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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกในชวงหลายทศวรรษที่ผานมามีนักวิชาการทางการเงินหลายคนคนพบความผิดปกติ
ของวันหรือเดือนที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของสินทรัพยทางการเงินตางๆ โดยเริ่มตนจากงานวิจัย
ของ Fama (1970) ทั้งที่ตามสมมติฐานทางการเงินเกี่ยวกับตลาดเงินนั้น อัตราผลตอบแทนจะตองมี
ลักษณะเปนขอมูลสุม ซึ่งสามารถอธิบายความไดวา ปจจัยดานเวลาตาง ๆ จะตองไมสงผลตออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยทางการเงินตาง ๆ กลาวคือ วันหรือเดือนที่แตกตางกันไมเปนปจจัยที่
สงผลใหอัตราผลตอบแทนแตกตางกัน (Agathee 2008)
กกกกกกกกอยางไรก็ตาม มีงานวิจัยเชิงประจักษจํานวนมาก ซึ่งพบวา วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยตาง ๆ ดังเชน งานวิจัยของ Cross(1973), French (1980), Gibbons and
Hess (1981) และ Keim and Stambaugh (1984) ซึ่งไดทําการวิจัยและสรุปวา วันจันทรเปนปจจัยที่มี
ผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับงานวิจัยของ Jaffe and
Westerfield (1985) พบวา วันอังคารมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุดในดัชนีราคาหลักทรัพยของ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุน ขณะที่ Brook and Persand (2001) ทําการวิจัยโดยมี
สมมติฐานวา วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ 5 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และพบวา วันจันทรเปนปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เปนตน
กกกกกกกกขณะที่การศึกษาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น Holden, Thompson, and
Ruangrit (2005) ศึกษาโดยใชขอมูลรายวันจํานวน 1,473 วัน พบวา วันจันทร วันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี เปนวันที่มีอัตราผลตอบแทนติดลบ โดยวันจันทรติดลบมากที่สุด ขณะที่วันพุธ และวัน
ศุกร อัตราผลตอบแทนเปนบวก โดยวันศุกรเปนบวกมากที่สุด นอกจากนี้ โสภิตา ฉิมสะอาด
และนภนนท หอมสุด (2552) ทําการวิจัยเกี่ยวกับวันที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา วันจันทรและวันศุกรมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่แตกตาง
จากวันอื่น ๆ โดยวันจันทรเปนวันที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ขณะที่วันศุกรเปนวันที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยเปนบวก งานวิจัยเรื่องนี้ยังสรุปวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ
มาเลเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรที่ติดลบมากที่สุด ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ
1
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มาเลเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรที่ติดลบมากที่สุด ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ
อินโดเนเซียมีอัตราผลตอบแทนในวันจันทรที่ติดลบมากที่สุดและวันไมสงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร
กกกกกกกกจากงานวิจัยที่ไดยกตัวอยางมาขางตน ตลอดจนงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลก 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 ยังไมสามารถหารูปแบบที่แนชัดวา วันสงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพยอยางไร ในบางงานวิจัยจะพบวา มีอัตราผลตอบแทนที่ติดลบอยางมีนัยสําคัญ
ในวันจันทร บางงานวิจัยพบวา มีอัตราผลตอบแทนที่ติดลบอยางมีนัยสําคัญในวันอังคาร แตมีอัตรา
ผลตอบแทนเปนบวกในวันศุกร เปนตน ทําใหจําเปนตองทําการวิจัยเชิงประจักษเพื่อกอใหเกิดองค
ความรูที่หลากหลายเกี่ยวกับปจจัยดานวันที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย
กกกกกกกกนอกจากนี้ผูวิจัยยังไมพบวามีงานวิจัยที่วิเคราะหถึงผลกระทบของวันที่มีตอดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแยกตามอุตสาหกรรมในประเทศไทยเลย
กกกกกกกกดวยเหตุผลดังกลางมาขางตน งานวิจัยเรื่อง
“ผลกระทบของวันที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา
วาวันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือไม อยางไร
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
กกกกกกกกเพื่อศึกษาถึงวันที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
ขอบเขตของการศึกษา
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 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 ดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
19. SETEN
คือ ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
20. SETF คือ ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย
21. SETFA คือ ดัชนีราคาหมวดแฟชั่น
22. SETFB คือ ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
23. SETHC คือ ดัชนีราคาหมวดการแพทย
24. SETHM คือ ดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน
25. SETIC คือ ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26. SETIM คือ ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
27. SETIN คือ ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต
28. SETMN
คือ ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร
29. SETMP คือ ดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพ
30. SETPA คือ ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ
31. SETPF คือ ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
32. SETPK
คือ ดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ
33. SETPR คือ ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย
34. SETPS คือ ดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ
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35. SETPT คือ ดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑ
36. SETTP คือ ดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกส
37. SETTO คือ ดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ
กกกกกกกกโดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ราคาปดรายวันของดัชนีรายอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากฐานขอมูลของ Thompson Reuters โดยใชขอมูลตั้งแตวัน
จันทรที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 1,225 วัน ทั้งนี้มีการแบง
ขอมูลออกเปนรายป จํานวน 5 ป
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. นักลงทุนสามารถใชเปนแนวทางในการเลือกซื้อขายหลักทรัพยตางๆ ในระดับราคา
และจังหวะเวลาที่เหมาะสม
กกกกกกกก2. ผูที่สนใจไดองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบของวันที่มีตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของวันที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดใชขอมูล แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปนแนวทาง
ในการวิจัย ดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีตลาดหลักทรัพย
กกกกกกกก2. วิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทน
กกกกกกกก3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET)
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย
อยางไรก็ตาม ตัวตลาดหลักทรัพยเองไมไดทําหนาที่ซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง แตจะควบคุมดูแล
ใหการซื้อขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบคลองตัว โปรงใส และยุติธรรม เพื่อสรางความ
มั่นใจแกผูลงทุนและสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ ที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซื้อขายขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2518 ทําหนาที่เปนตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว
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
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บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กกกกกกกก1. ประโยชน์ ต่อการจัดสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในตลาดทุนและ
ตลาดการเงินไทย ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลางใน
การระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ตองการเงินทุน
ทําใหการออม และการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมี
ทางเลือกในการออม และการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดทุน
มากขึ้น ก็จะมีชองทางและ โอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นดวย ทําใหการใช
ทรัพยากรหรือเงินออมเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
โดยตรง
กกกกกกกก2. ประโยชน์ ต่อการปรับโครงสร้ างทางการเงินของธุรกิจ
กกกกกกกกการระดมเงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาดหลักทรัพยฯ เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ระดมทุนของธุรกิจตาง ๆ นอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทําใหกิจการนั้น
สามารถระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อใชในการลงทุนและดําเนินธุรกิจไดตามที่ตองการ โดยไมตองมี
ภาระจากดอกเบี้ยเงินกูและสัดสวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสวนของเจาของ
กกกกกกกก3. เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
กกกกกกกกการที่บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนผานตลาดทุน โดยการออกหลักทรัพยและ
เสนอขายตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปนั้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมที่จะ
ไดมีสวนรวมเปนเจาของกิจการตาง ๆ ที่เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว
กกกกกกกก4. ช่ วยขยายฐานภาษีของรัฐบาล
กกกกกกกกเนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ
เปนกิจการที่มีการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานและโปรงใส มีระบบบัญชีที่ดี รวมทั้งมีการจัดทํา
งบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่ถูกตองและเปนไปตามมาตรฐาน และมีการเปดเผยขัอมูล
ไปยังผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ อยางแพรหลาย ซึ่งขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาว
นอกจากจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหการลงทุน และเปนประโยชนตอเจาหนาที่ของ
บริษัทในการวิเคราะห การลงทุน และติดตามฐานะทางการเงินของธุรกิจแลว ยังเปนประโยชนตอ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอีกดวย โดยเปนขอมูลฐานภาษีที่ถูกตอง และจะชวยใหการจัดเก็บภาษี
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง และครบถวนอีกดวย
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กกกกกกกก5. ช่ วยลดภาระหนีต้ ่ างประเทศ
กกกกกกกกการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพื่อตองการระดมทุนนั้น นับเปนการ
ระดมเงินทุน โดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อธุรกิจภายในประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนตาง
ๆ ระดมมาไดนั้น จะถูกใชไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเปนหลักไมวาจะเปน
การลงทุนในธุรกิจ ประเภทใหมหรือขยายกิจการ
ดังนั้นตลาดหลักทรัพยจึงทําหนาที่เปนกลไก
สําคัญที่ชวยตอบสนองความตองการเงินทุนของธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจากจะลดความ
ตองการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ แลวยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราจาก
ตางประเทศไดอีกดวย
กกกกกกกก6. เป็ นดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยฯเปนแหลงระดมทุนและแหลงลงทุนนี่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนที่สนใจ
ของ ธุรกิจที่ตองการเงินทุน และผูที่มีเงินออมที่ตองการจะลงทุน รวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
ระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุนระยะยาวใหแกภาคธุรกิจตาง ๆ ซึ่งจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นภาวการณซื้อขายหลักทรัพยในขณะนั้นจะมีความสําคัญ
และสัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนใน
ขณะนั้นจะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผูลงทุน ซึ่ง
อาจกลาวไดวาพัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพยฯเปนดัชนีชี้การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่สําคัญประการหนึ่ง
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กกกกกกกก1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
กกกกกกกกถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลกระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยปญหาทางเศรษฐกิจ
อาจสงผลกระทบตอปญหาอื่น ๆ ไดอีกมากมาย และกอใหเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูลงทุน
ไดมากที่สุด ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ผูลงทุนควรคํานึงถึง ไดแก
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สภาพคล่ องทางการเงิน
กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อใดก็ตามที่เกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน หมายความวา ธุรกิจหรือ
กิจการทั้งหลาย ขาดเงินหมุนเวียน ที่จะใชในการดําเนินงาน ยอมกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 อัตราดอกเบีย้
กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินอัตราดอกเบี้ยจะขยับตัวสูงขึ้น ทําให
ตนทุนการผลิตของกิจการหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ สูงขึ้นตามไปดวย ในทางตรงกันขาม หากสภาพ
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คลองทางการเงินมีมาก อัตราดอกเบี้ยจะลดต่ําลง ผูคนในสังคมจะมีกําลังซื้อมากขึ้น สงผลให
อุตสาหกรรมขยายตัว ธุรกิจตางๆ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยก็จะไดรับผลดีตามไปดวย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่ างประเทศหรือค่ าเงิน
กกกกกกกกกกกกกกกกปญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศจะเกิดขึ้นเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ หากคาของเงินบาทออนตัวลง ยอมทําใหคาใชจาย
ในการสั่งสินคาเขามาผลิตหรือจําหนายสูงขึ้นตามไปดวย แตสําหรับกิจการที่สงออกสินคาหรือ
บริการอาจไดรับผลดี อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยซึ่งอุตสาหกรรมสวนใหญตองพึ่งพาการ
นําเขาวัตถุดิบ และมีภาระหนี้สินตางประเทศคอนขางมาก คาเงินบาทที่ออนตัวลงจะสงผลในทาง
ลบแกธุรกิจ
กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 การผลิต
กกกกกกกกกกกกกกกกโดยกวางอาจหมายรวมไปถึงตลาดการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันคือ
ตลาดตางประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการของเราสามารถผลิตและจําหนายสินคา
ที่ตรงตามความตองการของประเทศคูคาได ทั้งยังมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือดีกวาสินคาจาก
ประเทศคูแขง มีตนทุนการผลิตที่ต่ํา ไดรับการสนับสนุนที่เขมแข็งจากภาครัฐ ปจจัยเหลานี้ก็จะ
สงผลใหสามารถจําหนายสินคาหรือบริการไดดีขึ้น นําเงินตราจากตางประเทศเขามาเสริมสราง
สภาพคลองไดมากขึ้น และกําลังซื้อของประชาชนที่มีมากขึ้น จะกระจายผลดีไปยังกิจการอื่นๆ
ภายในประเทศได
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ภาวะเศรษฐกิจต่ างประเทศ
กกกกกกกกกกกกกกกกภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา หากอยูในสภาพดี ความตองการสินคายอม
มีมากขึ้น สงผลดีตอยอดขายและเม็ดเงินที่กลับเขามาในประเทศไทย ในทางตรงขาม หากเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาประสบปญหา จะทําใหยอดจําหนายสินคาและบริการของอุตสาหกรรมตางๆ ของ
ประเทศลดนอยลง ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
กกกกกกกก2. ปัจจัยทางการเมือง
กกกกกกกกเปนปจจัยที่สงผลตอราคาหุนไดรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการเมือง
ในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ ไมวาจะ
เปนการกําหนดอัตราภาษี การสงเสริมการลงทุน การหาตลาดตางประเทศ เปนตน
กกกกกกกก3. ปัจจัยอืน่ ๆ
กกกกกกกกเชน ปจจัยจากธรรมชาติ อันไดแก ฝนแลง น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติตางๆ
รวมทั้งความไมสงบภายในประเทศหรือบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอภาวะทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ
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กกกกกกกก4. ปัจจัยเกีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวหลักทรัพย์
กกกกกกกกเชน การเกิดขาวลือการเก็งกําไรที่มากเกินไป
จนปจจัยพื้นฐานรองรับไมไหว
กฎระเบียบที่เขมงวดหรือหยอนยานจนเกินไป อัตรามารจิน ( Margin) และดอกเบี้ยที่ไมเอื้อตอนัก
ลงทุน เหลานี้คือปจจัยทางลบของตลาด สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวหลักทรัพย เชน ผลกําไร ฐานะ
การเงินของบริษัทจดทะเบียน การประกาศเพิ่มทุน การประกาศจายเงินปนผล หรือแมแตขาว
เกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ก็อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยไดทั้งสิ้น
กกกกกกกกการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยโดยอาศัยปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน เรียกวา
"การวิเคราะห์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน" (Fundamental Analysis) อยางไรก็ตาม ผูลงทุนอาจเคยไดยินคํา
วา "การวิเคราะห์ ทางเทคนิค" (Technical Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหหุนโดยอาศัยขอมูลตัวเลข
การเคลื่อนไหวของราคาหุน และมูลคาการซื้อขายหุนในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ มาคาดคะเนแนวโนม
ของหุนในอนาคต
กกกกกกกกดัชนีราคาหุน เปนตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึง
ความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ (หุนทุน) ที่ทําการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ดัชนีที่แสดง
ในแตละวันนั้นเปนดัชนีเปรียบเทียบระหวาง มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบัน ของหุนสามัญทั้งหมด
กับ มูลคาตลาดรวมในวันฐาน ของหุนเหลานั้น (วันฐานคือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนวัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มเปดใหมีการซื้อขาย โดยใชัตัวเลขของฐานคือ 100 จุด)
สูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
ดัชนีราคาหุน = มูลคาตลาดรวมในวันปจจุบัน x 100
มูลคาตลาดรวมวันฐาน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบต่ อดัชนีราคาหุ้น
กกกกกกกก1. ตลาดหลักทรัพยฯ ใชมูลคาของหุนสามัญเทานั้นที่นําเอามาคํานวณ แตไมนําเอา
มูลคาของหุนบุริมสิทธิ (Preferred Share) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เขามาเปน
สวนประกอบในการคํานวณ
กกกกกกกก2. เนื่องจากขนาดของบริษัทจดทะเบียนแตละบริษัทไมเทากัน คือบางบริษัทจะมี
จํานวนหุนมากกวาบริษัทอื่นๆ ดังนั้นการคํานวณดัชนีราคาหุนในปจจุบันจึงใชวิธีถวงน้ําหนักดวย
มูลคาตลาด (Value Weighted) นั่นคือบริษัทที่มีขนาดใหญ (มีจํานวนหุนมาก) จะมีน้ําหนักในการ
คํานวณดัชนีมากกวาบริษัทที่มีขนาดเล็กกวา (มีจํานวนหุนนอยกวา)
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กกกกกกกก3. มีการเปลี่ยนแปลงของหุนในตลาดอยูเสมอ เชน มีหลักทรัพยเขามาจดทะเบียนใหม
มีหุนที่เพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุนหรือลดทุน
การรวมหรือควบกิจการ มีหลักทรัพยใดๆจะยายจากตลาดหลักทรัพยใหมเขามาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
กกกกกกกกซึ่งเหตุการณเหลานี้จะสงผลกระทบตอดัชนีหุน คือ ทําใหเกิดการผันผวนผิดปกติของ
คาดัชนี และไมสะทอนภาพการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับราคาหุนที่เปนองคประกอบของดัชนี ดังนั้นจึงตองมีการปรับฐานการคํานวณทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดัชนีอีกตัวหนึ่งเรียกชื่อวา SET 50 Index ซึ่งคํานวณ
และประกาศใหประชาชนทราบทุกวันควบคูกันไปกับตัวดัชนีราคาหุน (โดยรวม) ที่กลาวมาขางตน
สําหรับ SET 50 Index นี้จะแสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุนจํานวนเพียง 50 หุนที่ผานการ
คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หลักเกณฑ์ การคํานวณ SET 50 Index
กกกกกกกก1. เปนหุนสามัญที่มีมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉลี่ยตอวันสูงสุด 50 อันดับแรกจาก
จํานวนหุนสามัญทั้งหมด โดยคํานวณจากมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉลี่ยรายวันที่ปรากฎบนกระดาน
หลักในแตละเดือน และคํานวณเฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ทําการพิจารณาคัดเลือก
กกกกกกกก2. เปนหุนสามัญที่มีมูลคาการซื้อขายสูงอยางสม่ําเสมอ คือ จะตองเปนหุนสามัญที่มี
มูลคาการซื้อขายรายเดือนบนกระดานหลัก สูงกวา 50% ของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหุน ของหุน
สามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน เปนเวลาไมต่ํากวา 9 ใน 12 เดือน ในชวงระยะเวลาที่ใชพิจารณา
กกกกกกกก3. เปนหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
กอนวันที่ทําการพิจารณาคัดเลือก
กกกกกกกกหากวามีหุนสามัญที่ผานเกณฑดังกลาวมากกวา 50 หลักทรัพย ก็จะนําหุนทั้งหมดมา
จัดลําดับอีกครั้งตามมูลคาหุนตามราคาตลาดเฉลี่ยรายวัน จากนั้นก็นําเอาหุนสามัญ 50 ลําดับแรกมา
ใชคํานวณดัชนี SET 50 สวนหุนที่เหลือก็นํามาเปนตัวสํารอง ถาเกิดหุนใน 50 ลําดับแรกมีอันเปน
ตองออกไปจากตลาดหลักทรัพยฯ ในทางตรงขามถาหากมีหุนสามัญที่ผานเกณฑนอยกวา 55 หุน ก็
จะปรับเกณฑในขอ ข.โดยลดอัตราสวนของมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอหุนลงทีละ 5% ในแตละครั้ง
กกกกกกกกวิธีการคํานวณ SET 50 Index ใชวิธีเดียวกันกับการคํานวณดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ที่ใชอยูในปจจุบันทุกอยาง เวนแตวาใชราคาของหุน
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จํานวน 50 หุนที่ผานหลักเกณฑการเลือกเทานั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเริ่มคํานวณคา
ดัชนี SET 50 Index มาตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยกําหนดใหมีคาเริ่มตนที่ 100 จุด
กกกกกกกกการปรับรายการหลักทรัพยตลาดฯ กําหนดใหมีการพิจารณาปรับรายการหุนที่ใชในการ
คํานวณ SET 50 Index ทุกๆหกเดือน ในระหวางวันที่ 1 – 31 ธันวาคม และ 1 - 30 มิถุนายน ของ
ทุกป โดยใชัหลักเกณฑการคัดเลือกเหมือนที่กลาวมาแลวขางตน
และตองมีการปรับฐานการ
คํานวณเพื่อใหคาดัชนีมี ความตอเนื่องเชนเดียวกับที่ใชสําหรับการคํานวณ SET Index
กกกกกกกกสรุปแลวคือไมวาจะเปนดัชนีตัวไหนจะแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด
โดยรวม
และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะมีความสามารถในการทํากําไรมาก
ขึ้น ราคาหุนก็ควรจะมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก็จะสงผลใหดัชนีเพิ่มสูงขึ้นดวย
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีดัชนี 4 ดัชนีดังนี้
กกกกกกกก1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ
เปนดัชนีที่คํานวณจากราคาหลักทรัพยบนกระดานหลัก ซึ่ งคํานวณจากมูลคาตลาดรวมถวงน้ําหนัก
ที่เปรียบเทียบกับมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในเวลาปจจุบันกับมูลคาตลาด ณ วันที่ 30
เมษายน พ .ศ. 2518 ซึ่งเปนวันเริ่มตนของตลาดหลักทรัพยฯ และดัชนีมีคาเริ่มตนที่ 100 จุด
การคํานวณ ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯจะมีการปรับฐานการคํานวณ หากมีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
หรือมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อใหการคํานวณสะทอนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยเทานั้น
กกกกกกกก2. ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectorial Indices) นอกเหนือไปจากดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยซึ่งถูกคํานวณจากราคาหุนสามัญของทุก ๆ บริษัทจดทะเบียนในกระดานหลักแลว
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังไดสรางดัชนีกลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม โดยใช
วิธีการคํานวณวิธีเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งคํานวณจากราคาหุนสามัญทั้งหมด ที่อยูใน
แตละกลุมหรือหมวดอุตสาหกรรม ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีระดับดัชนีเริ่มตนที่ 100 จุด
กกกกกกกกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบไปดวย 8 กลุมอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบดวย กลุมธุรกิจการเกษตรและ
อาหารและเครื่องดื่ม
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 กลุม สินคาอุปโภคบริโภค ประกอบดวย กลุมของใชในครัวเรือน อัญ
มณีและเครื่องประดับ 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 กลุมพลังงานและเหมืองแร
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 หลักทรัพยทใี่ ชในการคํานวณ
ดัชนีจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน
กกกกกกกก4. ดัชนี SET100 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดทําดัชนีราคาตัวใหมคือ SET100 ตั้งแตวันที่ 3
พฤษภาคม 2548 ประกอบดวย บริษัทขนาดใหญสูงสุด 100 อันดับแรก ที่ผานการคัดเลือก
ดวยหลักการและเกณฑเดียวกับดัชนี 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
การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุและสหสั มพันธ์ เชิงซ้ อน
กกกกกกกกประสพชัย พสุนนท (2553) กลาววา
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกวา
1 ตัว กลาวคือ ตัวแปรตามจะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรตาง ๆ มากกวา 1 ตัวแปร และเปนการไม
เหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงายในการหาความสัมพันธของแตละตัวแปรทีละคู
เนื่องจากจะทําใหสูญเสียสารสนเทศสําคัญไป การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุจําเปนที่ผูวิเคราะห
จะตองมีความเขาใจในการเลือกตัวแปรอิสระจํานวนหนึ่งที่สงผลหรือสามารถใชอธิบายตัวแปรตาม
โดยเฉพาะขอมูลในเชิงธุรกิจดวยแลว การเลือกตัวแปรยิ่งควรมีความระมัดระวัง เพราะอาจไดผล
การวิเคราะหที่คลาดเคลื่อนและอาจนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
เปนเรื่องที่มีความจําเปนมากในทางธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนไปไดนอยมาก
หรือแทบที่จะเปนไปไมไดที่เกิดจากผลกระทบของตัวแปรเพียงตัวเดียว โดยมากแลวตัวแปรตางๆ
ทางธุรกิจเหลานั้นมักจะเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรหลายๆ ตัว ในบางครั้งตัวแปรเหลานั้นจะถูก
เรียกวา ปจจัย เชน ในเชิงเศรษฐศาสตรกลาววา ปจจัยที่สงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
(Gross Domestic Product : GDP) ประกอบดวย มูลคาการสงออก ราคาน้ํามันในตลาดโลก อัตรา
คาแรงขั้นต่ํา อัตราการวางงาน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว และอื่นๆ เปนตน
กกกกกกกกแนวคิดของตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) เปนแนวคิดที่
ไดรับการขยายจากตัวแบบการถดถอยอยางงาย โดยกําหนดให Y เปนตัวแปรตาม และ X1, X2,
X3,…, Xk เปนตัวแปรอิสระ จํานวน k ตัวแปร ตัวแบบการถดถอยเชิงพหุแสดงดังนี้
กกกกกกกกตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ คือ Y = β0 + β1X 1+ β2X2 + …+ βkX k+ ε
กกกกกกกกกกกกกกกกโดยที่
βj เปนพารามิเตอร (j = 0, 1, 2, …, k)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกβ0 เปนคาของตัวแปรตาม (Y) เมื่อทุก Xi = 0 (i = 1, 2, 3, …, k)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกβi เปนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Y (i = 1, 2, 3, …, k)
กกกกกกกกเมื่อ Xi เปลี่ยนไป 1 หนวย เมื่อทุก Xh มีคาคงที่ และ h ≠ i เรียกสัมประสิทธิ์การถดถอย
บางสวน (Partial Regression Coefficient)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกε เปนความคลาดเคลื่อนสุม (Random Error) มีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับ ε ของตัวแบบการถดถอยอยางงาย
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกk เปนจํานวนตัวแปรอิสระ

14
ข้ อควรรู้สําหรับการนําการวิเคราะห์ การถดถอยไปประยุกต์
กกกกกกกกในการนําการวิเคราะหการถดถอยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูวิเคราะหควรตอง
คํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ควรทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนําการวิเคราะหการถดถอยมาใช
วิเคราะหขอมูล เนื่องจากการใชการวิเคราะหการถดถอยในแตละเรื่อง มีวัตถุประสงคหรือความมุง
หมายตางกัน
กกกกกกกก2. กอนทําการวิเคราะหการถดถอย ควรตรวจสอบวา
มีปจจัยใดบางสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สนใจศึกษา อาจจําเปนตองทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของหรือ
สอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อใหไดสมการการถดถอยที่สมเหตุสมผล และไมควร
นําตัวแปรคุณภาพมาเปนตัวแปรตาม เพราะจะสงผลตอการแปลผล
กกกกกกกก3. บางครั้งขอมูลตัวแปรอิสระไมมีความเปนอิสระตอกัน เรียกวา ปญหา
Multicollinearity จะสงผลใหสมการการถดถอยขาดความนาเชื่อถือ ชานินทร ศรีสุวรรณนภา
(2542) ไดใหแนวทางในการแกปญหาไวดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 คัดเลือกตัวแปรการวิเคราะหการถดถอยดวยการวิเคราะหการถดถอย
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 พิจารณาเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันมากๆ ตอตัวแปรตาม
ไวในสมการการถดถอย แลวพิจารณาตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันนอยออกจากสมการการ
ถดถอย
กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 เก็บขอมูลตัวอยางเพิ่มเติม
กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 เพิ่มตัวแปรอิสระที่คาดวานาจะมีความสัมพันธตอสมการการถดถอย
กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 กําหนดรูปแบบความสัมพันธของสมการใหม
กกกกกกกกกกกกกกกก3.6 แปลงขอมูลเปนคะแนนมาตรฐาน
กกกกกกกกกกกกกกกก3.7 ใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ในการลดมิติของขอมูล กอน
นําปจจัยไปวิเคราะหการถดถอย
กกกกกกกก4. การพยากรณคาของตัวแปรตามเมื่อทราบคาของตัวแปรอิสระ ความเชื่อถือไดของ
คาที่พยากรณมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของตัวอยางที่นํามาสรางความสัมพันธ โดยทั่วไป
หากใชตัวอยางขนาดใหญจะเพิ่มความเชื่อถือใหกับการพยากรณ
กกกกกกกก5. ความเชื่อถือไดของคาพยากรณยังขึ้นอยูกับรูปแบบของความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม กลาวคือ ตองพิจารณาวาการพยากรณมีลักษณะความสัมพันธเดิมเชนเดียวกับ
ความสัมพันธที่นํามาสรางหรือไม ถาลักษณะของความสัมพันธเปลี่ยนไปอยางมากแลวผลที่ไดจาก
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การพยากรณจะมีความนาเชื่อถือนอย แตถารูปแบบความสัมพันธเปลี่ยนไปบางเพียงเล็กนอยผลจาก
การพยากรณจะคอนขางมีความนาเชื่อถือ
กกกกกกกก6. ในกรณีที่มีจํานวนตัวแปรอิสระมาก ขนาดตัวอยางที่ใชจะตองมากตามไปดวย
กลาวคือ หากเปนไปไดจํานวนตัวอยางควรจะตองมากกวาจํานวนตัวแปรอิสระมากพอสมควร
กกกกกกกก7. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่นํามาสรางความสัมพันธจะตองมีความสัมพันธกัน
จริงๆ หรือคาดวาควรจะมีความสัมพันธกัน หากตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกันจริงๆ แลวนํามา
สรางความสัมพันธ สมการแสดงความสัมพันธที่ไดจะไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย เชน
การหาความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณการบริโภคสุรา ซึ่งจริงๆ แลว
ไมนามีความสัมพันธกัน เปนตน
กกกกกกกก8.
การพยากรณคาของตัวแปรใดจะตองกําหนดใหตัวแปรนั้นเปนตัวแปรตามเสมอ
สวนตัวแปรที่เหลือใหเปนตัวแปรอิสระ สมการเสนถดถอยที่ไดจากการกําหนดตัวแปรดังกลาวไม
สามารถนําไปใชในการพยากรณคาตัวแปรอิสระเมื่อทราบคาตัวแปรตามได ในกรณีนี้ตอง
กําหนดใหตัวแปรอิสระเดิมทําหนาที่เปนตัวแปรตาม และตัวแปรตามเดิมทําหนาที่เปนตัวแปร
อิสระ แลวหาความสัมพันธขึ้นมาใหม จึงจะสามารถพยากรณตามที่ตองการได เชน ตองการหา
ความสัมพันธระหวางรายไดและรายจายของกรรมกร ถาตองการพยากรณรายจายเมื่อทราบรายได
จะตองกําหนดใหรายจายเปนตัวแปรตามและรายไดเปนตัวแปรอิสระ แตถาตองการพยากรณรายได
เมื่อทราบรายจายจะตองกําหนดใหรายไดเปนตัวแปรตามและรายจายเปนตัวแปรอิสระ
วิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทน
กกกกกกกกการคํานวณอัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยสามารถคํานวณหาไดจาก
สมการ
Rt = LN (

Pt
)
Pt −1

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกAgathee (2008) ศึกษาผลกระทบของวันที่มีตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยประเทศเมอรริเชียส โดยใชขอมูลรายวันตลอดป 2006 ผลการวิจัยพบวา วันศุกรเปนวันที่
มีอัตราผลตอบแทนสูงวาวันอื่น อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขอมูลแยกตามป ตั้งแตป 1998 – 2006
พบวา ทั้ง 5 วัน มีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจาก 0 อยางมีนัยสําคัญ
กกกกกกกกBrooks and Persand (2001) ศึกษาผลกระทบของวันที่มีตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย 5 ดัชนี ในทวีปเอเชีย ประกอบดวย ประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย
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ประเทศฟลิปปนส ประเทศไตหวัน และประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา มี
3 ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยที่วันสงผลตออัตราผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ
กกกกกกกกHolden, Thompson, and Ruangrit (2004) ศึกษาผลกระทบของวันและเดือนที่สงผลตอ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตป
1995 – 2000 ผลการวิจัยพบวา วันและเดือนเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อนําปจจัยเหลานี้ไปรวมในการพยากรณ จะทําใหผลการ
พยากรณอัตราผลอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยมีความแมนยํามากขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของวันที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทย” มีวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 สวน คือ ประชากรและกลุมตัวอยาง
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดในแตละสวน
ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 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 ดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
19. SETEN
คือ ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
20. SETF คือ ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย
21. SETFA คือ ดัชนีราคาหมวดแฟชั่น
22. SETFB คือ ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
23. SETHC คือ ดัชนีราคาหมวดการแพทย
24. SETHM คือ ดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน
25. SETIC คือ ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26. SETIM คือ ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
27. SETIN คือ ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต
28. SETMN
คือ ดัชนีราคาหมวดเหมืองแร
29. SETMP คือ ดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพ
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 ดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ
วิธีการศึกษา
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประจักษ โดยศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัย
สวนขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยใชขอมูลจริงจากฐานขอมูลขององคกรภาครัฐและเอกชน มาใช
ในการทดสอบ
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้ทําโดย การนําขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมา
คํานวณอัตราผลตอบแทน จากนั้น จึงนําวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมาคํานวณหาวันที่มีผล
ตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกขอมูลที่ใชในการวิจัยคือราคาปดรายวันของดัชนีรายอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จากฐานขอมูลของ Thompson Reuters โดยใชขอมูลตั้งแตวันจันทรที่ 5 มกราคม
2547 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 1,225 วัน ทั้งนี้มีการแบงขอมูลออกเปนรายป
จํานวน 5 ป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก1. วิธีการคํานวณผลตอบแทน
กกกกกกกกการคํานวณอัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถหา
ไดจากสมการ
Rt = LN (

Pt
)
Pt −1

กกกกกกกกโดยที่
=
อัตราผลตอบแทน ณ วัน t
Rt
กกกกกกกกกกกกกกกก Pt
=
ดัชนีราคาหลักทรัพย ณ วัน t
กกกกกกกกกกกกกกกก Pt −1
=
ดัชนีราคาหลักทรัพย ณ วัน t − 1
กกกกกกกก2. คํานวณสมการถดถอยเชิงพหุ
กกกกกกกกนําขอมูลในแตละปมาคํานวณสมการถดถอยเชิงพหุตามแนวทางของ Bildik (1999) ซึ่ง
ไดกําหนดสมการเทากับ
Rt = β1 + β 2 D2 + β3 D3 + β 4 D4 + β5 D5

กกกกกกกกโดยที่
Rt
กกกกกกกกกกกกกกกก β1
กกกกกกกกกกกกกกกก β 2
กกกกกกกกกกกกกกกก β3
กกกกกกกกกกกกกกกก β 4
กกกกกกกกกกกกกกกก β5
กกกกกกกกกกกกกกกก D2
กกกกกกกกกกกกกกกก D3
กกกกกกกกกกกกกกกก D4
กกกกกกกกกกกกกกกก D5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

อัตราผลตอบแทน ณ วันที่
t
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันจันทร
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันอังคาร
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันพุธ
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันพฤหัสบดี
สัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนในวันศุกร
ตัวแปรดัมมี่แทนวันอังคาร
ตัวแปรดัมมี่แทนวันพุธ
ตัวแปรดัมมี่แทนวันพฤหัสบดี
ตัวแปรดัมมี่แทนวันศุกร
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กกกกกกกกทั้งนี้หากขอมูลเปนวันจันทร ตัวแปรดัมมี่ทั้ง 4 ตัวจะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวันอังคาร
ตัวแปรดัมมี่ D2 จะเทากับ 1 ขณะที่ตัวแปรดัมมี่ D3 D4 และ D5 จะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวันพุธ
ตัวแปรดัมมี่ D3 จะเทากับ 1 ขณะที่ตัวแปรดัมมี่ D2 D4 และ D5 จะเทากับ 0 หากขอมูลเปนวัน
พฤหัสบดี ตัวแปรดัมมี่ D4 จะเทากับ 1 ขณะที่ตัวแปรดัมมี่ D2 D3 และ D5 จะเทากับ 0 หาก
ขอมูลเปนวันศุกร ตัวแปรดัมมี่ D5 จะเทากับ 1 ขณะที่ตัวแปรดัมมี่ D2 D3 และ D4 จะเทากับ 0
หากอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแตละวันมีคาไมแตกตางกันคาสัมประสิทธิ์
ยอมจะเขาใกล 0 และจะทําใหคา F-statistic มีคาไมมีนัยสําคัญในระดับที่กําหนด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง“ผลกระทบของวันที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย” สามารถอธิบายแยกตามดัชนีไดดังตอไปนี้
1. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (SET)
เมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
วันซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
1.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
1.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
1.3 ในป 2547, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กกกก
กกกก แยกตามปตั้งแตป พ.ศ. 2547– 2551
ปี
β0
β1
β2
β3
β4
Adj.R2
2547 -0.3859% 0.0503% -0.1185% -0.1777% 0.3275% 0.55%
-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*
1.22
1.60
-0.73
1.30
2549 -0.1176% -0.4130% 0.2662% -0.0872% 0.2390% 0.50%
-0.50
-1.82
1.19
-0.39
1.05
2550 0.2121% -0.0643% -0.0752% 0.1428% 0.2731% -0.11%
1.14
-0.36
-0.43
0.83
1.56
2551 -0.6046% -0.2226% -0.5617% 0.0460% 0.0355% 1.20%
-1.97*
-0.73
-1.89
0.15
0.12
*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001

F-Stat
1.27
2.41*
1.25
0.95
1.61
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2. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย50 ตัวหลัก (SET50)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
50 ตัวหลัก และวันซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุป
ไดดังตอไปนี้ กกกกกกกก
กกกกกกกก2.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย50 ตัว
หลักในวันจันทรเปนบวกและแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก2.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย50 ตัว
หลักในวันจันทรเปนลบและแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
2.3 ในป 2549, 2550 และ2551วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 50 ตัว
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย100 ตัวหลัก (SET100)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
100 ตัวหลัก และวันซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุพบวา
วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และวันซึ่งได
เปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก4.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย MAI ในวันอังคารเปนลบ
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
กกกกกกกก4.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย MAI ในวันอังคารเปนลบ
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
4.3 ในป 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 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. ดัชนีราคากลุ่มธุรกิจการเงิน (THAFINCIAL)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงินและวัน ซึ่งได
เปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก5.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน ในวันอังคารเปนลบ
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก5.2 ใน ป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมธุรกิจการเงิน ในวันจันทรเปนลบ
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
5.3 ในป 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที5่
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และวัน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก6.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน
วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
กกกกกกกก6.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน
วันพุธเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกกกก6.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน
วันอังคารเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก6.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ใน
วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
6.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 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
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7. ดัชนีราคากลุ่มสิ นค้ าอุปโภคบริโภค(THCONSUMP)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภคและวัน
ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก7.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก7.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 อัตราผลตอบแทน ของดัชนีราคากลุม
สินคาอุปโภคบริโภคในวันอังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัย สําคัญที่ระดับ 0.05
และอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภคใน วันพฤหัสบดีเปนลบ และแตกตาง
จากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
กกกกกกกก7.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุปโภคบริโภค ในวันจันทร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกก 7.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนดังกลาว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 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. ดัชนีราคากลุ่มสิ นค้ าอุตสาหกรรม (THINDUS)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรมและวัน ซึ่ง
ไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก8.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันจันทรเปน
ลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก8.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันศุกรเปน
บวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก8.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมสินคาอุตสาหกรรม ในวันจันทรเปน
ลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
8.4 ในป 2547 และ2549 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 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. ดัชนีราคากลุ่มอสั งหาริมทรัพย์ และก่อสร้ าง(THPROPCON)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
และวัน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก9.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก9.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกกกก9.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
9.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมทรัพยากรและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก10.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมทรัพยากรในวันศุกรเปนบวก และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกก 10.2 ใน ป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมทรัพยากรในวันพุธเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
10.3 ในป 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมบริการและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก11.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก11.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกก ก11.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมบริการในวันอังคารเปนบวก และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
11.4 ในป 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 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. ดัชนีราคากลุ่มเทคโนโลยี (THTECH)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคากลุมเทคโนโลยีและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก12.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุมเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีเปน
บวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
12.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 12
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร (SETA)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตรและวัน ซึ่งได
เปลี่ยน เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก13.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธุรกิจการเกษตรในวันศุกร เปน
ลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
13.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดยานยนตและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก14.1 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดยานยนตในวันจันทรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวด
ยานยนตในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
14.2 ในป 2547, 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 14
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดธนาคารและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก15.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดธนาคารในวันอังคารเปนบวก
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวด
ธนาคารในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
15.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 15
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดวัสดุก่อสร้ าง (SETC)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางและวัน ซึ่งได
เปลี่ยน เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก16.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางในวันุกรเปนลบ
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
16.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดวัสดุกอสรางในวันอังคารเปน
บวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
หมวดวัสดุกอสรางในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
16.3 ในป 2548, 2550 และ 2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 16
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพาณิชยและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก17.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพานิชยในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกกกก17.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพานิชยในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
17.3 ในป 2547, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 17
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ (SETEC)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและวัน
ซึ่งไดเปลี่ยน เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก18.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกกกก18.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในวันอัง
คารเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของ ดัชนี
ราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ
0.05
18.3 ในป 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแยกตามป
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. ดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (SETEN)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
และวัน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก19.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน
วัน พฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก19.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคใน
วันอังคารเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
19.3 ในป 2548, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคแยก
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

41
20. ดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (SETF)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยและวัน
ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก20.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก20.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
20.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวัน
จันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
20.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเงินทุนและหลักทรัพยในวัน
อังคาร เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
20.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 20
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดแฟชั่น (SETFA)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดแฟชั่นและวัน ซึ่งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกก 21.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟชั่นในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก 21.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟชั่นในวันจันทรเปนบวก และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟชั่น
ในวันพุธเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก 21.3 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟชั่นในวันจันทรเปนบวก และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกก 21.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดแฟชั่นในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
21.5 ในป 2549 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดแฟชั่น 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. ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (SETFB)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได
เปลี่ยน เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก22.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
กกกกกกกก22.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันจันทร
เปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของ ดัชนี
ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันอังคารเปนบวกและแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัย
สําคัญ ที่ระดับ 0.001
กกกกกกกก22.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันจันทร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันอังคาร เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05
กกกกกกกก22.4 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
22.5 ในป 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดการแพทย ซึ่งไดเปลี่ยนเปน
ตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก23.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันอังคารเปนบวก
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก23.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันอังคารเปนบวก
และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก23.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการแพทยในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
23.4 ในป 2547 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 23
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดของใช้ ครัวเรือนและสํ านักงาน (SETHM)
กกก+กกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและ
สํานักงาน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได
ดังตอไปนี้
กกกกกกกก24.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน
ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก24.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน
ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
กกกกกกกก24.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดของใชครัวเรือนและสํานักงาน
ในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
24.4 ในป 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 24
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (SETIC)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปได
ดังตอไปนี้
กกกกกกกก25.1 ใน ป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
25.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กกกกกกก การสื่อสาร 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. ดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (SETIM)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักรและวัน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา
วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที26่
ตารางที่ 26 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
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. ดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวติ (SETIN)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต
ซึง่ ไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก27.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ใน
วันอังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ข ณะทีอ่ ัตรา ผลตอบแทน
ของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิตในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตาง จากวันอื่น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
กกกกกกกก27.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ใน
วันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
27.3 ในป 2547, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 27
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดเหมืองแร ซึ่ งไดเปลี่ยนเปนตัว
แปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกก 28.1 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดเหมืองแรในวันจันทรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก28.2 ในป 2547, 2548, 2549 และ2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 28
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดสื่ อและสิ่ งพิมพ์ (SETMP)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพ ซึ่ งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก29.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพในวันศุกร เปน
ลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
29.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
29.3 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพในวันจันทร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
29.4 ในป 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดสื่อและสิ่งพิมพ 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. ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (SETPA)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ ซึง่
ไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก30.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพใน วัน
จันทรเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่อัตราผลตอบ แทนของ
ดัชนีราคาหมวดกระดาษและวัสดุการพิมพในวันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05
30.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 30
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ (SETPF)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ซึง่ ไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก31.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใน
วันศุกรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
31.2 ในป 2547, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 31
ตารางที่ 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)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑ ซึ่ งไดเปลี่ยนเปน
ตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
32.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
กกกกกกก 32.2 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบรรจุภัณฑในวันศุกรเปนลบ และ
แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.001
32.3 ในป 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 32
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ (SETPR)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ งได
เปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก33.1 ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
33.2 ในป 2548, 2549, 2550 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 33
ตารางที่ 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

-1.17

0.94

-2.55*

-0.2620% 0.3532% -0.1628%
-0.98
1.33
-0.61
2550 -0.0528% -0.0017% 0.0507%
-0.28
-0.01
0.28
2551 -0.3534% -0.4349% -0.1393%
-1.03
-1.30
-0.40
*Sig. = 0.05 **Sig. = 0.01 ***Sig. = 0.001

0.3884%
1.45
0.1708%
0.92
0.0041%
0.01

-0.3098%
-1.11
0.0845%
0.43
-0.6226%
-1.80

2549

1.64

0.58%

1.29

-1.59%

0.24

0.47%

1.24
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34. ดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ (SETPS)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ ซึ่ งไดเปลี่ยน
เปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก34.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันพฤหัสบดี
เปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก34.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันพฤหัสบดี
เปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
34.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
34.4 ในป 2547 และ2549 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 34
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดปิ โตเคมีและเคมีภัณฑ์ (SETPT)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ซึ่ งได
เปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก35.1 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑในวัน
อังคารเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก35.2 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดปโตเคมีและเคมีภัณฑในวัน
พฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
35.3 ในป 2547, 2548 และ2551 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 35
ตารางที่ 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. ดัชนีราคาหมวดการท่ องเทีย่ วและสั นทนาการ (SETTO)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ
ซึ่งไดเปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก36.1 ในป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ใน
วันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
กกกกกกกก36.2 ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ใน
วันอังคารเปนบวกและ แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และอัตราผลตอบ แทนของ
ดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการในวันพฤหัสบดีเปนบวก และแตกตางจาก วันอื่นอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
กกกกกกกก36.3 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ใน
วันจันทรเปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการในวันอังคารเปนลบ และแตกตางจาก วันอื่นอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
36.4 ในป 2547 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนี
ดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 แสดงผลการสรางสมการถดถอยของดัชนีราคาหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ 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

59
37. ดัชนีราคาหมวดขนส่ งและโลจิสติกส์ (SETTP)
กกกกกกกกเมื่อนําขอมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสซึ่งได
เปลี่ยนเปนตัวแปรดัมมี่แลว ไปประมวลผลกับสมการถดถอยเชิงพหุ สรุปไดดังตอไปนี้
กกกกกกกก37.1 ใน ป 2548 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
กกกกกกกก37.2 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหมวดขนสงและโลจิสติกสในวันศุกร
เปนลบ และแตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01
37.3 ในป 2547, 2549 และ 2550 วันไมไดเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีดังกลาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 37
ตารางที่ 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

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง
“ผลกระทบของวันที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย
แหง ประเทศไทย” สามารถสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
สรุปและอภิปรายผล
กกกกกกกกงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาวันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม อยางไร โดยใชดัชนีรายวัน 37 ดัชนี แยกตาม
ป จํานวน 5 ป จากผลการวิเคราะห พบวา ในป 2547 วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ทั้งสิ้น 22 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเปน 61.11% ในป 2548 วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ทั้งสิ้น 23 ดัชนี จาก 36 ดัชนี คิดเปน 63.89% ในป 2549 วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ทั้งสิ้น 11 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน 29.73% ในป 2550 วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน
ทั้งสิ้น 5 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน 13.51% และในป 2551 วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตรา
ผลตอบแทนทั้งสิ้น 25 ดัชนี จาก 37 ดัชนี คิดเปน 67.57% ซึ่งจะพบวา ไมสามารถระบุไดอยาง
เดนชัดถึงจํานวนดัชนี หรือ ชนิดของดัชนีที่วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน ตัวอยางเชน
ดัชนี SET ในป 2548 และ ป 2551 มีวันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทน ขณะที่ ปที่เหลือนั้น
วันไมไดเปนปจจัยที่สงผล เปนตน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา ไมมีดัชนีใดที่วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตรา
ผลตอบแทนทั้ง 5 ป จะมีเพียงดัชนีที่วันเปนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจํานวน 4 ป เชน
ดัชนี THINDUS ที่วันเปนปจจัยที่สงผลในป 2548 – 2551 แตเมื่อพิจารณาเปนรายปจะพบวา ในป
2548 วันจันทรมีผลในเชิงลบตออัตราผลตอบแทน ในป 2549 วันพุธมีผลในเชิงบวกตออัตรา
ผลตอบแทน ในป 2550 วันศุกรมีผลในเชิงบวกตออัตราผลตอบแทน และในป 2551 วันจันทรมีผล
ในเชิงลบตออัตราผลตอบแทน
กก จากผลที่ไดนําเสนอมาตลอดงานวิจัยนั้น ทําใหพอสรุปไดวา วันเปนปจจัยที่สงผล
ตออัตราผลตอบแทนของดัชนีตางๆในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในบางดัชนี แตไมสามารถ
สรุปหรือหารูปแบบที่ชัดเจนไดวาวันใดมีผลตอดัชนีไหนเพราะเมื่อเปลี่ยนชุดขอมูลก็ทําใหผลการ
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ทดสอบเปลี่ยนไปจึงเปนปญหาที่ทาทายสําหรับนักวิจัยที่จะพิจารณาวาควรจะใชวันเปนปจจัยรวม
ในการสรางตัวแบบทางการเงินตางๆที่ใชกับขอมูลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม
และถาหากมีการใช จะเลือกใชวันใดในรูปแบบใด
ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกงานวิจัยเรื่องนี้สามารถนําไปพัฒนาตอไดดวยการนําขอมูลไปทดสอบกับดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยอื่นหรือหลักทรัพยทางการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ ชวงเวลาที่ใชในการทดสอบก็
สามารถเปนประเด็นในการพัฒนางานวิจัยตอไป ดวยการลองทดสอบกับขอมูลจํานวน 2 ป 3 ป ไป
เรื่อย ๆ เพื่อคนหาวา ระยะเวลาของขอมูลของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลกับผลการวิจัยหรือไม การ
พัฒนางานวิจัยเรื่องนี้อีกสวนหนึ่งที่นาสนใจ คือ การใชเทคนิคทางสถิติอื่นๆ ในการประมวลผลเพื่อ
เปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได นอกเหนือจากวิธีสมการถดถอยเชิงพหุ เชน วิธีการทดสอบสมมติฐาน
แบบพาราเมติก วิธีการทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมติก เปนตน
กกกกกกกกนอกจากนี้การใชขอมูลรายปยังมีขอเสียที่สําคัญ คือ หากอัตราผลตอบแทนของดัชนีแต
ละดัชนีมีคาลดลงในแตละปก็มักจะทําใหอัตราผลตอบแทนของแตละวันในปนี้ติดลบทั้งหมด และ
จะเปนบวกทั้งหมดในทางกลับกัน ดังนั้นผูวิจัยอาจแสวงหาวิธีการที่จะขจัดปญหาเกี่ยวกับ การ
ลดลง/เพิ่มขึ้น ของอัตราผลตอบแทนในแตละวันที่เกิดจากแนวโนมของอัตราผลตอบแทนใน
ภาพรวม เพื่อที่จะทําใหการวิเคราะหมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
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