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บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและตลาด
การเงินไทย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยประเภทตางๆใหเปนไปโดยสะดวก 
เชนหุนสามัญ หุนบุริมสิทธ์ิ หุนกู พันธบัตรรัฐบาล เปนตน  และยังเปนกลไกในการระดมเงินออม
หรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนและจัดสรรเงินทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมี
แรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุนเพิ่มข้ึน ก็จะมีชองทางและโอกาสใน
การระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มข้ึนดวย ทําใหการใหทรัพยากรหรือเงินออมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ท้ังในดานการผลิต การจาง
งาน ระดับราคาสินคาในตลาด และการคาระหวางประเทศ ซ่ึงสงผลดีตอการขยายตัวหรือการ
เติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม จะเห็นไดวาการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย หรือภาวการณซ้ือ
ขายหลักทรัพยในแตละขณะนั้น มีความสําคัญและสัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจเนื่องจากกลไกในตลาดทุนนั้นๆจะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการ
ผลิต และความเช่ือม่ันของผูลงทุนตอการขยายตัวหรือศักยภาพทางธุรกิจ ซ่ึงมีสวนเกื้อหนุนตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ หรืออีกนัยหนึ่งวา พัฒนาการและภาวะของตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีช้ีการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
 

ในการวัดทิศทางการเคล่ือนไหวของตลาดทุนในประเทศไทยน้ันตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดมีการจัดทําดัชนีเพื่อเปนตัววัดถึงทิศทางการเคล่ือนท่ีของมูลคาเงินลงทุนและราคา
โดยไดมีการจัดทําดัชนีเรียกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  ซ่ึงใชวัดทิศทาง
ของมูลคาและราคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้จาก
การศึกษาเบ้ืองตนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการจัดทําดัชนีท่ีคํานวณจากราคา
หลักทรัพย 50 หลักทรัพย โดยคัดเลือกจากหลักทรัพยท่ีมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1)  คํานวณ
หลักทรัพยจํานวนนอย โดยหลักทรัพยเหลานี้ตองมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูง มีสภาพ
คลองสูง และมีมูลคาการซ้ือขายสูงอยางสม่ําเสมอ 2)  เม่ือรวมมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด และ
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มูลคาซ้ือขายของหลักทรัพยทุกบริษัทท่ีรวมอยูในดัชนี Set 50นี้เขาดวยกัน ผลรวมดังกลาวควรรวม
สัดสวนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดและมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย
ของท้ังตลาดโดยรวม 3)  ควรมีการเคล่ือนไหวของดัชนีในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  (SET Index) นอกจากคุณสมบัติดังกลาวแลว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยท่ีอยูในเกณฑดังกลาวมักจะเปนบริษัทท่ีมีผลประกอบการ, อัตราการเติบโต และเงินปนผลท่ี
คอนขางสมํ่าเสมอ ท้ังยังมีขอมูลขาวสารที่ชัดเจน ทําใหงายตอการวิเคราะห ติดตาม และประเมินผล 
ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือกองทุนรวมซ่ึงมีเงินลงทุนจํานวนมากมักลงทุนในหุนกลุมท่ีมีสภาพ
คลองสูง   ดังนั้นดัชนี SET50 จึงมักถูกนํามาใชในการวัดผลสําเร็จของการลงทุนโดยนํามา  เปรียบ 
เทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  (จิรัตน สังขแกว, 2545)    
 สําหรับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นไดมีการจัดประเภทนักลงทุนท้ังหมด 3 
ประเภท อันไดแก นักลงทุนรายยอยในประเทศ นักลงทุนตางประเทศ และนักลงทุนสถาบัน ซ่ึงนัก
ลงทุนท่ีมีความสําคัญในตลาดหลักทรัพยก็คือ นักลงทุนประเภทสถาบัน เพราะนักลงทุนกลุมนี้จะ
เปนพวกมืออาชีพในการลงทุน จะมีขาวสารขอมูลตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหท่ีดีกวานักลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงนักลงทุนกลุมนี้จะชวยในตลาดมีเสถียรภาพมากข้ึน นักลงทุนกลุมนี้ไดแกพวก
กองทุนรวมตางๆนั่นเอง 
 กองทุนรวม (Mutual Fund) ซ่ึงเปนกองทุนท่ีระดมเงินจากผูออมรายยอยเพื่อมาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยในการซ้ือขายหลักทรัพย โดยการขายหนวยลงทุน (Unit Trust) ใหกับผูออมราย
ยอย ทําใหผูท่ีมีเงินออมนอยสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยท่ีมีความเส่ียงนอยลง เนื่องจาก
กองทุนรวมสามารถกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดหลากหลายกวา การเติบโตของ
อุตสาหกรรมกองทุนรวมเปนไปอยางตอเนื่องจากเดิมท่ีมีบริษัทจัดการกองทุนรวมเพียงรายเดียว 
เพิ่มเปน 8 บริษัทในป 2535 จากการใหใบอนุญาตการจัดการลงทุนของกระทรวงการคลัง และมีการ
ออกใบอนุญาตเพ่ิมเติมอีก 6 บริษัทในป พ.ศ.2539 จนถึงปจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนรวมท้ังส้ิน
21 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซ่ึงไดมีการจัดทําโครงการลงทุนในกองทุนตางๆเกือบรอย
โครงการในปจจุบัน 
 การลงทุนของกองทุนรวมตางๆ จะชวยใหตลาดหลักทรัพยมีเสถียรภาพมากข้ึน เนื่องจาก
นักลงทุนสถาบันจะมีการวิเคราะหการลงทุนท่ีดีกวารายยอย ทําใหมีการซ้ือหลักทรัพยเม่ือราคาตํ่า
กวาพื้นฐาน และขายหลักทรัพยเม่ือราคาหลักทรัพยข้ึนไปสูงกวาพื้นฐานท่ีควรจะเปน  ซ่ึงยอมจะมี
คําถามวาการลงทุนของนักลงทุนสถาบันซ่ึงเปนผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ี
สามารถสรางเสถียรภาพ และทิศทางในของราคาในตลาดหลักทรัพยไดมีการลงทุนไปในทิศทาง
เดียวกันโดยมีเหตุผลหรือไม จากการศึกษาพบวา ระดับการลงทุนในทิศทางเดียวกันของนักลงทุน
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สถาบันประเภทกองทุนรวมของประเทศไทยมีระดับการลงทุนในทิศทางเดียวกันสูงมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ในชวงเวลาท่ีกองทุนทําการซ้ือขาย
หลักทรัพย ราคาของหลักทรัพยท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับดัชนีตลาดมีระดับการเปล่ียนแปลงท่ี
สอดคลองกับระดับของการลงทุนในทิศทางเดียวกัน ผลจากการซ้ือขายหลักทรัพยในทิศทาง
เดียวกันของกองทุนรวมมีสวนชวยเรงใหราคาหลักทรัพยเขาสูพื้นฐานเร็วข้ึน แตเฉพาะในการซ้ือ
ในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวมในหลักทรัพยท่ีกองทุนสวนใหญถือ สวนทางดานการขายใน
ทิศทางเดียวกันในหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมสวนใหญถือจะชวยเรงใหราคาหลักทรัพยเขาสูพื้นฐาน
เร็วข้ึนเฉพาะชวงเวลากอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเทานั้น (นคร เหลืองรวงทอง, 2542 )  เปนท่ี
ทราบกันวาหลักทรัพยสวนใหญท่ีกองทุนรวมถือนั้นจะเปนหลักทรัพยในกลุม SET 50 Index ซ่ึงมี
มูลคาการซ้ือขายมากในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 นักลงทุนสถาบันมีการซื้อสะสมเพ่ิมข้ึนโดยตลอดต้ังแตป 2535 ซ่ึงมีจํานวน 8 บริษัท
จัดการกองทุนรวม จนปจจุบันมีท้ังส้ิน 21 บริษัทจัดการกองทุนรวม ซ่ึงแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของการ
ระดมเงินออมเพ่ือนํามาลงทุนมีมากข้ึน (ดังรูปท่ี 1) การปรับตัวเพิ่มของดัชนีหลักทรัพย (SET 
Index) เม่ือเปรียบเทียบการซ้ือสะสมของนักลงทุนสถาบันพบวาจะปรับตัวสูงข้ึนจากจุดตํ่าแตละ
คร้ังเม่ือนักลงทุนสถาบันมีการซ้ือสะสมสูงข้ึนระดับหนึ่ง (ดังรูปท่ี 2) 
 
รูปท่ี 1.1  แสดงการซ้ือสะสมของนักลงทุนสถาบัน    
 

 
 

ท่ีมา : เอเพ็กสบิสนิวส  
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 แสดงถึงการซ้ือสะสมของนักลงทุนสถาบันต้ังแตมีการเปดทําการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจนถึงปจจุบันมีการซ้ือสะสมเพิ่มมากข้ึน 
 
รูปท่ี 1.2  ความสัมพันธดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) กับมูลคาการซ้ือสะสมของนักลงทุน 
 สถาบัน             

 
 

ท่ีมา: เอเพ็กสบิสนิวส 
 
 แตเนื่องจากขอมูลดัชนีในตลาดหลักทรัพยมีลักษณะเปนอนุกรมเวลา มีความแปรปรวน
ของขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และข้ึนอยูกับขนาดของคาความคลาดเคล่ือน (Error Term)
ในอดีต ซ่ึงในขอมูลหลักทรัพยยังมีการแสดงใหเห็นอยูเสมอ และยังอาจไดรับอิทธิพลจากตัวแปร
อ่ืนอันไดแก มูลคาการลงทุนสุทธิของนักลงทุนสถาบันดวย ดังรูปท่ี 3 ซ่ึงแสดง ถึงกลุมความผัน
ผวนขนาดใหญและเล็กของคาความคลาดเคล่ือน ซ่ึงในบางชวงเวลามีความผันผวนของราคาปด
สูงและอาจตามดวยความผันผวนของราคาปดตํ่า หรือเรียกอีกอยางวา คาความแปรปรวนของความ
คลาดเคล่ือนนั้นจะข้ึนอยูกับความผันผวนของความคลาดเคล่ือนในคาบเวลาท่ีเพิ่งผานมากอนหนา
นี้  จากแนวคิดท่ีวานักลงทุนสถาบันมีความเปนมืออาชีพโดยเฉพาะกองทุนรวมมีอิทธิพลตอ
เสถียรภาพของราคาหลักทรัพยโดยมีสวนท้ังชวยเรงใหหลักทรัพยเขาสูพื้นฐานเร็วข้ึน โดยการขาย
หลักทรัพยเม่ือหลักทรัพยราคาสูงกวาราคาพื้นฐาน หรือการเขาซ้ือหลักทรัพยเม่ือราคาหลักทรัพยตํ่า
กวาพื้นฐาน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําการศึกษาการประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของ 
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ดัชนีSET50โดยการใชแบบจําลอง GARCH-X  เพื่อประมาณคาความผันผวนของผลตอบแทนของ 
ดัชนีSET50 จากอิทธิพลการซ้ือขายของนักลงทุนสถาบัน โดยผูศึกษาไดนําขอมูลการซ้ือขายของ
นักลงทุนสถาบันจัดทําเปนดัชนีช้ีวัดสัดสวนของการซ้ือขายสุทธิเทียบกับมูลคาตลาด โดยใหเปนตัว
แปรภายนอก (exogenous variable) ซ่ึงมีอิทธิพลตอความผันผวนหรือผลตอบแทนของดัชนีSET 50 
หากพยากรณไดอยางแมนยํายอมจะเปนประโยชนตอนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายยอยเปน
อยางมากโดยเฉพาะการลงทุนหลักทรัพยท่ีอยูในกลุมดัชนีSET50หรือการจัดพอรตการลงทุนให
ใกลเคียงกับ SET 50 Index (SET 50 Enhance)  ท้ังพิจารณาเลือกกลุมหลักทรัพยโดยมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรประกอบดวยในลักษณะ Top- Down Approach หรือใชในการวางกลยุทธในการ
พิจารณาจังหวะการลงทุน 
 
รูปท่ี 1.3  การเคล่ือนไหวของ SET 50 Index กับปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน  

 

ท่ีมา : เอเพ็กสบิสนิวส 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
  เพื่อศึกษาถึงการนําเทคนิคการชเอ็กซ (Autoregressive condition heteroscedasticity with 

exogenous variable: GARCH-X) มาประยุกตใช และเปนการทดสอบความแมนยําของแบบจําลอง
การชเอ็กซนี้ในการพยากรณความเคล่ือนไหวของดัชนีSET50 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1  เพื่อทดสอบความแมนยําของการวิเคราะหทางเทคนิคของแบบจําลองการชเอ็กซกับดัชนี 
SET50   
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       1.3.2  เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหนักลงทุนใชในการประกอบการพิจารณา และ
วางกลยุทธในการลงทุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉพาะหลักทรัพยท่ีอยูในกลุม
ดัชนีSET50 
        1.3.3  ทําใหทราบพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศ เพื่อใชรวมในการ
พิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตางๆไดเหมาะสม  
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และศูนยการเงินการลงทุน(Finance and Investment Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนขอมูลรายวันของราคาหลักทรัพยในชวงเวลา 5 ป ต้ังแต เดือน มกราคม 2547 ถึง  ธันวาคม 
2551 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 1235 วัน ซ่ึงจะศึกษาในดัชนีSET50 และขอมูลรายวันการซ้ือการขาย
สุทธิ และมูลคาตลาดหลักทรัพย (Value of Stock Exchange of Thailand) จํานวน  1235 วัน เชนกัน 

 
1.5  นิยามศัพท 
        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand) คือสถานที่จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พ.ศ.2535 ตามาตรา 153 จัดต้ังใหตลาด
หลักทรัพยดําเนินการในของหนวยงานที่มิไดแสวงหาผลกําไร โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย อันไดแก หลักทรัพยจดทะเบียน เปนสํานักงานหักบัญชี เปนศูนยรับฝาก
หลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจบริการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย หรือประกอบธุรกิจ
อ่ืนไดโดยรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  

        SET 50 Index หมายถึง เคร่ืองมือทางสถิติท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยโดย
สวนรวมโดยเฉพาะหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง และมีมูลคาราคาตลาดสูงเปนเง่ือนไขของการ
นําเขามาคํานวณในดัชนีหลักทรัพยจํานวน 50 หลักทรัพย หลักโดยการคํานวณมีการเปรียบเทียบ
มูลคาตลาดของหลักทรัพย 50 หลักทรัพยภายในวันกับมูลคาตลาดรวม ณ วันฐานโดยวันท่ีกําหนด
เปนวันฐานจะมีคาดัชนีเทากับ 100 
 

        มูลคาการซ้ือสุทธิของนักลงทุนสถาบัน  หมายถึงยอดมูลคาการซ้ือหักดวยมูลคาการขาย ณ แต
ละวัน (Total Buy – Total Sell)   

 


