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Abstract 

 The objective of this research is to test day-of-the-week effects on returns of indexes in 

the Stock Exchange of Thailand. The usage data in this research is 37 indexes in the Stock 

Exchange of Thailand since 5th January 2003 to 30th December 2008 which consist of 1,225 days 

while the statistical method used in this research is multiple regressions. It is found that there is 

inconsistent pattern for day-of-the-week effects on returns of indexes in the Stock Exchange of 

Thailand. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 กกในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมามีนักวิชาการทางการเงินหลายคนคนพบความผิดปกติ

ของวันหรือเดือนท่ีสงผลตอการเคล่ือนไหวของสินทรัพยทางการเงินตางๆ โดยเร่ิมตนจากงานวิจัย

ของ Fama (1970) ท้ังท่ีตามสมมติฐานทางการเงินเกี่ยวกับตลาดเงินนั้น อัตราผลตอบแทนจะตองมี

ลักษณะเปนขอมูลสุม ซ่ึงสามารถอธิบายความไดวา ปจจัยดานเวลาตาง ๆ จะตองไมสงผลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยทางการเงินตาง ๆ กลาวคือ วันหรือเดือนท่ีแตกตางกันไมเปนปจจัยท่ี

สงผลใหอัตราผลตอบแทนแตกตางกัน (Agathee 2008)  

กกกกกกกกอยางไรก็ตาม มีงานวิจัยเชิงประจักษจํานวนมาก ซ่ึงพบวา วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยตาง ๆ ดังเชน  งานวิจัยของ Cross(1973), French (1980), Gibbons and 

Hess (1981) และ Keim and Stambaugh (1984) ซ่ึงไดทําการวิจัยและสรุปวา วันจันทรเปนปจจัยท่ีมี

ผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับงานวิจัยของ Jaffe and 

Westerfield (1985) พบวา วันอังคารมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียต่ําท่ีสุดในดัชนีราคาหลักทรัพยของ

ประเทศออสเตรเลียและประเทศญ่ีปุน ขณะท่ี Brook and Persand (2001) ทําการวิจัยโดยมี

สมมติฐานวา วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ 5 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต และพบวา วันจันทรเปนปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เปนตน  

กกกกกกกกขณะท่ีการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น Holden, Thompson, and 

Ruangrit (2005) ศึกษาโดยใชขอมูลรายวันจํานวน 1,473 วัน พบวา วันจันทร วันอังคาร และวัน

พฤหัสบดี เปนวันท่ีมีอัตราผลตอบแทนติดลบ โดยวันจันทรติดลบมากท่ีสุด ขณะท่ีวันพุธ และวัน

ศุกร อัตราผลตอบแทนเปนบวก โดยวันศุกรเปนบวกมากท่ีสุด  นอกจากนี้ โสภิตา ฉิมสะอาด 

และนภนนท หอมสุด (2552) ทําการวิจัยเกี่ยวกับวันท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา วันจันทรและวันศุกรมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีแตกตาง

จากวันอ่ืน ๆ โดยวันจันทรเปนวันท่ีมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียติดลบ ขณะท่ีวันศุกรเปนวันท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียเปนบวก งานวิจัยเร่ืองนี้ยังสรุปวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ

มาเลเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรท่ีติดลบมากท่ีสุด ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ  
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มาเลเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรท่ีติดลบมากท่ีสุด ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ

อินโดเนเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรท่ีติดลบมากท่ีสุดและวันไมสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

กกกกกกกกจากงานวิจัยท่ีไดยกตัวอยางมาขางตน ตลอดจนงานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาในประเทศ

ตาง ๆ ท่ัวโลก ดังเชน Barone (1980), Satamases (1986), Board and Sutcliffe (1988), Solnik and 

Bousquet (1990), Agrawal and Tandon (1994), Balaban (1995), Choudhary (2000), Tong (2000),  

และ Sar (2003)  พบวา ยังไมสามารถหารูปแบบท่ีแนชัดวา วันสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยอยางไร ในบางงานวิจัยจะพบวา มีอัตราผลตอบแทนท่ีติดลบอยางมีนัยสําคัญ

ในวันจันทร บางงานวิจัยพบวา มีอัตราผลตอบแทนท่ีติดลบอยางมีนัยสําคัญในวันอังคาร แตมีอัตรา

ผลตอบแทนเปนบวกในวันศุกร เปนตน ทําใหจําเปนตองทําการวิจัยเชิงประจักษเพื่อกอใหเกิดองค

ความรูท่ีหลากหลายเกี่ยวกับปจจัยดานวันท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย 

กกกกกกกกนอกจากนี้ผูวิจัยยังไมพบวามีงานวิจัยท่ีวิเคราะหถึงผลกระทบของวันท่ีมีตอดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแยกตามอุตสาหกรรมในประเทศไทยเลย  

กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลางมาขางตน งานวิจัยเร่ือง “ผลกระทบของวันท่ีมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” จึงเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา

วาวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยหรือไม อยางไร  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาถึงวันท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 37 ดัชนี 

ไดแก 

1. SET  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2. SET50  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก 

3. SET100  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

4. MAI  คือ  ดัชนีราคาหลักทรัพย MAI 
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5. THAFINCIAL  คือ  ดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน  

6. THAGRO  คือ  ดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

7. THCONSUMP  คือ  ดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค   

8. THINDUS  คือ  ดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม  

9. THPROPCON  คือ  ดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง  

10. THRESOURC  คือ  ดัชนีราคากลุมทรัพยากร  

11. THSERVICE  คือ  ดัชนีราคากลุมบริการ  

12. THTECH  คือ  ดัชนีราคากลุมเทคโนโลยี  

13. SETA  คือ  ดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร  

14. SETAU  คือ  ดัชนีราคาหมวดยานยนต  

15. SETB คือ  ดัชนีราคาหมวดธนาคาร  

16. SETC   คือ  ดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสราง  

17. SETCO  คือ  ดัชนีราคาหมวดพานิชย  

18. SETEC  คือ  ดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  

19. SETEN คือ  ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  

20. SETF  คือ  ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย  

21. SETFA  คือ  ดัชนีราคาหมวดแฟช่ัน  

22. SETFB  คือ  ดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม  

23. SETHC  คือ  ดัชนีราคาหมวดการแพทย  

24. SETHM  คือ  ดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน  

25. SETIC  คือ  ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

26. SETIM  คือ  ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  

27. SETIN  คือ  ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต  

28. SETMN  คือ  ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร  

29. SETMP  คือ  ดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพ  

30. SETPA   คือ  ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ  

31. SETPF  คือ  ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

32. SETPK  คือ  ดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ  

33. SETPR  คือ  ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

34. SETPS  คือ  ดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ  



 

 

4 

 

35. SETPT  คือ  ดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑ  

36. SETTP  คือ  ดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกส  

37. SETTO  คือ  ดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ  

กกกกกกกกโดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ราคาปดรายวันของดัชนีรายอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลของ Thompson Reuters โดยใชขอมูลตั้งแตวัน

จันทรท่ี 5 มกราคม 2547 ถึงวันอังคารท่ี 30 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1,225 วัน ท้ังนี้มีการแบง

ขอมูลออกเปนรายป จํานวน 5 ป  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. นักลงทุนสามารถใชเปนแนวทางในการเลือกซ้ือขายหลักทรัพยตางๆ ในระดับราคา

และจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกก2. ผูท่ีสนใจไดองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบของวันท่ีมีตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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   บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกก งานวิจัยเร่ือง  “ผลกระทบของวันท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดใชขอมูล แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปนแนวทาง

ในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีตลาดหลักทรัพย    

กกกกกกกก2. วิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทน 

กกกกกกกก3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET)    

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย 

อยางไรก็ตาม ตัวตลาดหลักทรัพยเองไมไดทําหนาท่ีซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรง แตจะควบคุมดูแล

ใหการซ้ือขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบคลองตัว โปรงใส และยุติธรรม  เพื่อสรางความ

ม่ันใจแกผูลงทุนและสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ ท่ี

เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตั้งข้ึนโดย  พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย พ.ศ.2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการคร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 

2518 ทําหนาท่ีเปนตลาดรองเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว 

และ เพื่อใหสามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 เวลาทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ วันจันทรถึงวันศุกร มี 2 ชวง คือ ชวงเชา 

10.00 น. - 12.30 น. ชวงบาย 14.30 น. - 16.30 น. และหยุดตามวันหยุดของทางราชการ  

 

  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518�
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บทบาทของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

กกกกกกกก1. ประโยชน์ต่อการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว  

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและ

ตลาดการเงินไทย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลางใน

การระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตท่ีตองการเงินทุน 

ทําใหการออม และการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมี

ทางเลือกในการออม และการลงทุนเพิ่มมากข้ึน  เม่ือเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดทุน

มากข้ึน ก็จะมีชองทางและ โอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มข้ึนดวย ทําใหการใช

ทรัพยากรหรือเงินออมเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ

โดยตรง 

กกกกกกกก2. ประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินของธุรกจิ 

กกกกกกกกการระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาดหลักทรัพยฯ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ระดมทุนของธุรกิจตาง ๆ นอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินโดยท่ัวไป ทําใหกิจการนั้น

สามารถระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อใชในการลงทุนและดําเนินธุรกิจไดตามท่ีตองการ โดยไมตองมี

ภาระจากดอกเบ้ียเงินกูและสัดสวนหนี้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับสวนของเจาของ  

กกกกกกกก3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกจิการ 

กกกกกกกกการท่ีบริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนผานตลาดทุน โดยการออกหลักทรัพยและ

เสนอขายตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปนั้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมท่ีจะ

ไดมีสวนรวมเปนเจาของกิจการตาง ๆ ท่ีเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว  

กกกกกกกก4. ช่วยขยายฐานภาษีของรัฐบาล 

กกกกกกกกเนื่องจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ 

เปนกิจการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนมาตรฐานและโปรงใส มีระบบบัญชีท่ีด ี รวมท้ังมีการจัดทํา

งบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน และมีการเปดเผยขัอมูล

ไปยังผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ อยางแพรหลาย ซ่ึงขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาว 

นอกจากจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหการลงทุน และเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีของ

บริษัทในการวิเคราะห การลงทุน  และติดตามฐานะทางการเงินของธุรกิจแลว ยังเปนประโยชนตอ

หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของอีกดวย โดยเปนขอมูลฐานภาษีท่ีถูกตอง  และจะชวยใหการจัดเก็บภาษี

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง และครบถวนอีกดวย 
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กกกกกกกก5. ช่วยลดภาระหนีต่้างประเทศ 

กกกกกกกกการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อตองการระดมทุนนั้น นับเปนการ

ระดมเงินทุน โดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิจภายในประเทศ เงินทุนท่ีบริษัทจดทะเบียนตาง  

ๆ ระดมมาไดนั้น จะถูกใชไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศเปนหลักไมวาจะเปน

การลงทุนในธุรกิจ ประเภทใหมหรือขยายกิจการ  ดังนั้นตลาดหลักทรัพยจึงทําหนาท่ีเปนกลไก

สําคัญท่ีชวยตอบสนองความตองการเงินทุนของธุรกิจภายในประเทศ ซ่ึงนอกจากจากจะลดความ

ตองการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ แลวยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราจาก

ตางประเทศไดอีกดวย 

กกกกกกกก6. เป็นดัชนีช้ีการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศ 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยฯเปนแหลงระดมทุนและแหลงลงทุนนี่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนท่ีสนใจ

ของ ธุรกิจท่ีตองการเงินทุน และผูท่ีมีเงินออมท่ีตองการจะลงทุน  รวมท้ังเปนกลไกสําคัญในการ

ระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุนระยะยาวใหแกภาคธุรกิจตาง  ๆ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นภาวการณซ้ือขายหลักทรัพยในขณะนั้นจะมีความสําคัญ

และสัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนใน

ขณะนั้นจะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิตและความเช่ือม่ันของผูลงทุน ซ่ึง

อาจกลาวไดวาพัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพยฯเปนดัชนีช้ีการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่ง 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กกกกกกกก1. ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  

กกกกกกกกถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยปญหาทางเศรษฐกิจ

อาจสงผลกระทบตอปญหาอ่ืน ๆ ไดอีกมากมาย และกอใหเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูลงทุน

ไดมากท่ีสุด ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีผูลงทุนควรคํานึงถึง ไดแก   

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สภาพคล่องทางการเงิน  

กกกกกกกกกกกกกกกกเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน หมายความวา  ธุรกิจหรือ

กิจการท้ังหลาย ขาดเงินหมุนเวียน ท่ีจะใชในการดําเนินงาน ยอมกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 อตัราดอกเบีย้  

กกกกกกกกกกกกกกกกเม่ือเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินอัตราดอกเบ้ียจะขยับตัวสูงข้ึน ทําให

ตนทุนการผลิตของกิจการหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ สูงข้ึนตามไปดวย ในทางตรงกันขาม หากสภาพ
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คลองทางการเงินมีมาก อัตราดอกเบ้ียจะลดต่ําลง ผูคนในสังคมจะมีกําลังซ้ือมากข้ึน สงผลให

อุตสาหกรรมขยายตัว ธุรกิจตางๆ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยก็จะไดรับผลดีตามไปดวย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงิน 

กกกกกกกกกกกกกกกกปญหาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศจะเกิดข้ึนเฉพาะ

อุตสาหกรรมท่ีตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ หากคาของเงินบาทออนตัวลง ยอมทําใหคาใชจาย

ในการส่ังสินคาเขามาผลิตหรือจําหนายสูงข้ึนตามไปดวย แตสําหรับกิจการท่ีสงออกสินคาหรือ

บริการอาจไดรับผลดี อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยซ่ึงอุตสาหกรรมสวนใหญตองพึ่งพาการ

นําเขาวัตถุดิบ และมีภาระหนี้สินตางประเทศคอนขางมาก คาเงินบาทท่ีออนตัวลงจะสงผลในทาง

ลบแกธุรกิจ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 การผลติ  

กกกกกกกกกกกกกกกกโดยกวางอาจหมายรวมไปถึงตลาดการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันคือ

ตลาดตางประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการของเราสามารถผลิตและจําหนายสินคา

ท่ีตรงตามความตองการของประเทศคูคาได ท้ังยังมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือดีกวาสินคาจาก

ประเทศคูแขง มีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา ไดรับการสนับสนุนท่ีเขมแข็งจากภาครัฐ ปจจัยเหลานี้ก็จะ

สงผลใหสามารถจําหนายสินคาหรือบริการไดดีข้ึน นําเงินตราจากตางประเทศเขามาเสริมสราง

สภาพคลองไดมากข้ึน และกําลังซ้ือของประชาชนท่ีมีมากข้ึน จะกระจายผลดีไปยังกิจการอ่ืนๆ 

ภายในประเทศได  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ภาวะเศรษฐกจิต่างประเทศ  

กกกกกกกกกกกกกกกกภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา หากอยูในสภาพดี ความตองการสินคายอม

มีมากข้ึน สงผลดีตอยอดขายและเม็ดเงินท่ีกลับเขามาในประเทศไทย ในทางตรงขาม หากเศรษฐกิจ

ของประเทศคูคาประสบปญหา จะทําใหยอดจําหนายสินคาและบริการของอุตสาหกรรมตางๆ ของ

ประเทศลดนอยลง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

กกกกกกกก2. ปัจจัยทางการเมือง  

กกกกกกกกเปนปจจัยท่ีสงผลตอราคาหุนไดรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการเมือง

ในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ ไมวาจะ

เปนการกําหนดอัตราภาษี การสงเสริมการลงทุน การหาตลาดตางประเทศ เปนตน  

กกกกกกกก3. ปัจจัยอืน่ๆ  

กกกกกกกกเชน ปจจัยจากธรรมชาติ อันไดแก ฝนแลง น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติตางๆ 

รวมท้ังความไมสงบภายในประเทศหรือบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ

ตอภาวะทางเศรษฐกิจดานอ่ืนๆ  
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กกกกกกกก4. ปัจจัยเกีย่วกบัตลาดหลกัทรัพย์ หรือตัวหลกัทรัพย์  

กกกกกกกกเชน การเกิดขาวลือการเก็งกําไรท่ีมากเกินไป  จนปจจัยพื้นฐานรองรับไมไหว 

กฎระเบียบท่ีเขมงวดหรือหยอนยานจนเกินไป อัตรามารจิน ( Margin) และดอกเบ้ียท่ีไมเอ้ือตอนัก

ลงทุน เหลานี้คือปจจัยทางลบของตลาด สวนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวหลักทรัพย เชน ผลกําไร ฐานะ

การเงินของบริษัทจดทะเบียน การประกาศเพิ่มทุน การประกาศจายเงินปนผล หรือแมแตขาว

เกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ก็อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยไดท้ังส้ิน  

กกกกกกกกการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยโดยอาศัยปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน เรียกวา 

"การวเิคราะห์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน" (Fundamental Analysis) อยางไรก็ตาม ผูลงทุนอาจเคยไดยินคํา

วา "การวเิคราะห์ทางเทคนิค" (Technical Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหหุนโดยอาศัยขอมูลตัวเลข 

การเคล่ือนไหวของราคาหุน และมูลคาการซ้ือขายหุนในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ มาคาดคะเนแนวโนม

ของหุนในอนาคต  

กกกกกกกกดัชนีราคาหุน เปนตัวเลขท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดทําข้ึนเพื่อแสดงถึง

ความเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญ (หุนทุน) ท่ีทําการซ้ือขายอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ดัชนีท่ีแสดง

ในแตละวันนั้นเปนดัชนีเปรียบเทียบระหวาง มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบัน ของหุนสามัญท้ังหมด 

กับ มูลคาตลาดรวมในวันฐาน ของหุนเหลานั้น  (วันฐานคือวันท่ี 30 เมษายน พ .ศ. 2518 ซ่ึงเปนวัน

แรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯ เร่ิมเปดใหมีการซ้ือขาย โดยใชัตัวเลขของฐานคือ 100 จุด) 

 

สูตรท่ีใชในการคํานวณดังนี ้ 

  

 ดัชนีราคาหุน   =     มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบัน  x  100 

                                         มูลคาตลาดรวมวันฐาน 

 

ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้น 

กกกกกกกก1. ตลาดหลักทรัพยฯ ใชมูลคาของหุนสามัญเทานั้นท่ีนําเอามาคํานวณ แตไมนําเอา

มูลคาของหุนบุริมสิทธิ (Preferred Share) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เขามาเปน

สวนประกอบในการคํานวณ 

กกกกกกกก2. เนื่องจากขนาดของบริษัทจดทะเบียนแตละบริษัทไมเทากัน คือบางบริษัทจะมี

จํานวนหุนมากกวาบริษัทอ่ืนๆ ดังนั้นการคํานวณดัชนีราคาหุนในปจจุบันจึงใชวิธีถวงน้ําหนักดวย

มูลคาตลาด (Value Weighted) นั่นคือบริษัทท่ีมีขนาดใหญ (มีจํานวนหุนมาก) จะมีน้ําหนักในการ

คํานวณดัชนีมากกวาบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวา (มีจํานวนหุนนอยกวา) 
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กกกกกกกก3.  มีการเปล่ียนแปลงของหุนในตลาดอยูเสมอ เชน มีหลักทรัพยเขามาจดทะเบียนใหม 

มีหุนท่ีเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนหรือลดทุน 

การรวมหรือควบกิจการ มีหลักทรัพยใดๆจะยายจากตลาดหลักทรัพยใหมเขามาซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน   

กกกกกกกกซ่ึงเหตุการณเหลานี้จะสงผลกระทบตอดัชนีหุน คือ ทําใหเกิดการผันผวนผิดปกติของ

คาดัชนี และไมสะทอนภาพการเคล่ือนไหวของตลาดโดยรวมไดสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน

ระดับราคาหุนท่ีเปนองคประกอบของดัชน ี ดังนั้นจึงตองมีการปรับฐานการคํานวณทุกคร้ังท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว   

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดัชนีอีกตัวหนึ่งเรียกช่ือวา SET 50 Index ซ่ึงคํานวณ

และประกาศใหประชาชนทราบทุกวันควบคูกันไปกับตัวดัชนีราคาหุน (โดยรวม) ท่ีกลาวมาขางตน  

สําหรับ SET 50 Index นี้จะแสดงถึงความเคล่ือนไหวของราคาหุนจํานวนเพียง 50 หุนท่ีผานการ

คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

หลกัเกณฑ์การคาํนวณ SET 50 Index  

กกกกกกกก1.  เปนหุนสามัญท่ีมีมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉล่ียตอวันสูงสุด 50 อันดับแรกจาก

จํานวนหุนสามัญท้ังหมด โดยคํานวณจากมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉล่ียรายวันท่ีปรากฎบนกระดาน

หลักในแตละเดือน และคํานวณเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน นับจากวันท่ีทําการพิจารณาคัดเลือก 

กกกกกกกก2.  เปนหุนสามัญท่ีมีมูลคาการซ้ือขายสูงอยางสมํ่าเสมอ คือ จะตองเปนหุนสามัญท่ีมี

มูลคาการซ้ือขายรายเดือนบนกระดานหลัก สูงกวา  50% ของมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอหุน ของหุน

สามัญท้ังตลาดในเดือนเดียวกัน เปนเวลาไมต่ํากวา 9 ใน 12 เดือน ในชวงระยะเวลาท่ีใชพิจารณา 

กกกกกกกก3.  เปนหุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

กอนวันท่ีทําการพิจารณาคัดเลือก 

กกกกกกกกหากวามีหุนสามัญท่ีผานเกณฑดังกลาวมากกวา 50 หลักทรัพย   ก็จะนําหุนท้ังหมดมา

จัดลําดับอีกคร้ังตามมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉล่ียรายวัน จากนั้นก็นําเอาหุนสามัญ 50 ลําดับแรกมา

ใชคํานวณดัชน ี SET 50 สวนหุนท่ีเหลือก็นํามาเปนตัวสํารอง ถาเกิดหุนใน  50 ลําดับแรกมีอันเปน

ตองออกไปจากตลาดหลักทรัพยฯ ในทางตรงขามถาหากมีหุนสามัญท่ีผานเกณฑนอยกวา 55 หุน ก็

จะปรับเกณฑในขอ ข.โดยลดอัตราสวนของมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอหุนลงทีละ 5% ในแตละคร้ัง 

กกกกกกกกวิธีการคํานวณ SET 50 Index ใชวิธีเดียวกันกับการคํานวณดัชนีราคาหุนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ท่ีใชอยูในปจจุบันทุกอยาง เวนแตวาใชราคาของหุน
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จํานวน 50 หุนท่ีผานหลักเกณฑการเลือกเทานั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเร่ิมคํานวณคา

ดัชน ีSET 50 Index มาตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยกําหนดใหมีคาเร่ิมตนท่ี 100 จุด  

กกกกกกกกการปรับรายการหลักทรัพยตลาดฯ กําหนดใหมีการพิจารณาปรับรายการหุนท่ีใชในการ

คํานวณ SET 50 Index ทุกๆหกเดือน ในระหวางวันท่ี  1 – 31 ธันวาคม และ 1 - 30  มิถุนายน ของ

ทุกป โดยใชัหลักเกณฑการคัดเลือกเหมือนท่ีกลาวมาแลวขางตน   และตองมีการปรับฐานการ

คํานวณเพื่อใหคาดัชนีมี ความตอเนื่องเชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการคํานวณ SET Index  

กกกกกกกกสรุปแลวคือไมวาจะเปนดัชนีตัวไหนจะแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพตลาด

โดยรวม  และบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะมีความสามารถในการทํากําไรมาก

ข้ึน  ราคาหุนก็ควรจะมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงข้ึน  ซ่ึงก็จะสงผลใหดัชนีเพิ่มสูงข้ึนดวย 

 

ดัชนีของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดัชนี 4 ดัชนีดังนี ้

กกกกกกกก1. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ 

เปนดัชนีที่คํานวณจากราคาหลักทรัพยบนกระดานหลัก ซึ่ งคํานวณจากมูลคาตลาดรวมถวงน้ําหนัก 

ที่เปรียบเทียบกับมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในเวลาปจจุบันกับมูลคาตลาด ณ วันที่ 30 

เมษายน พ .ศ. 2518 ซึ่งเปนวันเริ่มตนของตลาดหลักทรัพยฯ และดัชนีมีคาเริ่มตนที่ 100 จุด 

การคํานวณ ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯจะมีการปรับฐานการคํานวณ หากมีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มข้ึน 

หรือมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี ้ เพื่อใหการคํานวณสะทอนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ 

ราคาหลักทรัพยเทานั้น 

กกกกกกกก2. ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectorial Indices) นอกเหนือไปจากดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยซ่ึงถูกคํานวณจากราคาหุนสามัญของทุก ๆ บริษัทจดทะเบียนในกระดานหลักแลว 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไดสรางดัชนีกลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม โดยใช

วิธีการคํานวณวิธีเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงคํานวณจากราคาหุนสามัญท้ังหมด ท่ีอยูใน

แตละกลุมหรือหมวดอุตสาหกรรม ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม ถูกนํามาใชเปนคร้ังแรกในวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีระดับดัชนีเร่ิมตนท่ี 100 จุด 

กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบไปดวย 8 กลุมอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบดวย กลุมธุรกิจการเกษตรและ

อาหารและเคร่ืองดื่ม  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 กลุม สินคาอุปโภคบริโภค ประกอบดวย  กลุมของใชในครัวเรือน อัญ

มณีและเคร่ืองประดับ เวชภัณฑและเครื่องสําอาง สิ่งทอ เครื่องนุงหมและรองเทา  
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 กลุม ธุรกิจการเงิน ประกอบดวย กลุมธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย 

ประกันภัย และประกันชีวิต  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 กลุม วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ประกอบดวย  กลุมเคมีภัณฑ 

และพลาสติก เยื่อกระดาษ และกระดาษ บรรจุภัณฑ เครื่องมือ และเครื่องจักร ยานพาหนะ 

และอุปกรณ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 กลุม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ประกอบดวย  กลุมวัสดุกอสราง 

และเครื่องตกแตง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 กลุม ทรัพยากร ประกอบดวย กลุมพลังงานและเหมอืงแร  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.7 กลุม บริการ ประกอบดวย  กลุมพาณิชย บันเทิงและสันทนาการ 

การแพทย โรงแรมและบริการทองเที่ยว การพิมพและสิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ ขนสง 

คลังสินคาและไซโล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.8 หมวดเทคโนโลยี ประกอบดวย  กลุมสื่อสาร เครื่องใชไฟฟา 

คอมพิวเตอร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

กกกกกกกก3. ดัชนี SET50 ดัชนี SET50 เริ่มใชเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ .ศ. 2539 

เพื่อรองรับการออก สัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) และออปชั่น (Option) ในอนาคต 

รวมทั้งเพื่อใชเปนมาตรฐานในการวัดผลประกอบการของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ดัชนี SET50 เปนดัชนีราคามูลคา ตลาดรวมถวงน้ําหนักที่คํานวณจากราคาหลักทรัพยของบริษัท 

จดทะเบียน 50 บริษัทที่มีมูลคาตลาดรวม และสภาพคลองสูงตั้งแตลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 50 

โดยวันฐานที่ใชในการคํานวณ คือ วันที่ 16 สิงหาคม พ .ศ. 2538 หลักทรัพยทีใ่ชในการคํานวณ 

ดัชนีจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน   

กกกกกกกก4. ดัชนี SET100 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดทําดัชนีราคาตัวใหมคือ SET100 ตั้งแตวันที่ 3 

พฤษภาคม 2548 ประกอบดวย บริษัทขนาดใหญสูงสุด 100 อันดับแรก  ที่ผานการคัดเลือก 

ดวยหลักการและเกณฑเดียวกับดัชน ี SET50  โดยเริ่มตนคาดัชนีที่ 1,000 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 

2548 ทั้งนี้หลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนีจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน 

กกกกกกกกประโยชน์ของ SET Index Set 50 Index และ SET 100 Index 

กกกกกกกกIndex ในตลาดหลักทรัพยก็คือดัชนีราคาประเภทหนึ่ง ซึ่งประโยชนก็จะเหมือนกับดัชนี 

อื่นๆ เชน ดัชนีราคาผูบริโภค ที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงในราคาสินคา ในกรณีของดัชนีราคา  

หลักทรัพย ไมวาจะเปน SET Index SET 50 Index หรือ SET100 Index การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ  

คาดัชนี ก็จะบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยที่อยูในดัชนีนั้ น ๆ นักลงทุนจึงสามารถใช 

Index เหลานี้ในการวัดผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่ใชคํานวณ 
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Index นั้นได รวมถึง ถาสนใจลงทุนในบริษัทขนาดกลาง ก็สามารถเขาดูรายชื่อของบริษัทใน 

SET100 เพื่อเปนทางเลือกในการเขาลงทุนได  

 

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุและสหสัมพนัธ์เชิงซ้อน 

กกกกกกกกประสพชัย พสุนนท (2553) กลาววา การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกวา 

1 ตัว กลาวคือ ตัวแปรตามจะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรตาง  ๆ มากกวา 1 ตัวแปร และเปนการไม

เหมาะสมท่ีจะใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงายในการหาความสัมพันธของแตละตัวแปรทีละคู 

เนื่องจากจะทําใหสูญเสียสารสนเทศสําคัญไป การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุจําเปนท่ีผูวิเคราะห

จะตองมีความเขาใจในการเลือกตัวแปรอิสระจํานวนหนึ่งท่ีสงผลหรือสามารถใชอธิบายตัวแปรตาม 

โดยเฉพาะขอมูลในเชิงธุรกิจดวยแลว การเลือกตัวแปรยิ่งควรมีความระมัดระวัง เพราะอาจไดผล

การวิเคราะหท่ีคลาดเคล่ือนและอาจนําไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ

เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนมากในทางธุรกิจ เพราะการเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนไปไดนอยมาก

หรือแทบท่ีจะเปนไปไมไดท่ีเกิดจากผลกระทบของตัวแปรเพียงตัวเดียว โดยมากแลวตัวแปรตางๆ 

ทางธุรกิจเหลานั้นมักจะเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรหลายๆ ตัว ในบางคร้ังตัวแปรเหลานั้นจะถูก

เรียกวา ปจจัย เชน ในเชิงเศรษฐศาสตรกลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

(Gross Domestic Product : GDP) ประกอบดวย มูลคาการสงออก ราคาน้ํามันในตลาดโลก อัตรา

คาแรงข้ันต่ํา อัตราการวางงาน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียระยะส้ันและระยะยาว และอ่ืนๆ เปนตน 

กกกกกกกกแนวคิดของตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) เปนแนวคิดท่ี

ไดรับการขยายจากตัวแบบการถดถอยอยางงาย โดยกําหนดให Y เปนตัวแปรตาม และ X1, X2, 

X3,…, Xk เปนตัวแปรอิสระ จํานวน k ตัวแปร ตัวแบบการถดถอยเชิงพหุแสดงดังนี้  

กกกกกกกกตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ คือ Y = β0 +  β1X 1+ β2X2 + …+ βkX k+ ε 

กกกกกกกกกกกกกกกกโดยท่ี    βj เปนพารามิเตอร (j = 0, 1, 2, …, k) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกβ0 เปนคาของตัวแปรตาม (Y) เม่ือทุก Xi = 0 (i = 1, 2, 3, …, k) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกβi เปนอัตราการเปล่ียนแปลงของ Y (i = 1, 2, 3, …, k) 

กกกกกกกกเม่ือ Xi เปล่ียนไป 1 หนวย เม่ือทุก Xh มีคาคงท่ี และ h ≠ i เรียกสัมประสิทธ์ิการถดถอย

บางสวน (Partial Regression Coefficient) 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกε เปนความคลาดเคล่ือนสุม (Random Error) มีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับ ε ของตัวแบบการถดถอยอยางงาย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกk เปนจํานวนตัวแปรอิสระ 
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ข้อควรรู้สําหรับการนําการวเิคราะห์การถดถอยไปประยุกต์ 

กกกกกกกกในการนําการวิเคราะหการถดถอยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูวิเคราะหควรตอง

คํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1. ควรทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการนําการวิเคราะหการถดถอยมาใช

วิเคราะหขอมูล  เนื่องจากการใชการวิเคราะหการถดถอยในแตละเร่ือง มีวัตถุประสงคหรือความมุง

หมายตางกัน 

กกกกกกกก2. กอนทําการวิเคราะหการถดถอย ควรตรวจสอบวา  มีปจจัยใดบางสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีสนใจศึกษา อาจจําเปนตองทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของหรือ

สอบถามขอมูลจากผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เพื่อใหไดสมการการถดถอยท่ีสมเหตุสมผล และไมควร

นําตัวแปรคุณภาพมาเปนตัวแปรตาม เพราะจะสงผลตอการแปลผล 

กกกกกกกก3. บางคร้ังขอมูลตัวแปรอิสระไมมีความเปนอิสระตอกัน เรียกวา ปญหา 

Multicollinearity จะสงผลใหสมการการถดถอยขาดความนาเช่ือถือ ชานินทร ศรีสุวรรณนภา 

(2542) ไดใหแนวทางในการแกปญหาไวดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 คัดเลือกตัวแปรการวิเคราะหการถดถอยดวยการวิเคราะหการถดถอย

แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 พิจารณาเลือกตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกันมากๆ ตอตัวแปรตาม

ไวในสมการการถดถอย แลวพิจารณาตัดตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกันนอยออกจากสมการการ

ถดถอย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 เก็บขอมูลตัวอยางเพิ่มเติม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 เพิ่มตัวแปรอิสระท่ีคาดวานาจะมีความสัมพันธตอสมการการถดถอย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 กําหนดรูปแบบความสัมพันธของสมการใหม 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.6 แปลงขอมูลเปนคะแนนมาตรฐาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.7 ใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ในการลดมิติของขอมูล กอน

นําปจจัยไปวิเคราะหการถดถอย 

กกกกกกกก4. การพยากรณคาของตัวแปรตามเม่ือทราบคาของตัวแปรอิสระ ความเช่ือถือไดของ

คาท่ีพยากรณมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของตัวอยางท่ีนํามาสรางความสัมพันธ โดยท่ัวไป

หากใชตัวอยางขนาดใหญจะเพิ่มความเช่ือถือใหกับการพยากรณ 

กกกกกกกก5. ความเช่ือถือไดของคาพยากรณยังข้ึนอยูกับรูปแบบของความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม กลาวคือ ตองพิจารณาวาการพยากรณมีลักษณะความสัมพันธเดิมเชนเดียวกับ

ความสัมพันธท่ีนํามาสรางหรือไม ถาลักษณะของความสัมพันธเปล่ียนไปอยางมากแลวผลท่ีไดจาก
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การพยากรณจะมีความนาเช่ือถือนอย แตถารูปแบบความสัมพันธเปล่ียนไปบางเพียงเล็กนอยผลจาก

การพยากรณจะคอนขางมีความนาเช่ือถือ 

กกกกกกกก6. ในกรณีท่ีมีจํานวนตัวแปรอิสระมาก ขนาดตัวอยางท่ีใชจะตองมากตามไปดวย 

กลาวคือ หากเปนไปไดจํานวนตัวอยางควรจะตองมากกวาจํานวนตัวแปรอิสระมากพอสมควร 

กกกกกกกก7. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีนํามาสรางความสัมพันธจะตองมีความสัมพันธกัน

จริงๆ หรือคาดวาควรจะมีความสัมพันธกัน หากตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกันจริงๆ แลวนํามา

สรางความสัมพันธ สมการแสดงความสัมพันธท่ีไดจะไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย เชน 

การหาความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณการบริโภคสุรา ซ่ึงจริงๆ แลว

ไมนามีความสัมพันธกัน เปนตน 

กกกกกกกก8. การพยากรณคาของตัวแปรใดจะตองกําหนดใหตัวแปรนั้นเปนตัวแปรตามเสมอ 

สวนตัวแปรท่ีเหลือใหเปนตัวแปรอิสระ สมการเสนถดถอยท่ีไดจากการกําหนดตัวแปรดังกลาวไม

สามารถนําไปใชในการพยากรณคาตัวแปรอิสระเม่ือทราบคาตัวแปรตามได ในกรณีนี้ตอง

กําหนดใหตัวแปรอิสระเดิมทําหนาท่ีเปนตัวแปรตาม และตัวแปรตามเดิมทําหนาท่ีเปนตัวแปร

อิสระ แลวหาความสัมพันธข้ึนมาใหม จึงจะสามารถพยากรณตามท่ีตองการได เชน ตองการหา

ความสัมพันธระหวางรายไดและรายจายของกรรมกร ถาตองการพยากรณรายจายเม่ือทราบรายได

จะตองกําหนดใหรายจายเปนตัวแปรตามและรายไดเปนตัวแปรอิสระ แตถาตองการพยากรณรายได

เม่ือทราบรายจายจะตองกําหนดใหรายไดเปนตัวแปรตามและรายจายเปนตัวแปรอิสระ 

 

วธีิการคาํนวณอตัราผลตอบแทน 
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พบวา ท้ัง 5 วัน มีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญ 

กกกกกกกกBrooks and Persand (2001) ศึกษาผลกระทบของวันท่ีมีตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย 5 ดัชนี ในทวีปเอเชีย ประกอบดวย ประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย 
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ประเทศฟลิปปนส ประเทศไตหวัน และประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา มี 3 ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยท่ีวันสงผลตออัตราผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ 

กกกกกกกกHolden, Thompson, and Ruangrit (2004) ศึกษาผลกระทบของวันและเดือนท่ีสงผลตอ

อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตป 

1995 – 2000 ผลการวิจัยพบวา วันและเดือนเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ยังพบวา เม่ือนําปจจัยเหลานี้ไปรวมในการพยากรณ จะทําใหผลการ

พยากรณอัตราผลอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยมีความแมนยํามากข้ึน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

กกการศึกษาเร่ือง  “ผลกระทบของวันท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย แหง

ประเทศไทย” มีวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 สวน คือ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดในแตละสวน

ดังตอไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 37 ดัชนี 

ไดแกกกกกกกกกกกกกกกกก 

1. SET  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2. SET50  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัวหลัก 

3. SET100  คือ  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

4. MAI  คือ  ดัชนีราคาหลักทรัพย MAI 

5. THAFINCIAL  คือ  ดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน  

6. THAGRO  คือ  ดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

7. THCONSUMP  คือ  ดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค  

8. THINDUS  คือ  ดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม  

9. THPROPCON  คือ  ดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

10. THRESOURC  คือ  ดัชนีราคากลุมทรัพยากร  

11. THSERVICE  คือ  ดัชนีราคากลุมบริการ  

12. THTECH  คือ  ดัชนีราคากลุมเทคโนโลยี  

13. SETA   คือ  ดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร  

14. SETAU  คือ  ดัชนีราคาหมวดยานยนต  

15. SETB  คือ  ดัชนีราคาหมวดธนาคาร  

16. SETC    คือ  ดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสราง  
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   17.  SETCO  คือ  ดัชนีราคาหมวดพานิชย  

 18. SETEC  คือ  ดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  

 19. SETEN คือ  ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค  

20. SETF  คือ  ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย  

21. SETFA  คือ  ดัชนีราคาหมวดแฟช่ัน  

22. SETFB  คือ  ดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม  

23. SETHC  คือ  ดัชนีราคาหมวดการแพทย  

24. SETHM  คือ  ดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน  

25. SETIC  คือ  ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

26. SETIM  คือ  ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  

27. SETIN  คือ  ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต  

28. SETMN  คือ  ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร  

29. SETMP  คือ  ดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพ  

30. SETPA   คือ  ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ  

31. SETPF  คือ  ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

32. SETPK  คือ  ดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ  

33. SETPR  คือ  ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

34. SETPS  คือ  ดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ  

35. SETPT  คือ  ดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑ  

36. SETTP  คือ  ดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกส  

37. SETTO  คือ  ดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ  

 

วธีิการศึกษา 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงประจักษ โดยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ ท้ังจากหนังสือ  เอกสาร และงานวิจัย 

สวนขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยใชขอมูลจริงจากฐานขอมูลขององคกรภาครัฐและเอกชน มาใช

ในการทดสอบ 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้ทําโดย การนําขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมา

คํานวณอัตราผลตอบแทน จากนั้น จึงนําวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมาคํานวณหาวันท่ีมีผล

ตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกขอมูลท่ีใชในการวิจัยคือราคาปดรายวันของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จากฐานขอมูลของ Thompson Reuters โดยใชขอมูลตั้งแตวันจันทรท่ี 5 มกราคม 

2547 ถึงวันอังคารท่ี 30 ธันวาคม 2551 รวมท้ังส้ิน 1,225 วัน ท้ังนี้มีการแบงขอมูลออกเปนรายป 

จํานวน 5 ป  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก1. วิธีการคํานวณผลตอบแทน 

กกกกกกกกการคํานวณอัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถหา

ไดจากสมการ 

)(
1−

=
t

t
t P

PLNR  

กกกกกกกกโดยท่ี  tR   = อัตราผลตอบแทน ณ วัน t  

กกกกกกกกกกกกกกกก tP   =  ดัชนีราคาหลักทรัพย ณ วัน t  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1−tP   =  ดัชนีราคาหลักทรัพย ณ วัน 1−t  

กกกกกกกก2. คํานวณสมการถดถอยเชิงพหุ 

กกกกกกกกนําขอมูลในแตละปมาคํานวณสมการถดถอยเชิงพหุตามแนวทางของ Bildik (1999) ซ่ึง

ไดกําหนดสมการเทากับ 

 

554433221 DDDDRt βββββ ++++=  

 

กกกกกกกกโดยท่ี  tR  =  อัตราผลตอบแทน ณ วันท่ี t  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1β  =  สัมประสิทธ์ิของอัตราผลตอบแทนในวันจันทร  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2β  =  สัมประสิทธ์ิของอัตราผลตอบแทนในวันอังคาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3β  =  สัมประสิทธ์ิของอัตราผลตอบแทนในวันพุธ  

กกกกกกกกกกกกกกกก 4β  =  สัมประสิทธ์ิของอัตราผลตอบแทนในวันพฤหัสบดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก 5β  =  สัมประสิทธ์ิของอัตราผลตอบแทนในวันศุกร  

กกกกกกกกกกกกกกกก 2D  =  ตัวแปรดัมม่ีแทนวันอังคาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก 3D  =  ตัวแปรดัมม่ีแทนวันพุธ 

กกกกกกกกกกกกกกกก 4D  =  ตัวแปรดัมม่ีแทนวันพฤหัสบดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก 5D  =  ตัวแปรดัมม่ีแทนวันศุกร  
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กกกกกกกกท้ังนี้หากขอมูลเปนวันจันทร ตัวแปรดัมม่ีท้ัง 4 ตัวจะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวันอังคาร 

ตัวแปรดัมม่ี 2D  จะเทากับ 1 ขณะท่ีตัวแปรดัมม่ี 3D 4D  และ 5D  จะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวันพุธ 

ตัวแปรดัมม่ี 3D  จะเทากับ 1 ขณะท่ีตัวแปรดัมม่ี 2D 4D  และ 5D  จะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวัน

พฤหัสบดี ตัวแปรดัมม่ี 4D  จะเทากับ 1 ขณะท่ีตัวแปรดัมม่ี 2D 3D  และ 5D  จะเทากับ 0 หาก

ขอมูลเปนวันศุกร ตัวแปรดัมม่ี 5D  จะเทากับ 1 ขณะท่ีตัวแปรดัมม่ี 2D 3D และ 4D  จะเทากับ 0 

หากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแตละวันมีคาไมแตกตางกันคาสัมประสิทธ์ิ

ยอมจะเขาใกล 0 และจะทําใหคา F-statistic มีคาไมมีนัยสําคัญในระดับท่ีกําหนด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การศึกษาเร่ือง“ผลกระทบของวันท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย” สามารถอธิบายแยกตามดัชนีไดดังตอไปนี้ 

 

1. ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

เม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

วันซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้  

1.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

1.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

1.3 ในป 2547, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที ่ 1 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กกกก

กกกก  แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.3859% 0.0503% -0.1185% -0.1777% 0.3275% 0.55% 1.27 

 -1.76 0.23 -0.54 -0.82 1.51   

2548 -0.3118% 0.1492% 0.2008% -0.0911% 0.1646% 2.78% 2.41* 

 -2.41* 1.22 1.60 -0.73 1.30   

2549 -0.1176% -0.4130% 0.2662% -0.0872% 0.2390% 0.50% 1.25 

 -0.50 -1.82 1.19 -0.39 1.05   

2550 0.2121% -0.0643% -0.0752% 0.1428% 0.2731% -0.11% 0.95 

 1.14 -0.36 -0.43 0.83 1.56   

2551 -0.6046% -0.2226% -0.5617% 0.0460% 0.0355% 1.20% 1.61 

 -1.97* -0.73 -1.89 0.15 0.12   
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2. ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 ตัวหลกั (SET50) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

50 ตัวหลัก และวันซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุป

ไดดังตอไปนี้ กกกกกกกก 

กกกกกกกก2.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัว

หลักในวันจันทรเปนบวกและแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก2.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัว

หลักในวันจันทรเปนลบและแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

2.3 ในป 2549, 2550 และ2551วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2   

 

ตารางที ่2 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัว

ตารางที ่2 หลัก แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0599% 0.0573% -0.1326% -0.1791% 0.4196% 0.03% 1.02 

 2.26* 0.00 0.00 0.00 0.00   

2548 -0.3143% 0.1594% 0.2117% -0.1137% 0.1775% 1.99% 2.00 

 -2.11* 1.14 1.47 -0.80 1.22   

2549 -0.0958% -0.4576% 0.2728% -0.0968% 0.2423% 0.34% 1.17 

 -0.37 -1.84 1.11 -0.39 0.97   

2550 0.2574% -0.0845% -0.0513% 0.1688% 0.3108% -0.09% 0.96 

 1.20 -0.42 -0.26 0.85 1.55   

2551 -0.6518% -0.2150% -0.6570% 0.1090% 0.0221% 0.99% 1.50 

 -1.84 -0.61 -1.91 0.31 0.06   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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3. ดัชนีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 100 ตัวหลกั (SET100) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

100 ตัวหลัก และวันซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา 

วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่ 3 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย          

ตารางที ่2 แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2550 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2548 -0.2541% 2912.6980% 0.3033% -0.1479% 0.1420% -0.18% 0.95 

 0.00 2.18* 0.00 0.00 0.00   

2549 -0.1067% -0.4470% 0.2746% -0.0973% 0.2502% 0.39% 1.19 

 -0.42 -1.82 1.13 -0.40 1.02   

2550 0.2441% -0.0823% -0.0557% 0.1560% 0.3062% -0.14% 0.94 

 1.17 -0.41 -0.29 0.80 1.56   

2551 -0.6694% -0.2180% -0.6438% 0.0876% 0.0232% 1.08% 1.55 

 -1.91 -0.63 -1.90 0.25 0.07   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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4. ดัชนีราคาหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และวันซ่ึงได

เปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก4.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย MAI ในวันอังคารเปนลบ 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกกก4.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย MAI ในวันอังคารเปนลบ 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

4.3 ในป 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหลักทรัพย MAI แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกก2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.1345% -0.7554% 0.0077% -0.1305% -0.2727% 3.20% 2.63* 

 -0.60 -3.31*** 0.03 -0.58 -1.22   

2548 0.0653% -0.3345% -0.0019% 0.0424% -0.1431% 2.60% 2.30 

 0.59 -3.03** -0.02 0.39 -1.35   

2549 0.2124% 0.0137% -0.1094% 0.2269% 0.0512% -0.38% 0.82 

 1.28 0.08 -0.66 1.38 0.31   

2550 0.1211% 0.2686% 0.1084% 0.0360% 0.1945% 0.23% 1.12 

 0.80 1.65 0.70 0.24 1.29   

2551 -0.1410% -0.3930% -0.2543% -0.1227% -0.1459% 0.61% 1.31 

 -0.71 -1.89 -1.25 -0.62 -0.71   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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5. ดัชนีราคากลุ่มธุรกจิการเงิน (THAFINCIAL) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงินและวัน ซ่ึงได

เปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก5.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน ในวันอังคารเปนลบ 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก5.2 ใน ป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน ในวันจันทรเปนลบ 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

5.3 ในป 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกก   2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.4924% -0.5537% 0.1379% 0.4034% 0.0395% 2.76% 2.37* 

 -1.91 -2.25* 0.57 1.67 0.16   

2548 0.0867% 0.1119% 0.0083% -0.2262% 0.1715% -0.21% 0.90 

 0.54 0.74 0.06 -1.52 1.16   

2549 -0.1516% -0.4561% 0.4129% -0.0123% 0.0471% 0.06% 1.03 

 -0.52 -1.60 1.51 -0.04 0.17   

2550 0.1226% -0.0166% -0.0753% 0.0319% 0.2317% -1.40% 0.33 

 0.54 -0.08 -0.35 0.15 1.09   

2551 -0.7355% -0.1844% -0.5082% -0.0649% 0.0481% 0.58% 1.29 

 -2.02* -0.51 -1.44 -0.18 0.14   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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6. ดัชนีราคากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (THAGRO) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

และวัน ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก6.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน

วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกกก6.2 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน

วันพุธเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

กกกกกกกก6.3 ใน ป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน

วันอังคารเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก6.4 ใน ป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน

วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

6.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว  

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร แยก 

 ตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.4496% 0.0514% -0.0388% -0.0445% 0.1452% 4.65% 3.39** 

 -3.86*** 0.46 -0.34 -0.39 1.27   

2548 -0.0009% 0.0807% 0.2837% 0.0355% 0.0727% 2.16% 2.09 

 -0.01 0.88 2.99** 0.38 0.76   

2549 -0.1222% -0.3476% 0.2360% 0.0987% 0.2807% 2.57% 2.29 

 -0.75 -2.22* 1.53 0.64 1.80   

2550 0.0756% -0.0122% -0.1207% 0.1489% 0.1352% -0.24% 0.89 

 0.60 -0.10 -1.04 1.28 1.15   

2551 -0.4693% -0.3042% -0.2139% 0.0821% 0.0517% 1.64% 1.79 

 -2.29* -1.51 -1.09 0.40 0.26   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  

 

 



 

 

28 

7. ดัชนีราคากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (THCONSUMP) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภคและวัน 

ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก7.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก7.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทน ของดัชนีราคากลุม

สินคาอุปโภคบริโภคในวันอังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัย สําคัญท่ีระดับ 0.05 

และอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภคใน วันพฤหัสบดีเปนลบ และแตกตาง

จากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก7.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

กกกกกก 7.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนดังกลาว       

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7 

 

ตารางที ่7 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค แยกตามป กกก

กกกกก  ตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551  

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.2249% 0.0282% -0.0542% -0.0592% -0.0358% 0.78% 1.39 

 -2.43* 0.31 -0.60 -0.65 -0.39   

2548 -0.1516% 0.1095% 0.0571% -0.1106% 0.1078% 5.46% 3.85** 

 -2.60** 2.00* 1.01 -1.98* 1.89   

2549 -0.0351% -0.1114% 0.0949% -0.0817% 0.1316% -0.05% 0.98 

 -0.34 -1.14 0.98 -0.84 1.35   

2550 -0.1094% 0.1424% -0.0590% 0.0306% 0.1108% 0.76% 1.38 

 -1.24 1.71 -0.72 0.37 1.34   

2551 -0.3889% 0.0755% -0.1823% -0.0865% 0.0405% 2.26% 2.15 

 -2.84** 0.56 -1.37 -0.63 0.31   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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8. ดัชนีราคากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (THINDUS) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรมและวัน ซ่ึง

ไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก8.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันจันทรเปน

ลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก8.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันศุกรเปน

บวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก8.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันจันทรเปน

ลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

8.4 ในป 2547 และ2549 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่ 8 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม แยกตามปตั้งแต

กกกกกกกป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.5135% 0.0439% -0.0864% -0.1877% 0.2921% 0.03% 1.02 

 -1.83 0.16 -0.31 -0.68 1.07   

2548 -0.3262% -0.0780% -0.0829% -0.1185% 0.2037% 0.88% 1.44 

 -2.07* -0.53 -0.54 -0.78 1.32   

2549 -0.1169% -0.2255% 0.3240% -0.2856% 0.2318% 2.29% 2.15 

 -0.66 -1.33 1.93 -1.70 1.37   

2550 0.2168% 0.0732% -0.1692% 0.1312% 0.3459% 0.90% 1.45 

 1.19 0.42 -1.00 0.77 2.02*   

2551 -0.7418% -0.3607% -0.4368% -0.1653% -0.0680% 1.79% 1.91 

 -2.39* -1.17 -1.45 -0.53 -0.23   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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9. ดัชนีราคากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (THPROPCON) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

และวัน ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก9.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก9.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

กกกกกกกก9.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

9.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 9 

 

ตารางที ่9 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง แยกกก

กกกกกก  ตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.6202% 0.1497% -0.0619% -0.2511% 0.1394% 1.23% 1.61 

 -2.49* 0.62 -0.25 -1.03 0.57   

2548 -0.4347% 0.1306% 0.2545% -0.2119% 0.0566% 3.77% 2.93* 

 -2.90** 0.93 1.75 -1.47 0.39   

2549 -0.2520% -0.2648% 0.2786% -0.1164% 0.2640% 0.02% 1.01 

 -1.01 -1.10 1.17 -0.49 1.10   

2550 0.1210% -0.1681% -0.0971% 0.0777% 0.1788% -0.78% 0.62 

 0.67 -0.99 -0.58 0.47 1.06   

2551 -0.5932% -0.2398% -0.3864% -0.1780% -0.1298% 0.78% 1.39 

 -1.99* -0.81 -1.34 -0.60 -0.45   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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10. ดัชนีราคากลุ่มทรัพยากร (THRESOURC) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมทรัพยากรและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก10.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมทรัพยากรในวันศุกรเปนบวก และ 

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกก 10.2 ใน ป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมทรัพยากรในวันพุธเปนลบ และ 

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 10.3 ในป 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 10 

 

ตารางที ่10 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมทรัพยากร แยกตามปตั้งแตป พ.ศ.  

 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.2585% 0.0294% -0.0674% -0.2699% 0.4626% 0.60% 1.30 

 -1.08 0.13 -0.29 -1.15 1.97*   

2548 -0.0640% 0.1258% 0.1231% 0.0982% 0.2091% -1.01% 0.51 

 -0.33 0.70 0.66 0.53 1.11   

2549 0.0229% -0.4731% 0.2629% -0.1659% 0.3011% 0.26% 1.13 

 0.08 -1.75 0.98 -0.62 1.11   

2550 0.4172% -0.1689% 0.0159% 0.2572% 0.4499% 1.00% 1.50 

 1.60 -0.68 0.07 1.06 1.83   

2551 -0.7301% -0.1192% -0.8843% 0.2894% 0.0567% 1.49% 1.75 

 -1.79 -0.29 -2.23* 0.71 0.14   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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11. ดัชนีราคากลุ่มบริการ (THSERVICE) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมบริการและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก11.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก11.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกก ก11.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันอังคารเปนบวก และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 11.4 ในป 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 11 

 

ตารางที ่11 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมบริการ แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. กก

กกกกกกกก2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.1187% 0.0235% -0.2264% 0.2023% -0.3768% 0.81% 1.40 

 0.64 0.13 -1.22 1.09 -1.98*   

2548 0.1243% 0.1288% -0.0387% 0.0674% -0.2403% 2.41% 2.22 

 1.40 1.41 -0.43 0.73 -2.54*   

2549 -0.3006% 0.3746% -0.0661% 0.3131% -0.0501% 2.49% 2.25 

 -1.73 2.18* -0.39 1.81 -0.28   

2550 -0.0374% -0.1516% 0.1258% 0.1717% 0.1123% -0.32% 0.85 

 -0.27 -1.10 0.92 1.24 0.76   

2551 -0.2989% -0.3061% -0.1442% -0.0270% -0.4169% 1.11% 1.56 

 -1.36 -1.42 -0.65 -0.13 -1.87   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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12. ดัชนีราคากลุ่มเทคโนโลย ี(THTECH) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมเทคโนโลยีและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก12.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีเปน

บวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

                     12.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 12 

 

ตารางที ่12 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคากลุมเทคโนโลยี แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกกก2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0093% -0.1879% -0.0199% 0.5793% -0.3994% 0.81% 1.41 

 -0.03 -0.69 -0.07 2.12* -1.43   

2548 0.1057% 0.2353% -0.2808% 0.2995% -0.3659% 2.04% 2.03 

 0.58 1.25 -1.50 1.57 -1.88   

2549 -0.5400% 0.2299% 0.0495% -0.1232% -0.2802% -0.18% 0.92 

 -1.75 0.75 0.16 -0.40 -0.87   

2550 0.0699% -0.0616% 0.0953% 0.0335% 0.1423% -1.73% 0.17 

 0.33 -0.30 0.46 0.16 0.63   

2551 -0.4414% -0.4198% 0.0933% 0.2388% -0.2031% 0.09% 1.05 

 -1.45 -1.41 0.30 0.80 -0.66   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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13. ดัชนีราคาหมวดธุรกจิการเกษตร (SETA) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตรและวัน ซ่ึงได

เปล่ียน เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก13.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตรในวันศุกร เปน

ลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

13.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 13    

 

ตารางที ่13 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร แยกตามปตั้งแตป 

กกกกกกก  พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0705% 0.0700% -0.0871% 0.1491% -0.4315% 1.75% 1.88 

 0.47 0.46 -0.57 0.98 -2.77**   

2548 -0.0464% 0.2451% 0.0865% 0.1779% -0.0515% -0.64% 0.69 

 -0.28 1.41 0.50 1.02 -0.29   

2549 -0.2280% 0.0419% 0.0795% 0.2130% -0.2361% 0.01% 1.01 

 -1.29 0.24 0.46 1.21 -1.28   

2550 -0.0418% -0.1105% 0.1913% -0.1293% -0.0134% 0.05% 1.03 

 -0.36 -0.97 1.68 -1.12 -0.11   

2551 -0.1359% -0.1292% -0.0227% 0.0471% -0.3451% -0.30% 0.85 

 -0.71 -0.69 -0.12 0.25 -1.79   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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14. ดัชนีราคาหมวดยานยนต์ (SETAU) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดยานยนตและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก14.1 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดยานยนตในวันจันทรเปนลบ และ 

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวด      

ยานยนตในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

14.2 ในป 2547, 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 14  

 

ตารางที ่ 14 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดยานยนต แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกกก2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0044% -0.1047% -0.1208% -0.1393% -0.2841% -0.86% 0.59 

 0.02 -0.51 -0.59 -0.68 -1.36   

2548 -0.1898% 0.1287% -0.0794% 0.0404% -0.3505% 2.01% 2.01 

 -1.47 0.97 -0.60 0.30 -2.55   

2549 -0.1553% 0.2612% -0.2904% 0.1938% -0.2016% 1.81% 1.90 

 -0.95 1.61 -1.79 1.18 -1.18   

2550 0.1067% -0.0038% -0.1424% 0.1613% -0.1604% 0.94% 1.47 

 1.01 -0.04 -1.38 1.54 -1.44   

2551 -0.5373% -0.1784% -0.1898% -0.0466% -0.4443% 4.40% 3.29* 

 -2.93** -0.99 -1.02 -0.26 -2.40*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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15. ดัชนีราคาหมวดธนาคาร (SETB) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดธนาคารและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก15.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธนาคารในวันอังคารเปนบวก 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวด

ธนาคารในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

                    15.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 15 

 

ตารางที ่ 15 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดธนาคาร แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกกก 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0008% -0.2846% -0.0827% 0.4609% -0.4421% 1.18% 1.59 

 0.00 -1.15 -0.33 1.86 -1.75   

2548 0.1705% 0.3237% -0.1227% 0.1845% -0.3482% 2.78% 2.41* 

 1.12 2.06* -0.79 1.16 -2.15*   

2549 -0.5282% 0.2011% 0.0127% 0.3266% -0.1161% 0.04% 1.02 

 -1.80 0.69 0.04 1.12 -0.38   

2550 -0.0054% -0.0640% 0.0116% 0.2288% 0.1250% -1.51% 0.27 

 -0.02 -0.29 0.05 1.01 0.52   

2551 -0.1731% -0.5209% -0.0500% 0.0433% -0.7628% 0.29% 1.15 

 -0.44 -1.35 -0.13 0.11 -1.92   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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16. ดัชนีราคาหมวดวสัดุก่อสร้าง (SETC) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางและวัน ซ่ึงได

เปล่ียน เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก16.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางในวันุกรเปนลบ 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

                    16.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางในวันอังคารเปน

บวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา 

หมวดวัสดุกอสรางในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05     

 16.3 ในป 2548, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 16   

 

ตารางที ่16 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางแยกตามปตั้งแตป กก

กกกกกกก  พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0090% 0.1117% 0.1800% 0.0014% -0.3940% 2.80% 2.42* 

 -0.07 0.88 1.42 0.01 -3.05**   

2548 0.1531% 0.0625% 0.1102% 0.0483% 0.0480% -0.23% 0.89 

 1.56 0.62 1.10 0.47 0.46   

2549 -0.1859% 0.3744% 0.0543% 0.3847% -0.1465% 2.22% 2.11 

 -1.02 2.08* 0.30 2.12* -0.77   

2550 0.1196% -0.1149% 0.0522% 0.2010% 0.0519% -0.71% 0.66 

 0.79 -0.78 0.35 1.35 0.33   

2551 -0.1971% -0.2078% 0.0437% -0.0843% 0.0736% -1.18% 0.43 

 -0.92 -0.99 0.20 -0.40 0.34   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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17. ดัชนีราคาหมวดพานิชย์ (SETCO) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพาณิชยและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก17.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพานิชยในวันศุกรเปนลบ และ 

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

กกกกกกกก17.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพานิชยในวันศุกรเปนลบ และ 

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

                     17.3 ในป 2547, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 17 

 

ตารางที ่ 17 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดพานิชย แยกตามปตั้งแตป พ.ศ.  

กกก              2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.2248% -0.0814% -0.2092% 0.1817% -0.4148% 0.17% 1.09 

 0.97 -0.35 -0.89 0.77 -1.73   

2548 0.1767% 0.2366% -0.2137% -0.0134% -0.4256% 3.21% 2.63* 

 1.19 1.55 -1.42 -0.09 -2.71**   

2549 -0.0052% 0.0144% 0.0420% 0.1229% -0.2484% -1.33% 0.41 

 -0.03 0.08 0.22 0.64 -1.26   

2550 -0.2925% -0.1860% 0.1045% 0.1851% 0.1578% 0.26% 1.13 

 -1.59 -1.03 0.58 1.02 0.82   

2551 -0.0937% -0.3342% -0.2148% -0.2904% -0.5665% 0.83% 1.42 

 -0.33 -1.20 -0.75 -1.04 -1.97*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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18. ดัชนีราคาหมวดช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ (SETEC) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและวัน 

ซ่ึงไดเปล่ียน เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก18.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในวันศุกร 

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

กกกกกกกก18.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในวันอัง 

คารเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของ ดัชนี

ราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 

0.05  

18.3 ในป 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 18 

 

 ตารางที ่18 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส แยกตามป 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0692% -0.0876% -0.1501% 0.1696% -0.6109% 1.92% 1.96 

 -0.34 -0.42 -0.72 0.82 -2.89**   

2548 0.2585% 0.3585% -0.1514% 0.2157% -0.3265% 1.56% 1.78 

 1.31 1.76 -0.75 1.05 -1.56   

2549 0.0325% -0.0325% -0.0624% 0.0480% -0.0475% -1.99% 0.05 

 0.16 -0.16 -0.31 0.24 -0.23   

2550 -0.0573% 0.1037% 0.1526% 0.2473% -0.1146% -0.32% 0.85 

 -0.35 0.65 0.95 1.53 -0.66   

2551 -0.4106% -0.5277% -0.1613% -0.0981% -0.4958% 2.87% 2.47* 

 -1.68 -2.21* -0.65 -0.41 -2.01*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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19. ดัชนีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค (SETEN) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

และวัน ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก19.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน

วัน พฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกก19.2  ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน

วันอังคารเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

19.3 ในป 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 19  

 

ตารางที ่19 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค แยก 

 ตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0302% -0.0685% -0.2713% 0.4630% -0.2567% 0.59% 1.30 

 0.13 -0.29 -1.16 1.97* -1.07   

2548 0.1255% 0.1230% 0.0985% 0.2104% -0.0645% -1.01% 0.51 

 0.69 0.66 0.53 1.12 -0.33   

2549 -0.4765% 0.2553% -0.1632% 0.3024% 0.0220% 0.25% 1.12 

 -1.76 0.95 -0.61 1.12 0.08   

2550 -0.1687% 0.0186% 0.2581% 0.4523% 0.4192% 1.01% 1.50 

 -0.68 0.08 1.06 1.84 1.60   

2551 -0.1163% -0.8855% 0.2896% 0.0585% -0.7310% 1.49% 1.75 

 -0.29 -2.23* 0.71 0.15 -1.79   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  

กก 
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20. ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลกัทรัพย์ (SETF) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยและวัน 

ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก20.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวันศุกร   

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   

กกกกกกกก20.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวันศุกร   

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

                  20.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวัน 

จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

                  20.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวัน 

อังคาร   เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

20.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 20 

 

ตารางที ่20 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย แยกตามป 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0847% -0.1990% -0.0291% 0.3040% -0.7186% 0.33% 1.16 

 -0.26 -0.60 -0.09 0.92 -2.13*   

2548 0.2337% 0.1798% -0.0923% 0.1672% -0.8991% 7.65% 5.08*** 

 1.29 0.96 -0.50 0.89 -4.67***   

2549 -0.5908% 0.4010% -0.0217% 0.1512% -0.3884% 0.99% 1.49 

 -1.96* 1.35 -0.07 0.50 -1.24   

2550 -0.2137% -0.0208% 0.0016% 0.3413% 0.0739% -0.67% 0.68 

 -0.95 -0.09 0.01 1.54 0.31   

2551 -0.2403% -0.7222% -0.0889% 0.1353% -0.8466% 5.09% 3.67** 

 -0.89 -2.74** -0.33 0.51 -3.11   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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21. ดัชนีราคาหมวดแฟช่ัน (SETFA) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดแฟช่ันและวัน ซ่ึงไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกก 21.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟช่ันในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกก 21.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟช่ันในวันจันทรเปนบวก และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา หมวดแฟช่ัน

ในวันพุธเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05    

กกกกกกกก 21.3 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟช่ันในวันจันทรเปนบวก และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกก 21.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟช่ันในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 21.5 ในป 2549 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 21   

 

ตารางที ่21 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดแฟช่ัน แยกตามปตั้งแตป พ.ศ.  กก

กกกกกกกก2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0226% 0.0053% -0.0465% -0.0372% -0.2452% 0.59% 1.30 

 -0.23 0.05 -0.48 -0.38 -2.46*   

2548 0.1328% 0.0623% -0.1198% 0.0455% -0.0802% 3.32% 2.70* 

 2.36* 1.07 -2.09* 0.78 -1.34   

2549 -0.1162% 0.0496% -0.1023% 0.1570% 0.0020% 0.30% 1.15 

 -1.23 0.53 -1.09 1.66 0.02   

2550 0.1894% -0.0562% 0.0527% 0.1314% -0.1421% 1.50% 1.75 

 2.01* -0.61 0.57 1.41 -1.43   

2551 0.1175% -0.2044% -0.1050% 0.0877% -0.3893% 1.88% 1.95 

 0.77 -1.38 -0.69 0.59 -2.54*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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22. ดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (SETFB) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงได

เปล่ียน เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก22.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันศุกร      

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกกก22.2 ในป  2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันจันทร       

เปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของ ดัชนี

ราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันอังคารเปนบวกและแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัย 

สําคัญ   ท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกกก22.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันจันทร    

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา

หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันอังคาร    เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 

กกกกกกกก22.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มในวันศุกร      

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

22.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 22 
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ตารางที ่22 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม กกกกกก 

                  แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0389% -0.1235% -0.0148% 0.1458% -0.4631% 4.37% 3.24* 

 0.32 -1.01 -0.12 1.19 -3.70***   

2548 0.1834% 0.3085% 0.0002% 0.0001% 0.0288% 3.94% 3.02* 

 2.02* 3.31*** 0.00 0.00 0.30   

2549 -0.4221% 0.3569% 0.1121% 0.3260% -0.0499% 3.40% 2.72* 

 -2.38* 2.03* 0.64 1.84 -0.27   

2550 0.0034% -0.1242% 0.1213% 0.2792% 0.1343% 0.21% 1.11 

 0.02 -0.84 0.82 1.86 0.84   

2551 -0.2966% -0.1961% 0.0604% 0.0446% -0.5472% 1.46% 1.74 

 -1.34 -0.90 0.27 0.21 -2.44*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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23. ดัชนีราคาหมวดการแพทย์ (SETHC) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดการแพทย ซ่ึงไดเปล่ียนเปน

ตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก23.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันอังคารเปนบวก 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก23.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันอังคารเปนบวก 

และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก23.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

23.4 ในป 2547 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 23 

 

ตารางที ่23 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดการแพทย แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกก  2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0900% 0.2691% 0.3278% 0.1235% -0.2234% 0.11% 1.06 

 0.42 1.23 1.50 0.57 -1.00   

2548 0.2014% 0.3489% -0.0031% 0.2552% -0.0425% 1.49% 1.75 

 1.28 2.15* -0.02 1.56 -0.25   

2549 -0.0174% 0.5227% 0.0467% 0.1593% 0.0626% 0.71% 1.35 

 -0.08 2.46* 0.22 0.74 0.28   

2550 -0.1494% -0.2173% 0.0035% 0.1244% 0.3619% 0.42% 1.21 

 -0.81 -1.21 0.02 0.68 1.86   

2551 -0.1916% -0.1955% -0.2504% 0.2366% -0.5976% 2.07% 2.05 

 -0.83 -0.86 -1.07 1.05 -2.56*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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24. ดัชนีราคาหมวดของใช้ครัวเรือนและสํานักงาน (SETHM) 

กกก+กกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและ

สํานักงาน ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได

ดังตอไปนี ้

กกกกกกกก24.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน 

ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก24.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน 

ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกกก24.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน 

ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

24.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 24 

 

ตารางที ่24 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน 

ตามปตั้งแตพ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0681% -0.1038% -0.2427% 0.0365% -0.3277% 1.22% 1.61 

 0.46 -0.70 -1.63 0.25 -2.15*   

2548 0.0079% 0.0808% -0.0978% 0.1941% -0.4233% 3.73% 2.91* 

 0.07 0.66 -0.80 1.56 -3.33***   

2549 -0.0138% 0.1574% -0.0250% 0.2449% -0.1178% -0.84% 0.60 

 -0.08 0.87 -0.14 1.35 -0.62   

2550 -0.0546% -0.0343% -0.0083% -0.1296% -0.0112% -1.60% 0.23 

 -0.40 -0.25 -0.06 -0.95 -0.08   

2551 -0.0460% -0.1298% -0.2003% -0.0153% -0.4190% 0.33% 1.17 

 -0.23 -0.67 -1.00 -0.08 -2.08*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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25. ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (SETIC) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได

ดังตอไปนี ้

กกกกกกกก25.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ

ส่ือสารในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

25.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 25  

 

ตารางที ่25 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 กกกกกกก การส่ือสาร แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0077% -0.2053% 0.0092% 0.6719% -0.3637% 0.56% 1.28 

 0.02 -0.66 0.03 2.16* -1.14   

2548 0.1013% 0.2253% -0.2987% 0.3268% -0.3686% 1.48% 1.74 

 0.50 1.07 -1.44 1.54 -1.70   

2549 -0.6377% 0.2749% 0.0709% -0.1519% -0.3273% 0.05% 1.03 

 -1.85 0.81 0.21 -0.44 -0.91   

2550 0.0897% -0.0872% 0.0847% -0.0099% 0.1903% -1.66% 0.20 

 0.38 -0.38 0.37 -0.04 0.77   

2551 -0.4374% -0.4054% 0.1255% 0.2764% -0.1700% -0.14% 0.93 

 -1.36 -1.28 0.39 0.87 -0.52   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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26. ดัชนีราคาหมวดวสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร (SETIM) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจักรและวัน ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา 

วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 26 

 

ตารางที ่26 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ เคร่ืองจักร 

 พ.ศ. 2549 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2549 -0.3609% 0.5213% -0.2482% -0.1169% 0.0365% -1.62% 0.61 

 -0.90 1.32 -0.64 -0.30 0.09   

2550 -0.2438% -0.2501% -0.1611% 0.1257% 0.1784% 2.00% 2.01 

 -1.74 -1.82 -1.18 0.91 1.21   

2551 -0.1044% -0.1149% -0.1388% 0.2706% -0.9676% 0.23% 1.12 

 -0.24 -0.27 -0.32 0.64 -2.22   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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27. ดัชนีราคาหมวดประกนัภัยและประกนัชีวติ (SETIN) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต 

ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก27.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ใน

วันอังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ข ณะทีอั่ตรา ผลตอบแทน

ของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิตในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตาง จากวันอ่ืน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกก27.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ใน

วันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

27.3 ในป 2547, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 27   

 

ตารางที ่27 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต แยก 

 ตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.0580% 0.0061% 0.0216% 0.0251% -0.1056% -0.74% 0.64 

 -0.85 0.09 0.31 0.36 -1.50   

2548 -0.0150% 0.1123% 0.0332% 0.1206% -0.0191% 1.67% 1.84 

 -0.28 2.01* 0.60 2.14* -0.33   

2549 0.0057% 0.0812% -0.0053% 0.1639% 0.0617% 0.30% 1.15 

 0.07 1.02 -0.07 2.04* 0.74   

2550 0.1795% 0.0776% 0.0613% 0.0378% 0.1785% 1.36% 1.68 

 1.93 0.85 0.67 0.41 1.82   

2551 -0.2148% -0.0859% -0.1757% -0.0195% -0.2362% 0.40% 1.20 

 -1.41 -0.58 -1.14 -0.13 -1.54   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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28. ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร่ (SETMN) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเหมืองแร ซ่ึ งไดเปล่ียนเปนตัว

แปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกก  28.1 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเหมืองแรในวันจันทรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกก28.2 ในป 2547, 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 28    

 

ตารางที ่28 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดเหมืองแร แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 

กกกกกกกก2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.1548% 0.3710% -0.0545% 0.4030% -0.7211% -0.08% 0.96 

 -0.38 0.90 -0.13 0.97 -1.71   

2548 0.3434% -0.0330% -0.1060% 0.0892% -0.0379% -1.52% 0.27 

 1.06 -0.10 -0.32 0.27 -0.11   

2549 0.2698% 0.5293% 0.5772% 0.1271% 0.2026% -0.57% 0.73 

 0.59 1.18 1.28 0.28 0.43   

2550 -0.3764% -0.3855% 0.1282% 0.0147% 0.1369% -0.62% 0.70 

 -1.23 -1.28 0.43 0.05 0.42   

2551 -0.9288% -0.5499% 0.0135% -0.4096% -0.4271% 1.39% 1.70 

 -2.19* -1.32 0.03 -0.99 -1.00   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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29. ดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพมิพ์ (SETMP) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพ ซ่ึ งไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก29.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพในวันศุกร เปน

ลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

                  29.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพในวันศุกร         

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

                  29.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพในวันจันทร         

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

29.4 ในป 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 29 

 

ตารางที ่29 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดส่ือและส่ิงพิมพ แยกตามปตั้งแตป  

 พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0343% -0.1110% -0.2331% -0.0375% -0.7347% 1.93% 1.97 

 0.14 -0.45 -0.95 -0.15 -2.95**   

2548 0.1300% 0.0490% -0.0877% 0.1085% -0.3197% 0.74% 1.37 

 0.95 0.35 -0.63 0.76 -2.20*   

2549 -0.6921% 0.4935% -0.1089% 0.1192% 0.0187% 2.80% 2.41* 

 -2.77** 1.99 -0.44 0.48 0.07   

2550 0.0447% -0.0538% 0.1619% 0.2344% 0.1471% -0.68% 0.67 

 0.25 -0.31 0.92 1.32 0.78   

2551 -0.1491% -0.2693% -0.1369% -0.1658% -0.3488% -0.87% 0.58 

 -0.49 -0.91 -0.45 -0.56 -1.14   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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30. ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวสัดุการพมิพ์ (SETPA) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ ซ่ึง

ไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก30.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพใน วัน

จันทรเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีอัตราผลตอบ แทนของ

ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ 0.05  

30.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 30 

 

ตารางที ่30 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ แยก 

 ตามปตั้งแตป  พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.2627% -0.0336% 0.1328% 0.0234% -0.3702% -0.21% 0.90 

 -1.20 -0.15 0.60 0.11 -1.64   

2548 0.2441% 0.0706% -0.0887% 0.1459% -0.2405% 3.31% 2.69* 

 2.37* 0.67 -0.84 1.36 -2.20*   

2549 0.0789% 0.2224% 0.0139% 0.2276% -0.0109% -1.36% 0.35 

 0.32 0.90 0.06 0.91 -0.04   

2550 0.1739% -0.1994% 0.0492% 0.0909% -0.0751% -1.28% 0.38 

 0.81 -0.95 0.23 0.43 -0.33   

2551 -0.4551% -0.3244% 0.2389% 0.1535% -0.1569% -1.30% 0.37 

 -0.95 -0.69 0.50 0.33 -0.33   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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31. ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (SETPF) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก31.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใน

วันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

31.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 31 

 

ตารางที ่31 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แยก 

 ตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.2066% -0.2271% 0.1451% -0.2751% -0.4914% 0.35% 1.17 

 0.78 -0.85 0.54 -1.02 -1.79   

2548 0.1053% -0.1907% -0.2191% 0.0109% -0.5880% 1.77% 1.89 

 0.51 -0.90 -1.05 0.05 -2.70**   

2549 -0.2195% -0.1384% -0.6302% 0.4274% 0.1980% -0.69% 0.67 

 -0.48 -0.31 -1.40 0.94 0.42   

2550 0.4942% 0.0641% -0.2027% 0.3131% -0.2843% -0.79% 0.62 

 1.28 0.17 -0.53 0.82 -0.70   

2551 -0.7477% -0.0061% -0.8419% -0.5629% -0.0976% -0.20% 0.90 

 -1.26 -0.01 -1.40 -0.97 -0.16   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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32. ดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ์ (SETPK)  

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ ซ่ึ งไดเปล่ียนเปน

ตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

                   32.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 

กกกกกกก  32.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑในวันศุกรเปนลบ และ

แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001  

                   32.3 ในป 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 32 

 

ตารางที ่32 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ แยกตามปตั้งแตป  

 พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0131% 0.1614% -0.2218% 0.0893% -0.7561% 3.08% 2.56* 

 0.06 0.73 -1.00 0.40 -3.33***   

2548 0.0056% 0.0883% -0.2056% 0.2592% -0.7589% 10.29% 6.65*** 

 0.04 0.63 -1.48 1.82 -5.23***   

2549 -0.1117% -0.0259% -0.1842% 0.1641% -0.0355% -1.27% 0.39 

 -0.57 -0.13 -0.95 0.84 -0.17   

2550 0.0407% 0.1949% -0.0273% 0.1529% -0.0932% -0.84% 0.59 

 0.26 1.26 -0.18 0.98 -0.56   

2551 -0.1454% -0.2836% -0.0183% 0.1839% -0.2075% -0.59% 0.71 

 -0.64 -1.28 -0.08 0.83 -0.91   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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33. ดัชนีราคาหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (SETPR) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึ งได

เปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก33.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในวันศุกร 

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

33.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 33 

 

ตารางที ่ 33 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย แยกตาม  

 ปตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.0589% 0.2826% -0.1992% 0.1631% -0.4541% 2.58% 2.31 

 0.35 1.64 -1.17 0.94 -2.55*   

2548 0.0589% 0.2826% -0.1992% 0.1631% -0.4541% 2.58% 2.31 

 0.35 1.64 -1.17 0.94 -2.55*   

2549 -0.2620% 0.3532% -0.1628% 0.3884% -0.3098% 0.58% 1.29 

 -0.98 1.33 -0.61 1.45 -1.11   

2550 -0.0528% -0.0017% 0.0507% 0.1708% 0.0845% -1.59% 0.24 

 -0.28 -0.01 0.28 0.92 0.43   

2551 -0.3534% -0.4349% -0.1393% 0.0041% -0.6226% 0.47% 1.24 

 -1.03 -1.30 -0.40 0.01 -1.80   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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34. ดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกจิ (SETPS) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ ซ่ึ งไดเปล่ียน 

เปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก34.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันพฤหัสบดี       

เปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

กกกกกกกก34.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันพฤหัสบดี       

เปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

                  34.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันศุกร       

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

34.4 ในป 2547 และ2549 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 34 

 

ตารางที ่34 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ แยกตามปตั้งแต      

 ป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.5154% -0.4621% 0.2814% -0.1983% 0.3393% 0.04% 1.02 

 1.39 -1.24 0.75 -0.53 0.89   

2548 0.1094% -0.0640% -0.0497% 0.5552% -0.2259% 0.92% 1.46 

 0.50 -0.28 -0.22 2.44* -0.97   

2549 -0.2152% 0.3306% -0.0602% -0.2706% -0.2001% 0.04% 1.02 

 -0.93 1.45 -0.26 -1.17 -0.83   

2550 0.1458% -0.1539% -0.0427% 0.4397% -0.0350% 1.48% 1.74 

 0.87 -0.93 -0.26 2.64** -0.20   

2551 -0.0587% -0.0858% 0.2449% -0.2650% -0.3769% 2.06% 2.05 

 -0.35 -0.53 1.46 -1.63 -2.25*   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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35. ดัชนีราคาหมวดปิโตเคมีและเคมีภัณฑ์ (SETPT) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซ่ึงได

เปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก35.1 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑในวัน 

อังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก35.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑในวัน 

พฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 35.3 ในป 2547, 2548  และ2551 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 35 

 

ตารางที ่35 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑ กแยกตามป 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.1152% -0.1098% -0.2432% 0.4411% -0.5809% -0.12% 0.95 

 0.33 -0.31 -0.68 1.24 -1.59   

2548 -0.1008% -0.1596% -0.1289% 0.2482% -0.2811% -0.20% 0.90 

 -0.51 -0.78 -0.64 1.21 -1.34   

2549 -0.2820% 0.3797% -0.3167% 0.2867% -0.1325% 2.75% 2.39* 

 -1.49 2.03* -1.69 1.51 -0.67   

2550 0.1394% -0.1834% 0.2718% 0.4669% 0.3407% 1.39% 1.70 

 0.60 -0.81 1.19 2.03* 1.39   

2551 -0.4325% -0.6688% -0.1626% -0.2711% -0.7293% 1.19% 1.60 

 -1.08 -1.71 -0.40 -0.69 -1.81   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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36. ดัชนีราคาหมวดการท่องเทีย่วและสันทนาการ (SETTO) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ  

ซ่ึงไดเปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก36.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ใน

วันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

กกกกกกกก36.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ใน

วันอังคารเปนบวกและ แตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และอัตราผลตอบ แทนของ

ดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจาก วันอ่ืนอยาง

มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก36.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ใน

วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการในวันอังคารเปนลบ และแตกตางจาก วันอ่ืนอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

36.4 ในป 2547 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี

ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 36 

 

ตารางที ่36 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ แยก 

 ตาม ปตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 -0.1709% 0.0488% -0.0884% -0.0831% -0.0078% -0.82% 0.61 

 -1.39 0.39 -0.71 -0.67 -0.06   

2548 0.0575% 0.0584% 0.0040% 0.2450% -0.0757% 2.02% 2.02 

 0.71 0.69 0.05 2.89** -0.87   

2549 0.0037% 0.3547% 0.0157% 0.3592% -0.0039% 1.49% 1.74 

 0.02 2.08* 0.09 2.09* -0.02   

2550 -0.0959% -0.1855% 0.0381% 0.1686% 0.1181% 0.49% 1.24 

 -0.81 -1.59 0.33 1.43 0.94   

2551 -0.3676% -0.2890% -0.2879% 0.1702% -0.2098% 4.61% 3.40** 

 -2.47* -1.98* -1.92 1.17 -1.40   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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37. ดัชนีราคาหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ (SETTP) 

กกกกกกกกเม่ือนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสซ่ึงได 

เปล่ียนเปนตัวแปรดัมม่ีแลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้ 

กกกกกกกก37.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสในวันศุกร 

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

กกกกกกกก37.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสในวันศุกร 

เปนลบ และแตกตางจากวันอ่ืนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  

37.3 ในป 2547, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 37 

 

ตารางที ่37 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกส แยกตาม ป  

 ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2551 

ปี β0 β1 β2 β3 β4 Adj.R2 F-Stat 

2547 0.3438% 0.0285% -0.5511% 0.5325% -0.2405% 1.83% 1.92 

 1.23 0.10 -1.95 1.89 -0.83   

2548 0.1130% 0.1306% -0.0953% -0.0020% -0.3790% 1.44% 1.72 

 0.82 0.92 -0.68 -0.01 -2.58*   

2549 -0.3320% 0.2864% -0.1526% 0.3995% -0.0788% 1.17% 1.58 

 -1.51 1.32 -0.70 1.82 -0.34   

2550 -0.1137% -0.1878% 0.2176% 0.1373% 0.0433% -0.89% 0.57 

 -0.55 -0.94 1.08 0.68 0.20   

2551 -0.4596% -0.5462% -0.1665% -0.1072% -1.0001% 3.10% 2.59* 

 -1.33 -1.62 -0.48 -0.32 -2.87**   

*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001  
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเร่ือง  “ผลกระทบของวันท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย 

แหง ประเทศไทย” สามารถสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะไดดังตอไปนี ้

สรุปและอภิปรายผล 

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม อยางไร โดยใชดัชนีรายวัน 37 ดัชนี แยกตาม

ป จํานวน 5 ป     จากผลการวิเคราะห พบวา ในป 2547 วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ท้ังส้ิน 22 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเปน 61.11% ในป 2548 วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ท้ังส้ิน 23 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเปน 63.89% ในป 2549 วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ท้ังส้ิน 11 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน 29.73% ในป 2550 วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ท้ังส้ิน 5 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน 13.51% และในป 2551 วันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตรา

ผลตอบแทนท้ังส้ิน  25 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน  67.57% ซ่ึงจะพบวา ไมสามารถระบุไดอยาง

เดนชัดถึงจํานวนดัชนี หรือ ชนิดของดัชนีท่ีวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน ตัวอยางเชน 

ดัชนี SET ในป 2548 และ ป 2551 มีวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน ขณะท่ี ปท่ีเหลือนั้น

วันไมไดเปนปจจัยท่ีสงผล เปนตน 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ไมมีดัชนีใดท่ีวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตรา

ผลตอบแทนท้ัง 5 ป จะมีเพียงดัชนีท่ีวันเปนปจจัยท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนจํานวน 4 ป เชน 

ดัชนี THINDUS ท่ีวันเปนปจจัยท่ีสงผลในป 2548 – 2551 แตเม่ือพิจารณาเปนรายปจะพบวา ในป 

2548 วันจันทรมีผลในเชิงลบตออัตราผลตอบแทน ในป 2549 วันพุธมีผลในเชิงบวกตออัตรา

ผลตอบแทน ในป 2550 วันศุกรมีผลในเชิงบวกตออัตราผลตอบแทน และในป 2551 วันจันทรมีผล

ในเชิงลบตออัตราผลตอบแทน 

 กก จากผลท่ีไดนําเสนอมาตลอดงานวิจัยนั้น ทําใหพอสรุปไดวา วันเปนปจจัยท่ีสงผล

ตออัตราผลตอบแทนของดัชนีตางๆในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในบางดัชนี แตไมสามารถ 

สรุปหรือหารูปแบบท่ีชัดเจนไดวาวันใดมีผลตอดัชนีไหนเพราะเม่ือเปล่ียนชุดขอมูลก็ทําใหผลการ
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ทดสอบเปล่ียนไปจึงเปนปญหาท่ีทาทายสําหรับนักวิจัยท่ีจะพิจารณาวาควรจะใชวันเปนปจจัยรวม

ในการสรางตัวแบบทางการเงินตางๆท่ีใชกับขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

และถาหากมีการใช จะเลือกใชวันใดในรูปแบบใด  

 

ข้อเสนอแนะ  

กกกกกกกกงานวิจัยเร่ืองนี้สามารถนําไปพัฒนาตอไดดวยการนําขอมูลไปทดสอบกับดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยอ่ืนหรือหลักทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ นอกจากนี้ ชวงเวลาท่ีใชในการทดสอบก็

สามารถเปนประเด็นในการพัฒนางานวิจัยตอไป ดวยการลองทดสอบกับขอมูลจํานวน 2 ป 3 ป ไป

เร่ือย ๆ เพื่อคนหาวา ระยะเวลาของขอมูลของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลกับผลการวิจัยหรือไม การ

พัฒนางานวิจัยเร่ืองนี้อีกสวนหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ การใชเทคนิคทางสถิติอ่ืนๆ ในการประมวลผลเพื่อ

เปรียบเทียบผลการวิจัยท่ีได นอกเหนือจากวิธีสมการถดถอยเชิงพหุ เชน วิธีการทดสอบสมมติฐาน

แบบพาราเมติก วิธีการทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมติก เปนตน  

กกกกกกกกนอกจากนี้การใชขอมูลรายปยังมีขอเสียท่ีสําคัญ คือ หากอัตราผลตอบแทนของดัชนีแต

ละดัชนีมีคาลดลงในแตละปก็มักจะทําใหอัตราผลตอบแทนของแตละวันในปนี้ติดลบท้ังหมด และ

จะเปนบวกท้ังหมดในทางกลับกัน ดังนั้นผูวิจัยอาจแสวงหาวิธีการท่ีจะขจัดปญหาเกี่ยวกับ การ

ลดลง/เพิ่มข้ึน ของอัตราผลตอบแทนในแตละวันท่ีเกิดจากแนวโนมของอัตราผลตอบแทนใน

ภาพรวม เพื่อท่ีจะทําใหการวิเคราะหมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน  
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