
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
3.1 ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทดสอบระหวางตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผล
ตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ตัวแปรมหภาคดังกลาว ไดแก อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 12 เดือน(INT), อัตราแลกเปล่ียน(EX), ราคาน้ํามันดิบดูไบ(DUBAI), ปริมาณการซ้ือ
ขายหลักทรัพย(VOL) และ มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ(VAL) โดยใชขอมูลรายวันระยะเวลา 
489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายม 2550 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดยการใชแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติดวยเทคนิควิธีCointegration และ Error Correction Model (ECM) ตามกระบวนการ 
ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ซ่ึงสามารถนําไปสูการวิเคราะหความสัมพันธและ
พิจารณาผลกระทบท่ีมีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) 
 
3.2 ขอบเขตการศึกษา 

การวิเคราะหจะเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) รายวัน 
ครอบคลุมระยะเวลา 489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายม 2550 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค โดยจะ
เนนใหเห็นถึงผลกระทบของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
3.3 แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

แบบจําลองท่ีจะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ จะประยุกตใชตัวแปรและระบบสมการท่ี
คลายคลึงกับงานศึกษาของ Bahmani – Oskooee and Brooks (1999) ซ่ึงทําการวิเคราะหดุลการคา
ของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศคูคาสําคัญ 9 ประเทศ และ Bahmani – Oskooee and 
Kantipong (2001) วิเคราะหดุลการคาของประเทศไทยกับประเทศคูคาสําคัญ 5 ประเทศ และ 
Bahmani – Oskooee and Goswami (2003) วิเคราะหดุลการคาของประเทศญ่ีปุนกับประเทศคูคา
สําคัญ 6 ประเทศ ตามกระบวนการ ARDL (Autoregressive Distributed Lag) และการประมาณคา 
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ECM (Error Correction Model)  และแบบจําลองของสมการมูลคาการสงออกสินคาเกษตรของ
ประเทศไทย กับประเทศสําคัญของ นางสาวสุภีริยา เตชะนันท 

แบบจําลองของสมการดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตัวแปรมหภาคไดทําการ
กําหนดให มีรูปแบบดังนี้ 

SETt = F(INTt, EXt, DUBAI t, VOLt, VALt) 
 
โดยกําหนดให 
SET t = ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หนวย : จุด) 
INT t = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน (หนวย : เปอรเซนต) 
EX t = อัตราแลกเปล่ียนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา (หนวย : บาท/ดอลลาร) 
DUBAI t = ราคาน้ํามันดิบตลาดดูไบลวงหนา 1 เดือน (หนวย : ดอลลารตอบาเรล) 
VOLt = ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย (หนวย : หุน) 
VALt = มูลคาการซทอขายหลักทรัพยสุทธิ (หนวย : ลานบาท) 

 
กําหนดใหอยูในรูป Natural Logarithms ของตัวแปรตาง ๆ ในระบบสมการ ดังตอไปนี้ 

In SETt = a + b In INTt-i + c In EX t-i + d In DUBAI t-i + e In VOL t-i  
+ f In VAL t-i + Ui    (1) 

 
และในการศึกษาคร้ังนี้ยังไดใชการวิเคราะหในเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) ซ่ึง

จะเปน การศึกษารวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยใชขอมูลรายวันระยะเวลา 489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายม 2550 ถึงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2552 และเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตางๆที่เกี่ยวของกับสถิติตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของ
ไทยโดยใชขอมูลรายวันระยะเวลา 489 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายม 2550 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2552 เพื่อวิเคราะหผลกระทบของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 
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3.4 สมมติฐานในแบบจําลอง 
3.4.1 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดัชนีราคาหุนท่ีคํานวณแบบถวง
น้ําหนัก ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ซ่ึงคํานวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาด
หลักทรัพย (รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)  
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้
 
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) = (มูลคาตลาดรวมวันปจจุบัน (Current Market 

Value) x 100)/ มูลคาตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value) 
 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดัชนีเปรียบเทียบมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยท่ีเปน หุนสามัญท้ังหมด ท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในวันปจจุบัน 
กับมูลคาตลาดหลักทรัพย ในวันฐาน คือ วันท่ี 30 เมษายน 2518 โดยมีการปรับฐานการคํานวณ ใน
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ จํานวนหลักทรัพยจดทะเบียน เชน เม่ือมีการรับหรือเพิกถอน
หลักทรัพย การรับหุนเพิ่มทุน เปนตน เพื่อใหการเคล่ือนไหวของดัชนี สะทอนการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลักทรัพยเทานั้น 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีต กลาวไดวาดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในอดีตควรจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากวา นักลงทุนจะใชขอมูลของดัชนีราคาหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในอดีตเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจรณาแนวโนมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในปจจุบัน คือ 
หากดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีผานมามีแนวโนมลดลง ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบัน ควรจะมีแนวโนมลดลงดวย หรือ ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานมามีแนวโนมสูงข้ึน ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในปจจุบันก็ควรจะมีแนวโนมสูงข้ึนดวย (สลิลทิพย ศิริไพบูลย ,2546) 

 
3.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน  

นางสาววิภาวี อุบลฉาย ใหผลการศึกษาคือมีผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพย 50 
หลักทรัพยท้ังในทิศทางเดียวกัน และในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพย 
50 หลักทรัพยในทิศทางตรงกันขามจะเปนไปตามทฤษฏีความตองการถือเงินของประชาชนท่ีข้ึนอยู
กับอัตราดอกเบ้ีย เม่ืออัตราดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่าหรือปรับตัวลดลง ในระยะยาวคนจะตองการถือ
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เงินเพื่อใชจาย หรือนําไปลงทุนอยางอ่ืนเพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีมากกวาการฝากเงิน เชนการยาย
การลงทุนไปตลาดตราสารหนี้เทน เชนเดียวกับ ผลการศึกษาของ Koh and Maysami (1995) พบวา
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรมีความสัมพันธกับอัตราดอกเบ้ียทิศทางเดียวกันในระยะส้ัน และ
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระยะยาว  Gjerde and Saettem (1999 : Quoted in Achsani, 
2002: 2) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนหลักทรัพยและตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมห
ภาคของประเทศนอรเวยพบวาอัตราดอกเบ้ียมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม นอกจากนี้  
Mukherrjee and Naka (1995: Quoted in Koh and Maysami, 1995: 125)ไดผลการศึกษาแบบ
เดียวกันในตลาดญ่ีปุน เหมือนกับ Bulmash and Trivoli (1991: Quoted in Koh and Maysami, 1995: 
125)ในกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง Mukherrjee and Naka (1995: Quoted in Koh and 
Maysami, 1995: 125) ใหเหตุผลวาอัตราดอกเบ้ียเปนตัวแทนท่ีดีในการใชเปนอัตราคิดลดในการ
ประเมินมูลคาหลักทรัพย สวน Bulmash and Trivoli (1991: Quoted in Koh and Maysami, 1995: 
125)ไดใหเหตุผลวา อัตราดอกเบ้ียในระยะยาวจะเหมือนตัวแทนของอัตราเงินเฟอท่ีคาดไว ท่ีถูกใช
ในการคิดอัตราคิดลด และ Anya Khanthavit and Jirat SungKaew (2537:อางอิงใน จิรัตน สังขแกว, 
2544: 455) ก็ไดวาอัตราดอกเบ้ียในประเทศมีความสัมพันธกับราคาหุนในทิศทางตรงกันขาม (วิภาวี 
อุบลฉาย, 2546) 

 
3.4.3 อัตราแลกเปล่ียน  

ถาคาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคา
มากกวาศูนย หรือ c > 0 เนื่องจากหากมีการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนจะสงผลกระทบตอ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน เชน เม่ือมีการลดคาเงิน ทําใหราคาโดย
เปรียบเทียบของหลักทรัพยถูกลงในสายตาของคนตางประเทศ ทําใหนักลงทุนตางชาติซ้ือไดใน
ปริมาณท่ีมากข้ึนและมูลคาการซ้ือขายก็จะมีมากข้ึน แตถาคาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปล่ียนมีตอ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนอยกวาศูนยหรือ c < 0 เนื่องจากหากมีการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนจะสงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน เชน 
เม่ือมีการเพิ่มคาเงิน ทําใหราคาโดยเปรียบเทียบของหลักทรัพยแพงข้ึนในสายตาของคนตางประเทศ 
ทําใหนักลงทุนตางชาติซ้ือหลักทรัพยปริมาณท่ีลดลงและมูลคาการซ้ือขายก็จะมีนอยลง 

 
3.4.4 ราคาน้ํามัน ดิบ ในตลาดโลก DUBAI ท่ีมีการซ้ือ-ขายลวงหนา 1 เดือน 

ปจจุบันน้ํามันถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนส่ิงจําเปนในชีวิต ประจําวัน ของคน
ท่ัวโลก และท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้น น้ํามันถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศเนื่องจากน้ํามันเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมตางๆ และประเทศไทยเปนประเทศ
หนึ่งท่ีตองมีการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ การกําหนดราคาน้ํามันภายในประเทศ
ตองมีการอิงราคานํ้ามันในตลาดโลก การจัดหาแหลงน้ํามันดิบของไทยสวนใหญจะมีการนําเขา
น้ํามันดิบจากประเทศในแถบตะวันออกกลางเปนหลักและในการกําหนดราคาในการคํานวณคาการ
กล่ัน (gross refining margin) ไดมีการนําฐานราคาเฉล่ีย รายวันของน้ํามัน ดิบ DUBAI มาใชในการ
คํานวณดวย (ปทมะ จันทรประเสริฐ: 2547) ปจจุบันราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมท่ีจะ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอ บริษัทท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายน้ํามัน
ภายในประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทําใหราคา
หลักทรัพยในกลุมพลังงานมีแนวโนมท่ีราคาจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน สงผลตอการปรับเพิ่มข้ึนของ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานดวยดังนั้นราคาน้ํามันดิบในตลาด DUBAI จึงอาจมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงาน 

 
3.4.5 ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย (Volume) 

การที่ผูลงทุนจะซ้ือหรือขายหลักทรัพยปริมาณการซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือ สภาพ
คลองนับวามีสวนสําคัญ กลาวคือ หากหลักทรัพยมีสภาพคลองสูงหรือมีปริมาณหลักทรัพยเขามา
หมุนเวียนซ้ือขายมาก การเขาซ้ือหรือขายยอมทําไดงาย หากมีสภาพคลองตํ่าหรือมีปริมาณการซ้ือ
ขายนอย การเขาไปซ้ือยอมเปนไปไดยาก เพราะขาดผูเสนอขาย ในทางกลับกันหากผูลงทุนตองการ
ขายหุนแตไมมีผูเสนอซ้ือ หรือมีเพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหการซ้ือขายหลักทรัพยนั้นเปนไปไดยาก 
สงผลเสียตอผูลงทุนท่ีมีความเรงรีบในการใชเงิน ดังนั้นหุนท่ีมีปริมาณการซ้ือสูง จะสงผลทําให
ความตองการซ้ือหลักทรัพยสูง สงผลทําใหราคาหลักทรัพยมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับราคา (พงศสวัสดิ์ ภูสมศรี ,2550) 

 
3.4.6 มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิ (Value) 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิควรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย ดวยวา
การเปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานยอมสงผลตอระดับราคาสินคาเชนเดียวกันกับ การซื้อขายหลักทรัพย 
กลาวคือ ถาอุปสงคของการซื้อขายหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อุปทานคงท่ี หรือนอยกวายอมทําใหมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยเพ่ิมสูงขึ้นดวยเชนกัน กลาวไดวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพยยอมสงผลกระทบตอการปรับตัวของ
ดัชนีราคาหลักทรัพย หรือน่ันคือ มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพ่ิมขึ้น จะทําใหระดับราคาหลักทรัพยและดัชนี

ราคาหลักทรัพยมีคาสูงขึ้น (สลิลทิพย ศิริไพบูลย ,2546) 
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3.5 วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดปรับใชเทคนิค Cointegration และ ECM(Error Correction Model) 

ตามกระบวนการ ARDL ซ่ึงการประยุกตใชตามกระบวนการดังกลาวนี้มีขอไดเปรียบหรือจุดเดน
แตกตางกันออกไปในการกําหนดขนาด และตําแหนงของ Autoregressive Root โดยการทดสอบ
Unit Root และวิธีการทดสอบ Cointegration ของกระบวนการนี้จะไมเหมือนกับการทดสอบ 
Cointegration โดยท่ัวไป เนื่องจากใชเทคนิคตามกระบวนการ ARDL มีการหลีกเล่ียงท่ีจะจัด
หมวดหมูของตัวแปรใหเปน I(1) และ I(0) อีกท้ังไมจําเปนตองทําการทดสอบ Unit Root กอนแต
อยางใด 

สมการ ECM สําหรับ ARDL model จากสมการ (1) แสดงไดดังตอไปนี้ 

In SETt  = α 0 +
1

n

i=
∑a i In SETt-i + 

1

n

i=
∑b i In INTt-i  + 

1

n

i=
∑c i In EXt-i + 

1

n

i=
∑d i In DUBAI t-i + 

1

n

i=
∑e i In 

VOL t-i + 
1

n

i=
∑f i In VAL t-i + U i      (2) 

โดยท่ี  
ECt-i = δ 1 In SETt-i + δ 2 In INTt-i  + δ 3 In EXt-i + δ 4 In DUBAI t-i + δ 5 In VOL t-i 

+ δ 6In VAL t-i  + U i 
 
3.6ขั้นตอนการศึกษาตามกระบวนการ ARDL 

สําหรับวิธีการศึกษาซ่ึงไดปรับใชตามกระบวนการ ARDL ประกอบดวยการศึกษาท่ีสําคัญ 
2 ข้ันตอนหลักๆ ดังตอไปนี ้
1) ข้ันตอนแรก 

กําหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ดังตอไปนี้ 
สมมติฐานหลัก 

H0 : δ 1 = δ 2 = δ 3 = δ 4 = δ 5  = 0 (แสดงวาไมมีความสัมพันธในระยะยาว) 
สมมติฐานทางเลือก 

H1 : δ 1 ≠ δ 2 ≠ δ 3 ≠ δ 4 ≠ δ 5 ≠ 0 และทําการทดสอบดวย F-test ซ่ึงการแจกแจงเพ่ือ
เขาสูเสนโคง (Asymptotic Distribution) ของขอมูลอนุกรมเวลาตามลักษณะท่ีเปน Non – stationary 
ท้ังนี้หากคาท่ีคํานวณไดอยูเหนือคาวิกฤตขอบเขตบนจะสามารถปฎิเสธ สมมติฐานหลักได แตหาก
คาท่ีคํานวณไดอยูตํ่ากวาคาวิกฤตขอบเขตลางจะไมสามารถปฎิเสธ สมมติฐานหลักได และถาคาที่
คํานวณไดอยูในชวงระหวางคาวิกฤตขอบเขตบนและลางแลวจะไมสามารถสรุปผลได 
2) ข้ันตอนท่ีสอง 
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ทําการประมาณคา ECM ในสมการ (2) เพื่อวิเคราะหผลกระทบเชิงพลวัตรในระยะส้ัน 
ท้ังนี้ถาตัวแปรนั้นถูก Cointegrated กัน ระดับความลาชาของตัวแปรก็จะประสานเช่ือมโยงมาจาก
ความลาชาของ Error Correction term แตถาไมมี Cointegration กัน แลวจะสามารถใหความลาชา
ของ Error Correction term ไปกําหนดความมีนัยสําคัญและความสัมพันธในระยะยาวได จากนั้นทํา
การเลือกชวงระยะเวลาของความลาชาท่ีเหมาะสมของแตละตัวแปร โดยการศึกษาคร้ังนี้ใชเกณฑใน
การเลือกคือ Adjust R2 criterion 

การประมาณคาของ δ 1 ,δ 2 , δ 3 , δ 4 และ δ 5 จากสมการ (2) จะบงบอกถึงผลกระทบใน
ระยะส้ันแลวนั้น การใชเทคนิค ARDL สามารถทําการกลับเขาสูการวิเคราะหผลกระทบในระยะ
ยาวควบคูกันไปไดเชนกัน ท้ังนี้เม่ือคา (ECt-i) ท่ีไดจากการคํานวณนั้นหากมีสัมประสิทธ์ิท่ีติดลบ
และมีนัยสําคัญแลว จะสามารถสนับสนุนความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration)ได 
 


