเคล่ือนไหวในลักษณะเดียวกันกับดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) 

กกกกกกกกจากลักษณะท้ังสามประการดังกลาว จึงตองมีกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพยท่ีจะ

นํามาใชในการคํานวณดัชนี SET50 อยางเหมาะสม โปรงใส และมีหลักการ  

กกกกกกกกวิธีการคํานวณ SET50 Index จะใชวิธีการเดียวกับการคํานวณ SET Index 

โดยคํานวณจากราคาหุนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 50 ห ลักทรัพย และเปนดัชนีประเภทท่ี

ถวงน้ําหนักดวยมูลคาของหลักทรัพยตามราคาตลาด โดยมีสูตรการคํานวณ คือ 

 

           SET50 Index    =   มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญ 50 หลักทรัพย ณ วันปจจุบัน 

                                                   มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญ 50 หลักทรัพย ณ วันฐาน 

 

กกกกกกกก3. ดัชนีกลุมอุตสาหกรรมและดัชนีหมวดธุรกิจ 

กกกกกกกกนอกจากดัชนีราคาหุนท่ีแสดงถึงภาพรวมของตลาด ท้ัง SET Index และ SET50 Index 

แลว ตลาดหลักทรัพยยังมีการคํานวณและเผยแพรดัชนีราคาหุนท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของ

ภาวะการซ้ือขายหลักทรัพยเปนรายกลุมอุตสาหกรรมและรายหมวดธุรกิจ เพื่อเปนขอมูลชวยใหผู

ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณมากข้ึน ท้ังนี้ อาจจําแนกการจัดกลุมอุตสาหกรรมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปน 2 ระดับ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 กลุมอุตสาหกรรม ( Industry Groups) ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรม

หลักท่ีมีสวนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวม 8 กลุมหลัก ไดแก กลุม

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ( Agro & Food Industry ) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (Customer 

100×
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Product) ก ลุมธุรกิจการเงิน ( Financials) กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม (Industrials) 

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ( Property & Construction) กลุมทรัพยากร (Resources) กลุม

บริการ (Service) และกลุมเทคโนโลยี (Technology) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 หมวดธุรกิจ ( Sectors) เปนการจําแนกประเภทยอยของธุรกิจตางๆ ใน

แตละกลุมอุตสาหกรรมอีกตอหนึ่ง ซ่ึงบริษัทท่ีจัดอยูในหมวดธุรกิจ ( Sector) เดียวกัน 

จะบงบอกถึงธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคียงกันและสามารถเปรียบเทียบกันได ตามเกณฑที่มาของ  

รายไดและทรัพยากรที่ใชในการดําเนนิธุรกิจ โดยจําแนกออกเปน หมวดธุรกิจ ภายใต 8 กลุม

อุตสาหกรรมหลัก ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงโครงสรางกลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

(Industry Groups) (Sectors)

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร AGRI ธุรกิจการเกษตร 

(Agro & Food Industry) FOOD อาหารและเครื่องดื่ม 

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค FASHION แฟชั่น

(Customer Products) HOME ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน

PERSON ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ

กลุมธุรกิจการเงิน BANK ธนาคาร

(Financials) FIN เงินทุนและหลักทรัพย

INSUR ประกันภัยและประกันชีวิต

กลุมสินคาอุตสาหกรรม AUTO ยานยนต

(Industrials) IMM วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

PAPER กระดาษและวัสดุการพิมพ

PETRO ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

PKG บรรจุภัณฑ

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง CONMAT วัสดุกอสราง

(Property & Construction) PFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

PROP พัฒนาอสังหาริมทรัพย

กลุมทรัพยากร ENERG พลังงานและสาธารณูปโภค

(Resources) MINE เหมืองแร

กลุมบริการ COM พาณิชย

(Service) HELTH การแพทย

MEDIA สื่อและสิ่งพิมพ

PROF บริการเฉพาะกิจ

TOURISM การทองเที่ยวและสันทนาการ

TRANS ขนสงและโลจิสติกส

กลุมเทคโนโลยี ETRON ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

(Technology) ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ดัชนีตลาดหลักทรัพย [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ  20  

กุมภาพันธ 2553. เขาถึงไดจาก http://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p2.html กกกกกก
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กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเร่ิมคํานวณดัชนีของแตละกลุมอุตสาหกรรม 

(Industry-group index ) ตั้งแต 1 มกราคม 2547 แตในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพยฯ จะยังคง  

คํานวณดัชนีของแตละหมวดธุรกิจ (sectoral index ) อยูตอไป ทั้งนี้การเผยแพรขอมูลตางๆ จะเรียง  

ตามกลุมอุตสาหกรรม และภายในแตละกลุมอุตสาหกรรมจะประกอบไปดวยหมวดธุรกิจตางๆ 

ตามที่ระบุไว โดยวิธีการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพยนั่นเอง ซึ่งสูตรการคํานวณดัชนีกลุม  

และดัชนีหมวด เปนดังนี ้

 

  ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม  =  มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญในกลุม (หรือหมวด) ณ วันปจจุบัน ×100 

(หรือหมวดอุตสาหกรรม)         มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญในกลุม (หรือหมวด) ณ วันฐาน 

 

อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 

 

กกกกกกกกการดําเนินชีวิตของคนสวนใหญในแตละวันเกี่ยวของกับการพยากรณอยูตลอดเวลา 

เชน การคาดคะเนเวลาท่ีจะไปถึงท่ีทํางาน การพยากรณอากาศ เปนตน โดยเฉพาะการประกอบ

กิจการหรือการบริหารงานท่ีตองมีการวางแผนลวงหนา การพยากรณเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีจะ

ชวยใหไดขอมูลในอนาคต เพื่อประกอบการวางแผนนั้นๆ จึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา การ

พยากรณมีบทบาทสําคัญท้ังในงานของภาครัฐและภาคเอกชน (มุกดา แมนมินทร 2549: 1) 

กกกกกกกกการพยากรณเหตุการณในอนาคตโดยท่ัวไปผูพยากรณตองวิเคราะหขอมูลในอดีตท่ี

เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น และใชผลสรุปท่ีไดเปนสวนประกอบในการพยากรณ ขอมูลในอดีตท่ีใช

กันอยูเสมอประเภทหนึ่ง คือ อนุกรมเวลา (Time Series) 

กกกกกกกกอนุกรมเวลา ( Time Series) หมายถึง คาสังเกตท่ีสังเกตท่ีทุกหนวยเวลาติดตอกันเปน

ลําดับ ในท่ีนี้จะแทนคาสังเกตท่ีเวลา t  ใดๆ ดวย 1z  ฉะนั้น อนุกรมเวลาหนึ่งคือ กลุมของคาสังเกต 

n  คาท่ีอาจแทนไดดวย 1,..., nz z  นั่นคือ 1 1,tz z−  และ 1tz +   แทนคาสังเกตท่ีหนวยเวลา 1,t − t   

และ 1t +  ตามลําดับ โดยท่ัวไปแตละหนวยเวลาหางเทากัน เชน ขอมูลรายวัน รายสัปดาห ราย

เดือน หรือ รายป เปนตน (มุกดา แมนมินทร 2549:1) 

กกกกกกกกการพยากรณโดยใชขอมูลในอดีตท่ีเปนอนุกรมเวลานั้น ตองวิเคราะหหาตัวแบบท่ี

เหมาะสมของขอมูลในอดีตกอนแลวจึงประมาณขอมูลนอกชวงโดยใชตัวแบบนั้น คาประมาณนอก

ชวงท่ีได คือ คาพยากรณท่ีตองการ ท้ังนี้ภายใตขอสมมติวาลักษณะของอนุกรมเวลาในอนาคตคลาย

กับในอดีต ดังนั้น การวิเคราะหอนุกรมเวลาจึงตองเร่ิมท่ีลักษณะของอนุกรมเวลา ซ่ึงโดยท่ัวไป

ลักษณะของอนุกรมเวลาอาจอธิบายไดดวยสวนประกอบ 4 สวน คือ แนวโนม ( Trend T) วัฏจักร 
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(Cycle C) การแปรผันตามฤดูกาล ( Seasonal Variation S) การแปรผันแบบผิดปกติหรือการแปรผัน

แบบไมสมํ่าเสมอ (Irregular Variations I) 

กกกกกกกก1. แนวโนม (Trend T) หมายถึง การเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาในระยะยาววานาจะมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

กกกกกกกก2. วัฏจักร ( Cycle C) หมายถึง การเคล่ือนไหวข้ึนๆ ลงๆ รอบระดับของแนวโนม

คลายกันเปนชวงๆ โดยท่ีแตละชวงมีระยะเวลายาวนานกวา 1 ป โดยท่ีท้ังความยาวของชวงของวัฏ

จักร และขนาดของการเคล่ือนไหวสูงต่ําอาจไมคงท่ีเนื่องจากอิทธิพลท่ีทําใหเกิดวัฏจักรนั้น 

กกกกกกกก3. การแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal Variation S) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของขอมูล

เกิดข้ึนเนื่องจากอิทธิพลของฤดูกาล ซ่ึงเกิดข้ึนซํ้าๆ ในชวงเวลาเดียวกันของแตละป โดยท่ัวไป

ชวงเวลาของฤดูกาลหนึ่งๆ มักจะส้ันกวา 1 ป 

กกกกกกกก4. การแปรผันแบบผิดปกติหรือการแปรผันแบบไมสมํ่าเสมอ ( Irregular Variations I) 

หมายถึง การเคล่ือนไหวของขอมูลท่ีไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ลักษณะของขอมูลท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจะ

เปนลักษณะของเหตุการณท่ีเราไมไดคาดการณเอาไวลวงหนา 

 

กกกกกกกก1. ความหมายและความสําคัญของการพยากรณ 

กกกกกกกกการพยากรณ ( Forecasting) หมายถึง การคาดคะเนหรือการทํานายการเกิดเหตุการณ

หรือสภาพการณตางๆ ในอนาคต โดยอาศัยขอมูล ประสบการณ ความรูความสามารถของผู

พยากรณท่ีเกิดข้ึนในอดีต มาทําการศึกษาถึงแนวโนมหรือรูปแบบของการเกิดเหตุการณในอนาคต 

การพยากรณมีบทบาทสําคัญอยางมากในการวางแผนและการตัดสินใจ ท้ังนี้เพราะการวางแผนและ

การตัดสินใจตางก็เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ซ่ึงโดยท่ัวไปเหตุการณในอนาคตเปนส่ิงท่ี

ควบคุมไมได เพราะฉะนั้นการพยากรณเหตุการณในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางมากท่ีผูบริหาร

ระดับตางๆ จะนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนและการตัดสินใจ (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 2548: 1) 

กกกกกกกก2. การจําแนกเทคนิคการพยากรณ 

กกกกกกกกเทคนิคการพยากรณสามารถแบงเปนกลุมใหญได 2 กลุม คือ เทคนิคการพยากรณเชิง

คุณภาพ และเทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกเทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ ( Qualitative Forecasting Technique) เปน

การพยากรณท่ีอาศัยประสบการณ ความรู ความสามารถ หรือวิจารณญาณของผูรู หรือผูเช่ียวชาญท่ี

จะพยายามเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การพยากรณแบบนี้จะไมมีรูปแบบ กฎเกณฑ หรือสูตรท่ีใชในการ

คํานวณท่ีแนนอน (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 2548: 2) 
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กกกกกกกกกกกกกกกกเทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Technique) เปน

การพยากรณท่ีตองอาศัยความรูทางดานคณิตศาสตร และสถิติไปสรางรูปแบบ หรือสมการพยากรณ

เพื่อจะพยากรณขอมูลหรือเหตุการณในอนาคต ขอมูลในอดีตจะตองอยูในรูปของตัวเลขหรือแปลง

เปนตัวเลขได เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ แบงเปน 2 แบบ คือ เทคนิคการพยากรณเชิงอนุกรม

เวลา ( Time Series Model) และเทคนิคการพยากรณแบบเปนเหตุเปนผล ( Causal Model or 

Explanatory Models) (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 2548: 3) 

กกกกกกกก3. การตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ 

กกกกกกกกการตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณนั้น ในเชิงคุณภาพนั้นไมมีหลักเกณฑท่ีแน

ชัด แตสําหรับเชิงปริมาณไดมีการนําหลักสถิติไปใชกับขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ดังนั้นการ

ตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณจะกลาวถึงแตการณเชิงปริมาณเทานั้น 

กกกกกกกกวิธีการตรวจสอบความแมนยําของการพยากรณ โดยท่ัวไปท่ีนิยมใชกัน คือ วิธีรอยละ

ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชในงานวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 

2548: 8) 

กกกกกกกกรอยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 

กกกกกกกกเปนการวัดความแมนยําจากคาความคลาดเคล่ือนของการพยากรณเทียบกับคาขอมูลจริง

โดยไมคิดเคร่ืองหมาย คา MAPE เปนคาวัดความแมนยําท่ีไมมีหนวย จึงเหมาะท่ีจะใชกับการ

เปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดเม่ือใชวิธีพยากรณเดียวกัน หรือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณหลาย

วิธีเม่ือใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน 
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ทฤษฏีเกรย์ 

 

กกกกกกกกหนึ่งในตัวแบบการพยากรณแบบอนุกรมเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ตัวแบบการ

พยากรณเกรย ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาจากทฤษฎีระบบเกรย ( Grey System Theory) ท่ีคิดคนโดย

ศาสตราจารย Julong Deng เม่ือป ค.ศ. 1982 โดยทฤษฎีดังกลาว เกิดจากแนวความคิดท่ีวา หาก

ขอมูลทุกประเภทเปนขอมูลท่ีถูกตองแนนอน จะเปน White Theory แตหากเปนขอมูลท่ีไมมีอะไร

แนนอนอยางสมบูรณจะถือวาเปน Black Theory (Tseng et. al 2009, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัย

วิสุทธ์ิ 2551 ) แตในการพยากรณในทางปฏิบัติแลว ขอมูลท่ีจะนํามาใชประกอบการพยากรณนั้น
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สามารถเปนไปไดท้ังขอมูลท่ีมีความแนนอน ครบถวน สมบูรณ หรืออาจจะเปนขอมูลท่ีไมมีความ

แนนอน ไมครบถวน หรือไมสมบูรณ ก็สามารถนํามาใชประกอบการพยากรณได ตัวแบบการ

พยากรณเกรยมีหลักการคํานวณโดยตั้งอยูบนหลักการวา แนวโนมของขอมูลจะเปนแบบเอ็กซโปร

เนลเชียล โดยตัวแบบการพยากรณเกรยมีการนําไปประยุกตในการพยากรณในหลากหลาย

อุตสาหกรรม (Deng 1990, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551) 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกกรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ ( 2551) ไดประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพยากรณอัตรา

แลกเปล่ียนดวยตัวแบบการพยากรณเกรย เพื่อทดสอบจํานวนขอมูล และคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ี

เหมาะสม กลุมตัวอยางท่ีใช คือ อัตราแลกเปล่ียนรายวันจํานวน 20 สกุลเงิน ผลการวิจัย พบวา สกุล

เงิน 9 สกุลเงิน ควรใชขอมูลจํานวน 5 ขอมูลในการพยากรณ สกุลเงิน 6 สกุล ควรใชขอมูลจํานวน 4 

ขอมูลในการพยากรณ สกุลเงิน 1 สกุล ควรใชขอมูลจํานวน 6 ขอมูลในการพยากรณ 

ซึ่งจะสงผลใหมีความแมนยํามากที่สุด ในขณะที่สกุลเงิน 4 สกุล ไมมีจํานวนขอมูลที่แนนอน 

ในดานคาพารามิเตอรที่เหมาะสม เมื่อใช MAPE เปนเครื่องมือในการวัด ผลการวิจัยสรุปไดวา 

คาพารามิเตอรที่เหมาะสมอยูระหวาง 0.21 – 0.30 และเมื่อนําคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมไปใชในการ

พยากรณ ทําใหการพยากรณมีความแมนยํามากกวาการพยากรณดวยตัวแบบเดิม 

กกกกกกกกChang et. al (2003, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551) ไดใชขอมูลจํานวนการ

ผลิตสารกึ่งตัวนําในใตหวันรายป ตั้งแตป 1998 – 2002 โดยใชตัวแบบการพยากรณเกรย เพื่อ

คํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการพยากรณ ซ่ึงโดยปกติแลวจะกําหนดใหเทากับ 0.5 

ผลการวิจัยพบวา เมื่อใชคาพารามิ เตอรที่ เหมาะสมในการพยากรณ จะใหผลการพยากรณที่แมนยํา  

กวาใชคาพารามิเตอรเทากับ 0.5 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ือง “การประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพยากรณดัชนีราคาในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ประเภทการพยากรณแบบอนุกรมเวลา ( Time Series) จึงมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาจํานวนขอมูลและคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการพยากรณ

ดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 สวน ดังนี ้

 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 วิธีการศึกษา 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกกสวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 

กกกกกกกกสวนท่ี 5 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 

กกกกกกกกขอมูลท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ขอมูล ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน ซ่ึงมี

จํานวนท้ังส้ิน 26 ดัชนี ดังนี้ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET) ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก ( SET50) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร 

(SETA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต (SETAU) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธนาคาร (SETB) 

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง ( SETC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย ( SETCO) 

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ( SETEC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน

และสาธารณูปโภค (SETEN) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย (SETF) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดแฟช่ัน ( SETFA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ( SETFB) ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

การแพทย (SETHM) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (SETIC)  
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ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ( SETIN) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเหมือง

แร ( SETMN) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

กระดาษและวัสดุการพิมพ ( SETPA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(SETPF) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุภัณฑ (SETPK) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะ

กิจ ( SETPR) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชสวนตัวและเวชภัณฑ ( SETPS) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ( SETPT) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและ

สันทนาการ (SETTO) และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส (SETTR) 

กกกกกกกกขอมูลท่ีใชเปนราคาปดรายวันท่ีมีการคํานวณในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแต

วันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รวมท้ังส้ิน 2,313 วัน  

 

วธีิการศึกษา 

 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประจักษ โดยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ท้ังนี้ แบบจําลองการพยากรณแตละวิธีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ตางๆ ท้ังจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัย สวนขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน

จํานวน 26 ดัชนี ใชขอมูลจริงจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชในการ

ทดสอบ 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้ทําโดยการนําขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันจํานวน 26 

ดัชนี ท่ีมีการคํานวณในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาพยากรณ โดยใชแบบจําลองของวิธีการ

พยากรณอนุกรมเวลาดวยตัวแบบการพยากรณเกรย มาทําการทดสอบหาจํานวนชุดขอมูลท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในแตละดัชนี ท่ีมีความแมนยํามากท่ีสุด จากนั้นจึงนําคาพารามิเตอรท่ีแตกตางกันเขา

มาใชในการคํานวณเพื่อหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแตละดัชนี ท่ีทําใหการพยากรณมี

ความแมนยําสูงสุด 

กกกกกกกกการเลือกใชขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันจํานวน 26 ดัชนี เนื่องจาก  

เปนหลักทรัพยท่ีมีการคํานวณในตลาดหลักทรัพยและมีขอมูลครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คือ ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

กกกกกกกกการวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
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ราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน จํานวน 26 ดัชนี จากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนระยะเวลา 2,313 วัน คือ ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึงวันอังคารที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อนํามา หาจํานวนชุดขอมูลและคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการ

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรยก 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพยากรณดัชนีราคาใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรยคร้ังนี้ ไดแก โปรแกรม Microsoft 

Office Excel โดยการเขียน Macro ดวยภาษา VBA และ Minitab Version 15 (รุนทดลอง) เพื่อใช

เปนโปรแกรมในการประมวลผลขอมูล โดยทําการบันทึกขอมูล หาคาสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบไปดวยคาเฉล่ีย คามัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา

สัมประสิทธ์ิการแปรผัน คาความโดง คาความเบ และทดสอบการแจกแจงปกติ ดวยตัวสถิติ 

Anderson-Darling Test จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปพยากรณคาตามตัวแบบการพยากรณเกรยดวย

ขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันท้ัง 26 ดัชนี โดยทําการทดสอบดัชนลีะ 5 คร้ัง คร้ัง

แรกจะทําการทดสอบ โดยกําหนดชุดขอมูลจํานวนเทากับ 4 หมายความวา จะนําขอมูลในอดีต  

เรียงกันจํานวน 4 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 5 คร้ังที่ 2 กําหนดชุดขอมูลเทากับ 5 หมายความ

วา จะนําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 5 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับท่ี 6 คร้ังท่ี 3 กําหนดชุด

ขอมูลเทากับ 6 หมายความวา จะนําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 6 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 

7 คร้ังท่ี 4 กําหนดชุดขอมูลเทากับ 7 หมายความวา จะนําขอมูลใน อดีตเรียงกันจํานวน 7 ลําดับ 

ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 8 คร้ังสุดทาย กําหนดชุดขอมูลเทากับ 8 หมายความวา จะนําขอมูล  

ในอดีตเรียงกันจํานวน 8 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 9 

กกกกกกกกวิธีการในการพยากรณทิศทางของดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ 

ตัวแบบการพยากรณเกรย ซ่ึงมีท่ีมา โดยกําหนดให 

 

                                  (0) (0) (0) (0) (0){ (1), (2),..., ( ),..., ( )}X x x x k x m=  

 

กกกกกกกกเมตริกซ (0)X  เปนขอมูลในอดีตยอนหลัง ซ่ึง (0) (1)x  คือ ขอมูลท่ีในอดีตตัวแรก 
(0) (2)x  คือ ขอมูลอดีตในลําดับถัดมา และตองมีความตอเนื่องกันของขอมูล ตัวอยางเชน (0) (1)x  

คือขอมูลวันท่ี 1 มกราคม (0) (2)x  คือขอมูลวันท่ี 2 มกราคม ปเดียวกัน เปนตน 
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                                    (1) (1) (1) (1) (1){ (1), (2),..., ( ),..., ( )}X x x x k x m=  

               โดยท่ี (1) (0)

1
( ) ( ),

k

i
x k x i

=

=∑ 1,2,...,k m=  

                 (1) (1) (1)( 1) ( ) (1 ) ( 1),z k Px k P x k+ = + − +  1,2,3,...k =  

      โดยท่ี P มีคาระหวาง 0 – 1 โดยปกติมีคา 0.5 ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได 

 

                             (0) (1)( ) ( ) ,x k az k b+ =  2,3,4,...k =  

           จะได 1
,( )T T

n

a
B B B Y

b
− 

= 
 

 

 

                     โดยท่ี 

(1)

(1)

(1)

(2) 1
(3) 1

,

1( )

z
z

B

z m

 −
 
− =  

 
−  

 
  

(0)

(0)

(0)

(2)
(3)

( )

n

x
x

Y

x m

 
 
 =
 
 
 


 

 

            สมการพยากรณ คือ (1) (0)ˆ ( 1) (1) ,akb bX k x e
a a

− + = − + 
 

  2,3,4,...k =  

            โดยท่ี (0) (1) (1)ˆ ˆ ˆ( 1) ( 1) ( ),x k x k x k+ = + −   1,2,3,...k =  

 

กกกกกกกกซ่ึงการทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อหาจํานวนชุดขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยโดยการใชตัวแบบการพยากรณเกรยและใชตัวแบบ Mean Absolute 

Percentage Error: MAPE ในการวัดคาความคลาดเคล่ือนของขอมูลท่ีไดจากการพยากรณ ซ่ึงตัว

แบบ MAPE มีสูตรดังนี้ 

 

1

ˆ( ) ( )
( )

n

i

x i x i
x iMAPE
n

=

−

=
∑

 

 

กกกกกกกกตอมาจึงทําการทดสอบหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณดัชนีราคา

หลักทรัพยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย ซ่ึงกําหนดคาชุดขอมูล ท่ีใหคา MAPE ต่ําท่ีสุดจากการ

คํานวณขางตน ซ่ึงการทดสอบจะทําท้ังส้ินจํานวน 9 คร้ัง ในแตละดัชนีอุตสาหกรรม กลาวคือ 

ตั้งแต 0.1 ถึง 0.9 และการวัดความแมนยําของการพยากรณใช MAPE เปนเครื่องมือวัดเชนเดียวกัน 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

กกกกกกกก1.  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

กกกกกกกก2.  เก็บรวบรวมขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน 

กกกกกกกก3.  พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย 

กกกกกกกก4.  ไดจํานวนขอมูลที่เหมาะสมในการพยากรณในแตละดัชนีอุตสาหกรรม 

กกกกกกกก5. คํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของแตละดัชนีอุตสาหกรรมดวยตัวแบบการ

พยากรณเกรย 

กกกกกกกก6.  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการคํานวณ  

กกกกกกกก7.  สรุปผลการคํานวณ  
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเร่ือง “การประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการ

พยากรณดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย” ประกอบ 

ดวยผลการวิเคราะห 3 สวน ดังนี ้

 

กกกกกกกกสวนท่ี 1  คาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยที่ใชในการ 

วิเคราะห 

กกกกกกกกสวนท่ี  2 ผลการวิเคราะหคาความคลาดเคล่ือนท่ีวัดดวยวิธี MAPE ในแตละคา 

พารามิเตอรของแตละดัชน ี

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แผนภาพขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันทั้ง 26 ดัชน ี

 

ค่าสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลราคาปิดของดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ใช้ในการวิเคราะห ์

 

กกกกกกกกสวนนี้จะแสดงคาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยที่ใชใน 

การวิเคราะห ซ่ึงประกอบดวย คาเฉล่ีย คามัธยฐาน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิการแปรผัน 

คาความเบ และคาความโดง 

กกกกกกกกเม่ือทดสอบการแจกแจงขอมูลราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชนี 

ดวยตัวสถิติ Anderson Darling พบวา ทุกดัชนีอุตสาหกรรมไมมีการแจกแจงปกติที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 อยางไรก็ตาม สันติ กีระนันทน (2547) กลาววาหากขอมูลมีจํานวนมากก็สรุปไดวา ขอมูล

เหลานั้นมีการแจกแจงแบบเสมือนปกติได ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณาของขอมูลราคาปด

รายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชนี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 แสดงคาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลท่ีใชในการทดสอบแยกตามดัชนีแตละประเภท 

Coefficient of AD 

  Variarion  (P- value)

     SET 553.97 621.14 186.09 0.34 -0.08 -1.47 <0.05

     SET50 382.79 417.24 136.73 0.36 0.03 -1.38 <0.05

     SETA 54.89 55.11 7.17 0.13 -0.08 -0.06 <0.05

     SETAU 281.33 289.07 131.99 0.47 0.55 -0.37 <0.05

     SETB 217.34 222.82 51.25 0.24 0.02 -1.20 <0.05

     SETC 2893.05 2693.36 1118.14 0.39 0.39 -1.24 <0.05

     SETCO 4635.32 5351.81 2079.14 0.45 -0.26 -1.36 <0.05

     SETEC 712.56 698.86 160.06 0.22 0.07 1.25 <0.05

     SETEN 9703.22 10146.17 5960.52 0.61 0.25 -1.20 <0.05

     SETF 1040.83 1025.72 328.46 0.32 0.26 0.03 <0.05

     SETFA 452.52 502.86 106.50 0.24 -0.57 -0.65 <0.05

     SETFB 2856.22 2894.64 1114.13 0.39 0.18 -0.91 <0.05

     SETHC 432.60 376.33 333.99 0.77 0.46 -1.16 <0.05

     SETHM 14.19 15.16 4.06 0.29 -0.25 -0.40 <0.05

     SETIC 73.44 76.00 20.90 0.28 -0.12 -1.07 <0.05

     SETIN 3024.43 3074.67 1178.95 0.39 0.26 -0.79 <0.05

     SETMN 18.01 13.69 9.59 0.53 1.18 0.02 <0.05

     SETMP 45.07 44.10 9.12 0.20 0.74 1.67 <0.05

     SETPA 343.67 360.97 115.87 0.34 -0.10 -1.02 <0.05

     SETPF 265.99 248.32 107.79 0.41 0.73 0.22 <0.05

     SETPK 1504.95 1504.41 523.86 0.35 0.30 0.07 <0.05

     SETPR 94.50 103.55 41.13 0.44 0.01 -0.53 <0.05

     SETPS 204.33 243.81 92.97 0.46 -0.34 -1.51 <0.05

     SETPT 363.64 427.01 189.27 0.52 0.10 -1.34 <0.05

     SETTO 206.56 189.63 66.94 0.32 0.54 -1.06 <0.05

     SETTR 97.92 111.00 40.73 0.42 -0.09 -1.66 <0.05

KurtosisIndex Mean Median S.D. Skewness
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กกกกกกกกจากตารางท่ี  2  สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

กกกกกกกกคาเฉล่ียเลขคณิตของราคาปดดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

พบวา ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ( SETEN) มีคาเฉล่ียเลขคณิตสูงสุด 

เทากับ 9,703.22 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด เทากับ 5,960.52 ในขณะที่ดัชนีราคา 

หลักทรัพยหมวดการแพทย ( SETHM) มีคาเฉล่ียเลขคณิตต่ําสุด เทากับ 14.19 และมีคาสวน

เบ่ียนมาตรฐานต่ําสุด เทากับ 4.06 

กกกกกกกกคามัธยฐานราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวัน มีคาสูงกวาคาเฉล่ียเลขคณิตจํานวน 

17 ดัชนี โดยดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ( SETEN) มีคามัธยฐานสูงสุด 

เทากับ 10,146.17 ในขณะท่ีดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเหมืองแรมีคามัธยฐานต่ําสุด เทากับ 13.69 

กกกกกกกกคาความเบของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชนี พบวา ขอมูล 17 

ดัชนี มีลักษณะเบซาย ขณะท่ีขอมูลอีก 9 ดัชนี มีลักษณะเบขวา  โดยดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

เหมืองแร ( SETMN) มีคาความเบสูงสุด เทากับ  1.18 ในขณะที่ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดแฟช่ัน 

(SETFA) มีคาความเบต่ําสุด เทากับ -0.57 

กกกกกกกกคาความโดงของขอมูลราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชนี พบวา  6 

ดัชนี มีคาความโดงมากกวา 0 โดยดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) มีคาความ

โดงสูงสุด เทากับ 1.67 ในขณะท่ีดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกสมีคาความโดง

ต่ําสุด เทากับ -1.66 
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ตารางที ่3 แสดงคา MAPE ที่ไดจากการพยากรณขอมูลแยกตามดัชนีราคาหลักทรัพยและแยกตาม  

   จํานวนชุดขอมูลท่ีใชพยากรณ (k) 

ชุดข้อมูล 4 5 6 7 8

     SET 1.5295% 1.3146% 1.3671% 1.4166% 1.8698%

     SET50 1.4890% 1.4933% 1.8743% 1.6087% 1.6790%

     SETA 1.8682% 1.1769% 1.4821% 1.2196% 1.2870%

     SETAU 1.4729% 1.0557% 1.0966% 1.1486% 1.1963%

     SETB 1.8738% 1.8646% 1.9256% 1.9890% 2.0653%

     SETC 1.0753% 1.0694% 1.0978% 1.1467% 1.2024%

     SETCO 1.5244% 1.5199% 1.5676% 1.6246% 1.6856%

     SETEC 1.6369% 1.5929% 1.6333% 1.6824% 1.7595%

     SETEN 1.6316% 1.6538% 1.7234% 1.7895% 1.8685%

     SETF 2.0671% 2.0230% 2.0761% 2.1448% 2.2376%

     SETFA 0.7865% 0.7655% 0.7789% 0.7905% 0.8158%

     SETFB 0.9475% 0.9352% 0.9575% 0.9901% 1.0196%

     SETHC 1.3726% 1.3139% 1.3360% 1.3599% 1.3998%

     SETHM 1.3495% 1.2764% 1.2756% 1.3374% 1.3622%

     SETIC 1.8887% 1.8539% 1.8907% 1.9725% 2.0301%

     SETIN 0.5660% 0.5596% 0.5788% 0.6048% 0.6244%

     SETMN 3.0898% 2.9344% 2.6968% 2.5179% 2.5766%

     SETMP 1.5632% 1.5212% 1.5469% 1.5844% 1.6625%

     SETPA 1.5146% 1.4702% 1.3496% 1.3939% 1.3603%

     SETPF 3.0353% 3.6718% 3.2256% 3.8012% 3.4009%

     SETPK 1.3058% 1.2910% 1.3231% 1.3630% 1.4236%

     SETPR 1.7809% 1.7215% 1.8113% 1.8390% 1.9293%

     SETPS 3.4206% 4.0297% 4.5525% 3.3065% 3.3519%

     SETPT 1.8571% 1.8204% 1.8673% 1.9379% 2.0185%

     SETTO 0.9120% 0.8943% 0.9084% 0.9330% 0.9613%

     SETTR 1.8123% 1.8051% 1.8670% 1.9194% 1.9924%
 

 

ก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

กกกกกกกกเม่ือทําการทดสอบโดยกําหนดชุดขอมูลจํานวนเทากับ 4 (k = 4) คือ ใชขอมูลในอดีต

เรียงกันจํานวน 4 ลําดับ เพื่อพยากรณขอมูลลําดับท่ี 5 พบวา  มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 3 ดัชนี 

ท่ีการใชขอมูลจํานวน 4 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก (SET 50) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

(SETEN) และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ( SETPF) โดยมีคาความ

คลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.4890%,  1.6316%  และ 3.0353% ตามลําดับ 

กกกกกกกกเม่ือทําการทดสอบโดยกําหนดชุดขอมูลจํานวนเทากับ 5 (k = 5) คือ ใชขอมูลในอดีต  

เรียงกันจํานวน 5 ลําดับ เพื่อพยากรณขอมูลลําดับท่ี 6 พบวา มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 19 ดัชนี 

ที่การใชขอมูลจํานวน 5 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําที่สุด ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.3146% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

ธุรกิจการเกษตร ( SETA) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.1769% ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดยานยนต ( AETAU) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.0557% ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดธนาคาร (SETB) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.8646% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

วัสดุกอสราง ( SETC) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.0694% ดัชนีราคาหลักทรัพย 

หมวดพาณิชย (SETCO) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.5199% ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ( SETEC) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.5929% ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย ( SETF) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 2.0230%

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดแฟช่ัน ( SETFA) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 0.7655% ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ( SETFB) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 

0.9352% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) มีคาความ

คลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.3139% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ( SETIC) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.8539% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด 

ประกันภัยและประกันชีวิต (SETIN) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 0.5596% ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.5212% ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุภัณฑ ( SETPK) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ  1.2910%  

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะกิจ ( SETPR) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 

1.7215% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ( SETPT) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ํา

ท่ีสุด เทากับ 1.8204% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ( SETTO) มีคา
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ความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ  0.8943% และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส 

(SETTR) มีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด เทากับ 1.8051% 

กกกกกกกกเม่ือทําการทดสอบโดยกําหนดชุดขอมูลจํานวนเทากับ 6 (k = 6) คือ ใชขอมูลในอดีต 

เรียงกันจํานวน 6 ลําดับ เพื่อพยากรณขอมูลลําดับท่ี 7 พบวา มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 2 ดัชนี 

ที่การใชขอมูลจํานวน 6 ขอมลูในการพยากรณใหผลแมนยําที่สุด ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

การแพทย (SETHM) และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ (SETPA) โดยมีคา

ความคลาดเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.2756% และ 1.3496% ตามลําดับ 

กกกกกกกกเม่ือทําการทดสอบโดยกําหนดชุดขอมูลจํานวนเทากับ 7 (k = 7) คือ ใชขอมูลในอดีต 

เรียงกันจํานวน 7 ลําดับ เพื่อพยากรณขอมูลลําดับท่ี 8 พบวา มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 2 ดัชนี 

ที่การใชขอมูลจํานวน 7 ขอมูลในการพยากรณใหผลแมนยําที่สุด ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

เหมืองแร (SETMN) และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชสวนตัวและเวชภัณฑ (SETPS) โดยมีคา

ความคลาดเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 2.5179% และ 3.3065% ตามลําดับ 

 

ผลการวเิคราะห์ค่าความคลาดเคลือ่นทีว่ดัด้วยวธีิ MAPE ในแต่ละค่าพารามิเตอร์ของแต่ละดัชนี

อุตสาหกรรม 

 

กกกกกกกกสวนนี้จะแสดงคาความคลาดเคล่ือนท่ีวัดดวยวิธี MAPE ในแตละคาของพารามิเตอร 

ของแตละดัชนีอุตสาหกรรม โดยเลือกดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีจํานวนชุดขอมูลท่ีเหมาะสมเทากับ 5 

มาใชในการคํานวณหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสม เนื่องจากมีจํานวนดัชนีราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด 

ซ่ึงมีท้ังหมด 19 ดัชน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

ตารางที ่4 แสดงคาความคลาดเคล่ือนท่ีวัดดวยวิธี MAPE ในแตละคาของพารามิเตอรของแตละ  

                ดัชนีอุตสาหกรรมที่มีจํานวนชุดขอมูลที่เหมาะสม เทากับ 5 

Parameter 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

   SET 1.3827% 1.2294% 1.1672% 1.1998% 1.3143% 1.4876% 1.7092% 1.9651% 2.2452%

   SETA 1.1684% 1.0366% 0.9891% 1.0309% 1.1766% 1.3136% 1.5078% 1.7266% 1.9645%

   SETAU 1.1369% 0.9971% 0.9337% 0.9569% 1.0555% 1.2111% 1.4020% 1.6207% 1.8558%

   SETB 1.8630% 1.6762% 1.6188% 1.6869% 1.8645% 2.1172% 2.4218% 2.7714% 3.1552%

   SETC 1.0786% 0.9716% 0.9317% 0.9676% 1.0696% 1.2199% 1.4033% 1.6077% 1.8281%

   SETCO 1.5632% 1.3959% 1.3393% 1.3844% 1.5207% 1.7238% 1.9794% 2.2714% 2.5883%

   SETEC 1.6484% 1.4655% 1.3956% 1.4480% 1.5922% 1.8099% 2.0831% 2.3958% 2.7339%

   SETF 2.1168% 1.8716% 1.7672% 1.8272% 2.0233% 2.3112% 2.6632% 3.0582% 3.4871%

   SETFA 0.7507% 0.6758% 0.6503% 0.6864% 0.7651% 0.8742% 1.0031% 1.1457% 1.2985%

   SETFB 0.9185% 0.8357% 0.8069% 0.8436% 0.9354% 1.0665% 1.2251% 1.4002% 1.5860%

   SETHC 1.5287% 1.4009% 1.3743% 1.4411% 2.0899% 2.0164% 1.9990% 2.7393% 2.4800%

   SETIC 1.7952% 1.6371% 1.5949% 1.6731% 2.3748% 2.1022% 2.4042% 2.7411% 3.1031%

   SETIN 0.5874% 0.5210% 0.4928% 0.5091% 0.5599% 0.6388% 0.7381% 0.8508% 0.9717%

   SETMP 1.4696% 1.3414% 1.3098% 1.3785% 2.0380% 1.7259% 1.9674% 2.2335% 2.5261%

   SETPK 1.3316% 1.1794% 1.1198% 1.1646% 1.2906% 1.4771% 1.7081% 1.9656% 2.2409%

   SETPR 1.8221% 1.6194% 1.5357% 1.5784% 1.7214% 1.9549% 2.2486% 2.5919% 2.9622%

   SETPT 1.8311% 1.6418% 1.5757% 1.6415% 1.8200% 2.0737% 2.3796% 2.7156% 3.0767%

   SETTO 0.8823% 0.7944% 0.7690% 0.8034% 0.8952% 1.0211% 1.1729% 1.3409% 1.5181%

   SETTR 1.8069% 1.6182% 1.5597% 1.6345% 1.8045% 2.0463% 2.3450% 2.6812% 3.0455%
 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 สามารถแสดงผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

กกกกกกกกดัชนีอุตสาหกรรมท้ัง 19 ดัชนี มีคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการนําไปใชพยากรณ

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เทากับ 0.3 เนื่องจากท้ัง 19 ดัชนี

อุตสาหกรรม เม่ือใชจํานวนชุดขอมูล เทากับ 5 และใชคาพารามิเตอรตั้งแต 0.1 – 0.9 มาพยากรณ

ดัชนีราคาหลักทรัพย พบวา ท้ัง 19 อุตสาหกรรมมีคาความคลาดเคล่ือนต่ําที่สุด เม่ือใชคาพามิเตอรท่ี

เทากับ 0.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET) มีคาความ

เคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.1672% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร ( SETA) มีคาความ

เคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.9891% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต ( AETAU) มีคาความเคล่ือน
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ต่ําสุด เทากับ 0.9337% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธนาคาร (SETB) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 

1.6188% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง (SETC) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.9317% 

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย (SETCO) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.3393% ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ( SETEC) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.3956% ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย (SETF) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.7672% ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดแฟช่ัน ( SETFA) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.6503% ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (SETFB) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.8069% ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 

1.3743% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( SETIC) มีคาความ

เคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.5949% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดประกันภัยและประกันชีวิต (SETIN) มีคา

ความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.4928% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) มีคา

ความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.3098% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุภัณฑ ( SETPK) มีคาความ

เคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.1198% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะกิจ ( SETPR) มีคาความ

เคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.5357% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ( SETPT) มีคา

ความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.5757% ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ 

(SETTO) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 0.7690% และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและ 

โลจิสติกส (SETTR) มีคาความเคล่ือนต่ําสุด เทากับ 1.5597% 

กกกกกกกกนอกจากนี้ยังพบวา คาพารามิเตอรท่ีเพิ่มมากข้ึนจะสงผลใหคาความคลาดเคล่ือนลดลง

ตามลําดับ จนกวาจะถึงคาต่ําสุด จากนั้นคาความคลาดเคล่ือนจะเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา การถวง

น้ําหนักควรถวงไปท่ีขอมูลท่ีมีลําดับใกลกับปจจุบันมากกวาขอมูลท่ีหางออกไป กลาวคือ การ

พยากรณขอมูลในวันท่ี 6 จะใหความสําคัญกับ วันที่ 5 มากกวา วันที่ 4 นั่นเอง 
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แผนภาพแสดงข้อมูลราคาปิดของดัชนีราคาหลกัทรัพย์รายวนัทั้ง 26 ดัชนีอุตสาหกรรม 

 

กกกกกกกกสวนนี้จะเปนการแสดงกราฟขอมูลราคาปดรายวัน ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 

2543 ถึงวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ของดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชนอีุตสาหกรรมท่ี

นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี ้

 

 
ภาพที ่1 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 

 
ภาพที ่2 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50  

ตัวหลัก (SET 50) 
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ภาพที ่3 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร  

 ( SETA) 

 

 
ภาพที ่4 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต (SETAU) 
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ภาพที ่5 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธนาคาร (SETB) 

 

 
ภาพที ่6 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง (SETC) 
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ภาพที ่7 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย (SETCO) 

 

 
ภาพที ่8 แสดงการฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส  

(SETEC) 
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ภาพที ่9 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและ 

สาธารณูปโภค (SETEN) 

 

 
ภาพที ่10 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย  

  (SETF) 
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ภาพที ่11 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดแฟช่ัน (SETFA) 

 

 
ภาพที ่12 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  

   ( SETFB) 
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ภาพที ่13 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชในครัวเรอืน  

   และสํานักงาน (SETHC) 

 

 
ภาพที ่14 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการแพทย (SETHM) 
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ภาพที ่15 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร (SETIC) 

 

 
ภาพที ่16 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดประกันภัย 

  และประกันชีวิต (SETIN) 
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ภาพที ่17 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเหมืองแร (SETMN) 

 

 
ภาพที ่18 แสดงกราฟเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดสื่อและสิ่งพิมพ  

   (SETMP) 
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ภาพที ่19 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกระดาษและวัสดุการ 

  พิมพ (SETPA) 

 

 
ภาพที ่20 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดกองทุนรวม 

  อสังหาริมทรัพย (SETPF) 
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ภาพที ่21 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุภัณฑ (SETPK) 

 

 
ภาพที ่22 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยบริการเฉพาะกิจ (SETPR) 
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ภาพที ่23 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดของใชสวนตัว 

  และเวชภัณฑ (SETPS) 

 

 
ภาพที ่24 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดปโตรเคมีและ 

  เคมีภัณฑ (SETPT) 
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ภาพที ่25 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและ 

  สันทนาการ (SETTO) 

 

 
ภาพที ่26 กราฟแสดงเสนของราคาปดรายวันของดัชนีราคาหลกัทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส  

   (SETTR) 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกจากงานวิจัยเร่ือง “การประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการพยากรณดัชนีราคาในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย” สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

 

สรุปผลการวจัิย 

 

กกกกกกกกขอมูลท่ีใชในการศึกษา คือ ขอมูลราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีการคํานวณใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึงวันอังคารที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 2,313 วัน ซ่ึงมีจํานวน 26 ดัชนี โดยนําขอมูลราคาปดของดัชนีราคา

หลักทรัพยรายวันมาใชในการพยากรณ เพื่อทดสอบจํานวนชุดขอมูลและคํานวณหาคาพารามิเตอร

ท่ีเหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีข้ันตอน

ในการวิจัย ดังนีก้กกกกกกก 

กกกกกกกก1. นําราคาปดของดัชนีราคาหลักทรัพยรายวันท้ัง 26 ดัชนี ไปพยากรณคาตามตัวแบบ

การพยากรณเกรย โดยทําการทดสอบดัชนีละ 5 คร้ัง คร้ังแรก จะทําการทดสอบ โดยกําหนดชุด

ขอมูลจํานวนเทากับ 4 คือ นําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 4 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 5 คร้ัง

ที่ 2 กําหนดชุดขอมูลเทากับ 5 คือ นําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 5 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับ

ท่ี 6 คร้ังท่ี 3 กําหนดชุดขอมูล เทากับ 6 คือ นําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 6 ลําดับไปพยากรณ 

ขอมูลลําดับที่ 7 คร้ังท่ี 4 กําหนดชุดขอมูลเทากับ 7 คือ นําขอมูลในอดีตเรียงกันจํานวน 7 ลําดับ 

ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 8 คร้ังสุดทาย กําหนดชุดขอมูลเทากับ 8 คือ นําขอมูลในอดีตเรียงกัน 

จํานวน 8 ลําดับ ไปพยากรณขอมูลลําดับที่ 9  

กกกกกกกก2.  นําคาพยากรณท่ีไดไปคํานวณหาคาความคลาดเคล่ือน ดวยวิธี MAPE และเลือก

จํานวนชุดขอมูลท่ีใหคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุดในแตละดัชนีราคาหลักทรัพยท้ัง 26 ดัชน ี
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กกกกกกกก3. ไดจํานวนชุดขอมูลท่ีเหมาะสมในการพยากรณแตละดัชนีอุตสาหกรรม  

กกกกกกกก4. คํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของแตละดัชนีอุตสาหกรรม โดยทําการ

พยากรณดวยตัวแบบการพยากรณเกรยอีกคร้ัง โดยกําหนดใหชุดขอมูล เปนชุดขอมูลท่ีเหมาะสม 

แตเปล่ียนคาพารามิเตอร ซ่ึงมีคาตั้งแต 0.1 – 0.9 และหาคาความคลาดเคล่ือน ดวยวิธี MAPE อีกคร้ัง 

เพื่อหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ ซ่ึงมีคาความคลาดเคล่ือนต่ําท่ีสุด 

กกกกกกกกผลการวิจัย พบวา มีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 3 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 4  ขอมูล

ในการพยากรณใหผลแมนยําท่ีสุด ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก 

(SET 50) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ( SETEN) และดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (SETPF)  

กกกกกกกกมีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 19 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 5  ขอมูลในการพยากรณ

ใหผลแมนยําท่ีสุด ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET) ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดธุรกิจการเกษตร ( SETA)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต ( AETAU)  ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดธนาคาร ( SETB)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง ( SETC)  ดัชนี 

ราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย (SETCO)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

(SETEC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย ( SETF) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

แฟช่ัน ( SETFA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ( SETFB) ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ( SETIC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

(SETIN)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุ

ภัณฑ (SETPK) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะกิจ (SETPR) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดป

โตรเคมีและเคมีภัณฑ (SETPT) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ (SETTO) 

และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส (SETTR)  

กกกกกกกกมีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 2 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 6  ขอมูลในการพยากรณ

ใหผลแมนยําท่ีสุด ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการแพทย (SETHM) และดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ (SETPA)  

กกกกกกกกมีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวน 2 ดัชนี ท่ีการใชขอมูลจํานวน 7  ขอมูลในการพยากรณ

ใหผลแมนยําท่ีสุด ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเหมืองแร (SETMN) และดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดของใชสวนตัวและเวชภัณฑ (SETPS)  

กกกกกกกกในดานของคาพารามิเตอรนั้น จากการทดสอบ พบวา คาพารามิเตอรท่ีเทากับ 0.30 เปน

คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม ในการนําไปใชพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีจํานวนชุดขอมูลท่ี



 48 

เหมาะสม 5  ขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( SET) ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจการเกษตร ( SETA)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดยานยนต ( AETAU)  ดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดธนาคาร ( SETB)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง ( SETC)  ดัชนี 

ราคาหลักทรัพยหมวดพาณิชย (SETCO)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

(SETEC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย ( SETF) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

แฟช่ัน ( SETFA) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ( SETFB) ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ( SETHC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ( SETIC) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

(SETIN)  ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ( SETMP) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบรรจุ

ภัณฑ (SETPK) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดบริการเฉพาะกิจ (SETPR) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดป

โตรเคมีและเคมีภัณฑ (SETPT) ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ (SETTO) 

และดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกส (SETTR)  

กกกกกกกกนอกจากนี้ยังพบวา คาพารามิเตอรท่ีเพิ่มมากข้ึนจะสงผลใหคาความคลาดเคล่ือนลดลง

ตามลําดับ จนกวาจะถึงคาต่ําสุด จากนั้นคาความคลาดเคล่ือนจะเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา การถวง

น้ําหนักควรถวงไปท่ีขอมูลท่ีมีลําดับใกลกับปจจุบันมากกวาขอมูลท่ีหางออกไป  

 

อภิปรายผล 

 

กกกกกกกกจากผลสรุปการวิจัย สามารถอภิปรายไดวา การประมาณคาพารามิเตอรสําหรับการ

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยดวยตัวแบบการพยากรณเกรยนี้ มีความแมนยําคอนขางสูงในการ

นําไปใชพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากผลของ

ความคลาดเคล่ือนท่ีไดจากการวัดความคลาดเคล่ือนดวยวิธี MAPE มีคาอยูในระดับต่ํา และเม่ือ

พิจารณาจํานวนขอมูลท่ีเหมาะสม พบวา ชุดขอมูลท่ีเหมาะสมจะมีจํานวนไมเทากันในแตละดัชนี

อุตสาหกรรม โดยดัชนีราคาหลักทรัพยสวนใหญมีจํานวนชุดขอมูลท่ีเหมาะสมในการพยากรณ

เทากับ 5 ในขณะท่ีมีดัชนีราคาหลักทรัพยจํานวนหนึ่งท่ีมีชุดขอมูลท่ีเหมาะสมในการพยากรณ

เทากับ 4 ขณะท่ีคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยท่ีมีชุดขอมูลท่ี

เหมาะสม 5 ขอมูล เทากับ 0.30 

กกกกกกกกซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี ้ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของกรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ มาก 

เนื่องจากผลการพยากรณอัตราแลกเปล่ียนดวยตัวแบบการพยากรณเกรยและการพยากรณดัชนีราคา

หลักทรัพยดวยตัวแบบการพยากรณเกรย ใหผลท่ีเหมือนกันในสวนของจํานวนชุดขอมูลท่ี
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เหมาะสมในการพยากรณ โดยงานวิจัยของกรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ สกุลเงินสวนใหญก็มีความ

เหมาะสมท่ีจะใชจํานวนชุดขอมูล 5 ขอมูลในการพยากรณแลวใหผลแมนยําที่สุด และมีสกุลเงิน

จํานวนหนึ่งท่ีมีชุดขอมูลท่ีเหมาะสม 4 ขอมูล ซ่ึงมีผลการวิจัยเชนเดียวกับผลงานวิจัยในคร้ังนี้ รวม

ไปถึงคาพารามิเตอรท่ีมีความสอดคลองกันเชนกัน โดยงานวิจัยของกรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ มี

คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการวิจัยระหวาง 0.21 – 0.30 เนื่องจากทําการทดสอบท้ังส้ิน 99 คร้ัง 

คือ ตั้งแต 0.01 – 0.99 ในขณะท่ีงานวิจัยนี้ทําการทดสอบท้ังส้ิน 9 คร้ัง คือ ตั้งแต 0.1 – 0.9 ซ่ึง

ผลการวิจัย พบวา คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการพยากรณ เทากับ 0.30 จึงสรุปไดวางานวิจัยใน

คร้ังนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของกรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ เปนอยางมาก   

 

ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก1. ตลาดหลักทรัพยฯ สามารถนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ไปใชประโยชนได โดยนําไป

พยากรณดัชนีราคาหลักทรัพย เพื่อคาดการณถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังหาวิธีการพยากรณใน

รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหผลการพยากรณมีความแมนยํามากข้ึน อันจะนําไปสูการเห็นภาพรวมการ

เคล่ือนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ไดดีข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน

รับมือกับเหตุการณตางๆ ตอไป 

กกกกกกกก2. นักลงทุนสามารถนําผลการวิจัยไปใชพิจารณาแนวโนมของราคาหลักทรัพย และ

พยากรณแนวโนมในอนาคตได เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากการลงทุน แตอยางไรก็ตามนักลงทุน

ควรพึงระวังในการเลือกใชดัชนีราคาหลักทรัพยเปนเพียงเคร่ืองมือเดียวในการตัดสินใจลงทุน 

เพราะดัชนีราคาหลักทรัพยมีการคํานวณจากมูลคาตลาดรวมของหลักทรัพยแตละตัวรวมกัน ดังนั้น 

หากมีหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งท่ีมีมูลคาสูงมากเม่ือเทียบกับตลาดเกิดการเปล่ียนแปลงไป ก็

ยอมทําใหมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย แมวาหลักทรัพยอ่ืนๆ อาจไมไดมีการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงดัชนีราคาหลักทรัพยก็จะมีการปรับไปในทิศทางของหลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูงนั้น นักลงทุนจึงควร

กระจายการลงทุน มูลคาหลักทรัพยไมกระจุกตัวอยูในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

กกกกกกกก3. ตัวแบบการพยากรณเกรยท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ยังเปนตัวแบบพื้นฐาน ซ่ึงปจจุบันมี

การประยุกตตัวแบบเกรยอีกหลายประเภท เชน ตัวแบบเกรยแบบแบรนูลลี ( Chen et. al 2008, อาง

ถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) ตัวแบบเกรยแบบฟซซ่ี ( Yao et. al 2005, อางถึงใน กรกัญจน 

จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551) ตัวแบบเกรยแบบทากูชิ (Yao and Chi 2004, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 

2551) ตัวแบบเกรยแบบมารคอฟและฟูเรีย (Hsu 2003, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) ตัว

แบบดีซีซ่ันนอล (Tseng et. al 2001, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551) และตัวแบบเกรยแบบ
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ตรีโกณมิติ (Zhou et. al 2006, อางถึงใน กรกัญจน จิตตชัยวิสุทธ์ิ 2551 ) เปนตน  ซ่ึงในการวิจัยคร้ัง

ตอไปสามารถท่ีจะนําตัวแบบเหลานี้ไปประยุกตใชในการพยากรณส่ิงตางๆ  เชน พยากรณราคา

น้ํามัน หรืออาจจะนําไปใชในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยโดยใชตัวแบบอ่ืนท่ีมีความแมนยํา

มากข้ึนได เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการลงทุนตอไป 

กกกกกกกก4. ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเพียงแหงเดียว ถึงแมผลการวิจัยจะสรุปวา การใชจํานวนชุดขอมูลเทากับ 5 และคาพารามิเตอร

เทากับ 0.30 เปนสิ่งที่เหมาะสมในการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพย แตก็ไมสามารถนําขอสรุปนีไ้ป

ใชในทุกดัชนีราคาหลักทรัพยได ในการวิจัยคร้ังตอไปจึงควรใชดัชนีราคาหลักทรัพยอ่ืนๆ มารวม

ในการพยากรณดวย จะทําใหเห็นทิศทางการพยากรณดัชนีราคาหลักทรัพยของดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยท่ัวโลกมากข้ึน 
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