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การวิเ คราะห์ ดัช นี หลักทรั พ ย์ก ลุ่ม อุต สาหกรรมเทคโนโลยีหมวดชิ้ น ส่ ว นอิ เล็กทรอนิ ก ส์ (ETRON
Index)โดยการหาความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาว ซึ่ งการศึ กษาครั้ งนี้ จะศึ กษา กับ ตัวแปรทางเศรษฐกิ จที่
คาดการณ์วา่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของของดัชนี โดยตัวแปรที่นาํ มาใช้ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศ
ไทย จี น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ามันดิ บเบรนท์ อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย
ประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ โดยใช้ขอ้ มูล
ทุ ติยภูมิรายเดื อน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดื อนมกราคม 2549 ถึ งเดื อนธันวาคม 2559 จํานวน 120 เดื อน ประมาณ
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาวด้ ว ยการใช้ ส มการเดี ย ว (Single Equation) ตามแนวคิ ด ของ EngleGranger(1987) โดยจะมีการทดสอบหาความนิ่ งของตัวแปรทั้งสมการ การประมาณแบบจําลองด้วยวิธี OLS เพื่อ
นํา residual จากการประมาณไปทดสอบความนิ่ งเพื่อหา Cointegration ระหว่างตัวแปรตาม และ ตัวแปรอิสระ
แล้วจึงทําการการประมาณ Cointegrating Vector ด้วยวิธี Dynamic OLS เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และ ตัวแปรอิสระ
ผลการศึ ก ษาดั ช นี ร าคาผู ้บ ริ โภคประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ประเทศจี น ประเทศญี่ ปุ่ น ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทย ราคานํ้ามันดิบเบรนท์
อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงิน
ดอลลาร์ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ โดยอัต ราดอกเบี้ ย นโยบายประเทศไทย และ ราคานํ้า มัน ดิ บ เบรนท์ ตรงกับ
สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ตัว แปรทั้ง 2 มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาวกับ ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ห มวดชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ดชั นีหลักทรัพย์หมวด
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ประเทศไทย ลดลงร้อยละ 0.688596 และ ราคานํ้ามันดิบเบรนท์เพื่อขึ้นร้อยละ 1 จะส่ งผล
ให้ดชั นีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ลดลงร้อยละ 1.01173
คําสําคัญ : ETRON Index, ตัวแปรทางเศรษฐกิจ, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
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ABSTRACT

The purposes of this research was to study and analysis the ETRON Index of Thailand with economic
variables (CPI, Industrial Index, oil price, interest rate, exchange rate) by use monthly data from January 2006
to December 2016. This study estimate Cointegration with Single Equation method of Engle-Granger (1987).
The results of estimation CPI USA, CPI CHINA, CPI JAPAN, industrial Index non-Significance and
CPI Thai, Crude Oil Brent, Interest Rate Thai, Interest Rate USA, exchange rate THB/USD has Significance just
Interest Rate Thai and Crude Oil Brent that’s match the hypothesis. If Interest Rate Thai increase 1 % ETRON
Index decrease 0.688596 % and Crude Oil Brent increase 1% ETRON Index decrease 1.01173 %.
Keywords: ETRON Index, Economic variable, Cointegration.
1. บทนํา

เนื่ องด้วยตลาดหลักทรั พย์มีบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ สามารถซื้ อขายได้อยู่จาํ นวนหลายร้ อยบริ ษทั (2559
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายได้จาํ นวน 522 บริ ษทั ) การที่นกั ลงทุน
พิจารณาเลือกลงทุนจาก SECTOR INDEX จะช่วยลดขั้นตอนในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้โดยในการศึกษา
ครั้ งนี้ จะใช้ ดัชนี หลักทรั พย์กลุ่มเทคโนโลยีหมวดชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ (ETRON) ในการศึ กษาเพื่อเป็ นอี ก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ให้แ ก่ นัก ลงทุ น การลงทุ น ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีห มวดชิ้ น ส่ วน
อิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งในปั จจุบันประเทศไทยมีการส่ งออกสิ นค้าประเภทชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นอันดับต้นๆ
(ข้อมูลจาก Thailand Trading Report) พร้อมทั้งรัฐบาล(BOARD OF INVESTMENT:BOI) ยังให้การสนับสนุ น
การลงทุนในธุ รกิ จชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์(Announcement of the Board of Investment No.2 /2557) จึ งทําให้เป็ น
ที่มาของการเลือกศึกษาในดัชนีหลักทรัพย์หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ จะใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 โดยตัวแปรที่จะใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศ ไทย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา
ผลผลิ ตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ามันดิ บเบรนท์ อัตราดอกเบี้ ยนโยบายประเทศไทย อัตราดอกเบี้ ย
นโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การศึ กษาครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะนําข้อมูลจากตัวแปรทางเศรษฐกิ จมหภาคที่น่าจะมี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนี ราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้วเิ คราะห์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุน
ให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเคลื่ อนไหวของดัชนี ราคาหลักทรั พย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุ รกิ จ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนแต่ละราย
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แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษาครั้งนี้
(ข้อ มู ล จาก ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย 2558) แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน เป็ นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนด อัตราผลตอบแทนความเสี่ ยงจากการลงทุน และ
มูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่ ง ปั จจัยพื้นฐานดังกล่าว ได้แก่ ปั จจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านภาวะ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง และปั จจัยที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งฐานะทางเงินของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ดังนั้น “การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน” หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน”
จึงเป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริ ษทั เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดมูลค่าที่แท้จริ งของ
หลักทรัพย์ ซึ่งมีกรอบแนวคิด ดังนี้
การวิเคราะเศรษฐกิจ(Economic Analysis) จะเป็ นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต ทั้งแนวโน้มระยะยาวและระยะสั้น ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น ยังรวมไปถึง
การวิเคราะห์วฏั จักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดัชนีช้ ีวดั ภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆและนโยบายเศรษฐกิจของ
รั ฐ เช่ น นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ว่าจะมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จที่ ออก
หลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม(Industry Analysis) จะเป็ นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life
Cycle) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริ ญเติบโต
อย่างไร ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาลโครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
เป็ นต้น
การวิเคราะห์บริ ษทั (Company Analysis) เป็ นขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ดว้ ยปั จจัยพื้นฐาน
ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกบริ ษทั ที่ควรลงทุน โดยจะเน้นการวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
เช่น ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ หาร บุคลากร ขีดความสามารถด้านการตลาด การผลิต / การบริ การ
การวิ จัย และพัฒ นา การบริ ห ารและระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ฯลฯ และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Analysis) ซึ่ งจะวิเคราะห์จากงบการเงิ นทั้งในอดีตและปั จจุบนั ของบริ ษทั เพื่อนํามาประมาณการ
กําไรต่อหุน้ และราคาหุน้ ในอนาคต
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นริสา มงคล (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ด้วย
วิธี two-step approach ของ Engle-Granger มีข้ นั ตอนการทดสอบคือ การทดสอบ Cointegration และการประมาณ
การ Error Correction Model—ECM ได้ผลการทดสอบดังนี้
ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ราคาทองคําตลาดโลก ราคานํ้ามันดิบในตลาดนิ วยอร์ก และมูลค่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการปรับตัวระยะสั้นเพื่อเข้าสู่
ดุลยภาพระยะยาว พบว่า ดัชนี SET50 หากมีส่วนเบี่ ยงเบนออกจากค่าที่ เป็ นดุลยภาพ ในช่วงเวลาก่อนหน้าจะ
ได้รับการแก้ไขให้คลาดเคลื่อนน้อยลงเดือนละ 25.36เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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มาติยา มั่งมณี (2552) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหาภาค ใช้วิธี Augmented Dickey—Fuller Test ของ
Dickey – Fuller (1981) และวิธี Philip-Perron Tests (PP-Test) ของ Philip-Perron (1988) มาทดสอบความนิ่ งของ
ข้อมูล และใช้วิธีการของ Johansen (1988) เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ใช้วิธีการของ Granger
Causality Test มาใช้ในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค ผลการศึกษา ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันได้แก่ ดัชะนีผลผลิตอุตสาหกรรม
รวม อัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ปริ มาณเงินในระบบตามความหมายกว้าง และอัตราดอกเบี้ยระยะ
ยาวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามได้แก่ ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภค และอัตราดอกเบี้ ยระยะสั้น ผลการศึ กษา Granger Causality Test ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคทุกตัวแปรในทิ ศทาง
เดียวกัน ยกเว้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวการของดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีหมวดชิ้ น ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์และตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์วา่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของของดัชนีหลักทรัพย์
กลุ่มเทคโนโลยีหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3. ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ASPEN THAI สําหรับราคาดัชนีอุตาหกรรมเทคโนโลยีหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ETRON)
2. https://www.bot.or.th สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย
และ อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย
3. https://fred.stlouisfed.org สําหรับราคานํ้ามันดิบเบรนท์ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา
และ อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา
4. www.price.moc.go.th สําหรับดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทย
แบบจําลองทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ln ETRON = β 0 + β1 ln CPIJYP + β 2 ln CPIUSD + β 3 ln CPICNY + β 4 ln CPITH +

β 5 ln INDUCPDTH + β 6 ln OILBRENT + β 7 ln INTERESTTH +
β 8 ln INTERESTUS + β 9 ln THBUSD + µ
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ETRON = ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
CPIJYP = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศญี่ปุ่น
CPIUSD = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศสหรัฐอเมริ กา
CPICNY = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศจีน
CPITH = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทย
INDUCPDTH = ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย
OILBRENT = ราคานํ้ามันดิบเบรนท์
INTERESTTH = อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย
INTERESTUS = อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา
THBUSD = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สมมติฐานตัวแปร
1. β1 β 2 และ β 3 จะมากกว่า 0 เมื่อดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคในประเทศหลักที่นาํ เข้าสิ นค้าอิเล็กทรอนิ ค
ของไทยเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ เพิ่มสู งขึ้น แสดงถึงราคาสิ นค้าและบริ การซึ่ งรวมถึงสิ นค้า
ประเภทอิเล็กทรอนิคในประเทศดังกล่าวเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นสิ นค้าหมวดอิเล็กทรอนิ คจากไทยน่าจะส่ งออกได้มาก
ขึ้น ดัชนีหลักทรัพย์ในหมวดอิเล็กทรอนิคจึงมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น
2. β 4 จะน้อยกว่า 0 เมื่อดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทยเพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงราคาสิ นค้าและบริ การของ
ประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้ น ซึ่ งรวมถึ งสิ นค้าอิ เล็กทรอนิ กส์ ของไทยด้วย นั่นคื อสิ นค้าส่ งออกในหมวดนี้ มี
แนวโน้มลดลง ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการปรับตัวลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hosseini
et al. (2009) ในประเทศมาเลเซีย งานวิจยั ของ Gan et al. (2006) ในประเทศนิวซีแลน์ และงานวิจยั ของ Chen et al.
(1986) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
3. β 5 จะมากกว่า 0 เมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจในปี นั้นจะมีแนวโน้มขยายตัวทํา
ส่งผลให้สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์มีกาํ ไรทําให้ดชั นีหลักทรัพย์กลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์มีการปรับตัวขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Hosseini et al. (2009) ซึ่ งได้ศึกษาความสัมพันธ์ในระยะยาวของประเทศมาเลเซี ย ประเทศจีน
และสหรัฐอเมริ กา จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมรวม มีทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ท้ งั สามประเทศ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Koh and Maysami (1995) ในประเทศสิ งค์
โปร์
4. β 6 จะน้อยกว่า 0 เมื่อราคานํ้ามันดิ บที่ ข้ ึนทําให้มีตน้ ทุนของสิ นค้าเพิ่มเข้ามาส่ งผลให้ราคาสิ นค้า
เพิ่มขึ้นทําให้กาํ ไรของสิ นค้าในหมวดอิเล็กทรอนิ กส์ลดลง ส่ งผลให้กาํ ไรของดัชนี ETRON ปรับตัวลดลง ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Chen et al. (1986) ซึ่ ง ได้อ ธิ บ ายว่า ผลกระทบของราคานํ้า มัน ดิ บที่ มี ต่อ ดัช นี ราคา
หลักทรัพย์ เป็ นผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่มีต่อระดับต้นทุนการผลิต และระดับราคา นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั
อื่นๆ สนับสนุนการวิจยั ได้แก่ Brahmasrene and Jiranyakul (2007)
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5. β 7 และ β 8 จะน้อยกว่า 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะทําให้ในส่ วนของภาระหนี้สินของบริ ษทั ใน
กลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์เพิ่มขึ้นส่ งผลให้กาํ ไรลดลงซึ่ งจะทําให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์ปรับตัวลดลง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Abdullah and Haywarth (1993) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า อัตราดอกเบี้ ยระยะ
ยาวส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์
6. β 9 จะมากกว่า 0 เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อเงินดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจะทําให้ตน้ ทุนในการนําเข้า
สิ นค้าของประเทศผูน้ าํ เข้าลดลงส่ งผลให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าอิเล็กทรอนิ คส่ งออกได้มากขึ้น ทําให้ดชั นี หลักทรัพย์กลุ่ม
อิ เล็กทรอนิ กส์ ปรั บเพิ่มขึ้ น ซึ่ งงานวิจัยนี้ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ Maysami (2004) และ Maysami and Koh
(2000) ในประเทศสิ งค์โปร์ ซึ่ งอธิ บายไว้ว่าอัตราแลกเปลี่ ยนมี ความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพระยะยาวในทิ ศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์สิงค์โปร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้จะใช้วธิ ีการวิเคราะห์ของ Engle-Granger(1987) โดยมีข้ นั ตอนการทดสอบ
Cointegration และการประมาณ Cointegrating Vector ดังนี้
1. การทดสอบ unit root ของตัวแปรทุกตัวในสมการ ตามวิธีการ Augmented Dickey-Fuller test-ADF
ในรู ปของ level ในระดับต่างๆเพือ่ ดูวา่ ตัวแปรเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็ น stationary หรื อไม่ และดูวา่ ตัวแปรต่างๆ มี
คุณสมบัติเป็ น stationary ในระดับ integration เดียวกันหรื อไม่ ถ้าหากอยูใ่ นระดับ integration ที่เท่ากัน จึงนํามา
ประมาณการตามแบบจําลองที่ศึกษา ด้วยวิธี Ordinary Least Square—OLS ได้ แต่ถา้ หากอยูใ่ นระดับ integration
ที่ไม่เท่ากัน ก็มีความจําเป็ นต้องตัดตัวแปรนั้นออกกจากแบบจําลอง
2. ใช้วธิ ี Ordinary Least Square ในการประมาณแบบจําลอง แล้วสร้าง residual series จาก Ordinary
Least Square ที่เราทําการประมาณจากแบบจําลองแล้วจึงนํา residual series ที่ได้ไปทดสอบความนิ่งด้วยวิธีการ
ของ Augmented Dickey-Fuller test-ADF เพื่อดูวา่ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจําลองนี้มีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวหรื อไม่
3. หาก residual series มีความนิ่งแล้วจึงทําการประมาณ Cointegrating Vector ด้วยวิธีการ Dynamic
Ordinary Least Square เพื่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
4. ผลการวิจยั
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความนิ่ งของตัวแปรทั้ง 10 เมื่ อใส่ log ด้วยวิธีการทดสอบแบบ
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ขั้นแรกตรวจสอบความนิ่งของข้อมูลที่ระดับ Level พบว่าข้อมูลทั้ง 10 ยอมรับ
สมมุติฐานหลักแสดงข้อมูลมีลกั ษณะที่ไม่นิ่ง (Non-Stationary) แต่ปฎิเสธสมมุติฐานหลัก ที่ผลต่างระดับที่ I(1) ค่า
Prob น้อยกว่า 0.01 แสดงว่าข้อมูลทั้ง10 มีลกั ษณะนิ่ง (Stationary) ที่ I(1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root) ด้วยวิธีการ ADF
Level
1st Differences
ดัชนี
ADF test
Prob
ADF test
Prob
LNETRON
-2.099698
0.5403
-8.407561
0.0000***
LNCPIJPY
-1.510576
0.8207
-8.325627
0.0000***
LNCPIUSD
-2.850339
0.1827
-6.074056
0.0000***
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root) ด้วยวิธีการ ADF (ต่อ)
Level
1st Differences
ดัชนี
ADF test
Prob
ADF test
Prob
LNCPICNY

-2.601017

0.2808

-8.920570

0.0000***

LNCPITH

-2.472739

0.3410

-7.326610

0.0000***

LNINDUCPDTH

-3.443797

0.0506

-10.61429

0.0000***

LNOILBRENT

-2.577531

0.2914

-6.776108

0.0000***

LNINTERESTTH

-2.397482

0.3789

-6.235573

0.0000***

LNINTERESTUS

-2.118137

0.5301

-10.34688

0.0000***

LNTHBUSD

-1.432487

0.8464

-6.972285

0.0000***

หมายเหตุ:***มีนยั สําคัญที่ 0.01

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ OLS ของแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา
ดัชนี
LNCPIJPY
LNCPIUSD
LNCPICNY
LNCPITH
LNINDUCPDTH
LNOILBRENT
LNINTERESTTH
LNINTERESTUS
LNTHBUSD

Coefficient
3.274076
1.447097
2.066026
3.482075
-0.000822
-0.284742
-0.685637
0.611591
-3.344806

Prob
0.0183**
0.633000
0.145900
0.0357**
0.446900
0.0008***
0.0000***
0.0000***
0.0000***

หมายเหตุ:***มีนยั สําคัญที่ 0.01 **มีนยั สําคัญที่ 0.05
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0.3

error 01

0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

Aug-16

Mar-16

Oct-15

Dec-14

May-15

Jul-14

Feb-14

Apr-13

Sep-13

Nov-12

Jun-12

Jan-12

Aug-11

Mar-11

Oct-10

Dec-09

May-10

Jul-09

Feb-09

Apr-08

Sep-08

Nov-07

Jun-07

Jan-07

-0.4

รู ปที่ 1 residual series จากการทดสอบแบบจําลองด้วย OLS
จากตารางที่ 2 ทําการประมาณแบบจําลองด้วยวิธี OLS เพื่อสร้าง residual series ขึ้นมาดังภาพที่ 1 แล้วนํา
residual series ไปทดสอบความนิ่งตามวิธีการของ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซึ่งผลการทดสอบความนิ่งจาก
ตารางที่ 3 พบว่ามีนยั สําคัญซึ่งบ่งบอกว่า residual series มีความนิ่งที่ระดับ level ซึ่งตรงกับเงื่อนไขการทดสอบ
Cointegration ของ Engle-Granger จึงทําให้แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ระหว่างตัวแปรตาม และ ตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 3 ผลการ Unit root residual ที่ได้จากวิธี OLS ของแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

1% level
5% level
10% level

3.274076
1.447097
2.066026
3.482075

Prob
0.000***

ที่มา:จากการคํานวณ
หมายเหตุ:***มีนยั สําคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการประมาณ Cointegrating Vector โดยวิธี Dynamic OLS พบว่าตัวแปรดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทย ราคานํ้ามันดิ บเบรนท์ อัตราดอกเบี้ ยนโยบายประเทศไทย อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
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ตารางที่ 4 ผลการประมาณ Cointegrating Vector โดยวิธี Dynamic OLS
ดัชนี
LNCPIJPY
LNCPIUSD
LNCPICNY
LNCPITH
LNINDUCPDTH
LNOILBRENT
LNINTERESTTH
LNINTERESTUS
LNTHBUSD

Coefficient
2.585550
-13.70554
1.345119
15.33678
-0.004458
-1.011735
-0.688596
0.568275
-5.733098

Prob
0.458000
0.201300
0.840300
0.0023***
0.145300
0.0048***
0.0070***
0.0000***
0.0002***

หมายเหตุ:***มีนยั สําคัญที่ 0.01
5. การอภิปรายผล
จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายผลการประมาณความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระได้ดงั นี้
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทยมีค่าเท่ากับ15.33678 ความสัมพันธ์กบั ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ตัวแปรนี้ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคประเทศไทย เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.33678
ราคานํ้ามันดิบเบรนท์ มีค่าเท่ากับ -1.011735 ความสัมพันธ์กบั ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
หมวดธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ตวั แปรนี้มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 หมายความว่าเมื่อราคานํ้ามันดิบเบรนท์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่ งผลให้ ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ลดลงร้อยละ
1.011735
อัต ราดอกเบี้ ยนโยบายประเทศไทย มี ค่ า เท่ า กับ -0.688596 ความสั ม พัน ธ์ กับ ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่กาํ หนดไว้ตวั แปรนี้ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย
เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1 จะส่ ง ผลให้ ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีห มวดธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 0.688596
อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศสหรัฐอเมริ กา มีค่าเท่ากับ 0.568275 ความสัมพันธ์กบั ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
กํา หนดไว้ต ัว แปรนี้ มี ระดับนัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ณ ระดับ ความเชื่ อ มัน่ ร้ อ ยละ 99 อัต ราดอกเบี้ ย นโยบายประเทศ
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สหรัฐอเมริ กาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่ งผลให้ ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุ รกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.568275
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นบาทต่อเงิ นดอลลาร์ มี ค่าเท่ ากับ -5.733098 ความสัมพันธ์กับดัชนี หลักทรั พ ย์ก ลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุ ร กิ จชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นไปในทิ ศทางตรงกัน ข้า ม ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐานที่กาํ หนดไว้ตวั แปรนี้ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อเงินดอลลาร์ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่ งผลให้ ดัชนี หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิ จ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงร้อยละ 5.733098
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิ เ คราะห์ ดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ห มวดชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยการหา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้จะศึกษากับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์วา่ จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี โดยตัวแปรที่ นาํ มาใช้ได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศ ไทย จี น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา
ผลผลิตอุตสาหกรรมประเทศไทย ราคานํ้ามันดิบเบรนท์ อัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายเดือน ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 120 เดือน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 10 ตัว มีคุณสมบัติ stationary ที่ระดับ I(1)
2.residual จากการทดสอบ OLS ของแบบจําลอง มีคุณสมบัติ stationary ที่ระดับ level ซึ่งทําให้แบบจําลอง
มี Cointegration
3.ผลการทดสอบ Cointegration ด้วยวิธี DOLS พบว่าตัวแประอิสระ อัตราดอกเบี้ ยนโยบายประเทศไทย
และ ราคานํ้ามันดิ เบรนท์ ที่ ตรงกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ตัวแปรทั้ง 2 มี ความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพระยะยาวกับดัชนี
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษาราคาดัชนี หลักทรั พย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งหน้าควรทดลองโดยใช้ตวั แปรปั จจัยจากประเทศมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวแปร
อิสระดังเช่น เปลี่ยนจากประเทศที่นาํ เข้าสิ นค้าโดยรวมมากสุ ดเป็ นประเทศที่นาํ เข้าสิ นค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์มาก
สุดแทน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เพียงตัวแปรเศรษฐกิจที่คาดการณ์ โดยรวมเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึงตัวแปรปั จจัยอื่น
ร่ วมด้วย หากผูล้ งทุนสนใจจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรพิจารณาปั จจัยอื่นร่ วมด้วย
เอกสารอ้ างอิง
นริ สา มงคล, 2551 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 โดยวิธีโคอินทิเกรชัน่ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
มาติยา มัง่ มณี , 2552 ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กบั ตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคของไทย (COINTEGRATION AND CAUSALITY BETWEEN THAI STOCK
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MARKET AND MACROECONOMIC VARIABLES) วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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