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งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary date) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน
ปั จ จัยหรื อตัว แปรอิ ส ระที่นํา มาศึก ษาจํา นวน 5 ตัว แปร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย (INT), อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ การ (EX), ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของของประเทศไทย (CPI), ดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ (SET50INDEX), ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume) โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติใน
การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) เพือ่ หาความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์
ของกองทุน ETF
จากการศึก ษา โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัวไม่มีผลต่ อ ตัว แปรตาม
เนื่ อ งจากค่ าความน่ าจะเป็ นของตัว แปรทุก ตัว มีค่ ามากกว่า 0.05 จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐานหลัก คื อ ค่ าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0 โดยมีค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.0699 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนี้มีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรตามน้อยมากหรื อมีความสัมพันธ์เท่ากับ 0 นัน่ คือ ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT),
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ การ (EX), ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของของประเทศไทย (CPI), ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX), ปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ (SET50Volume) ไม่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF อย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ: กองทุน ETF, การสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน, ปัจจัยที่มีอิทธิ พล

ABSTRACT

The research aimed to study the factor affecting the trade volume of Exchange Traded Fund (ETF). The
secondary data were collected from January 2013 to December 2017, totally 60 months. The data type is called
time-series data.
This research included five independent variables; the policy interest rate (INT), foreign exchange rate of
Baht to US Dollar (EX), Thailand’s consumer price index (CPI), SET50 Index (SET50INDEX) and SET50 trade
volume (SET50Volume). The multiple linear regression was theoretically applied as the economic method in this
research to analyze the relationship between trade volume of Exchange Traded Fund (ETF) and all five independent
variables mentioned above.
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The empirical results showed that all independent variables had no effect towards a dependent variable at
the significant level of 0.05 because the probability value is higher than 0.05. Therefore, the null hypothesis was
accepted. The coefficient value was equal to zero as well as an adjusted R-squared was 0.0699, implying that the
independent variables had a weak relationship with the dependent variable. This can be concluded that all five
dependent variables, consisting of the policy interest rate (INT), foreign exchange rate of Baht to US Dollar (EX),
Thailand’s consumer price index (CPI), Set50 Index (SET50INDEX) and SET50 trade volume (SET50Volume)
had no significantly affect towards the trade volume of Exchange Traded Fund (ETF).
Keywords: Exchange Traded Fund (ETF), Multiple Linear Regression, The factors affecting
1. บทนํา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่ลดตํ่าลง ทําให้นกั ลงทุนต้องตัดสิ นใจหาแนวทางในการลงทุน
เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั เงินทุน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการสภาพคล่องทางการเงินที่มากกว่าการลงทุนในพันธบัตร หรื อตัว๋
เงินคลังของรัฐบาล
Exchange Traded Fund (ETF) คื อ กองทุนเปิ ดดัช นี ที่จ ดทะเบีย น และซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์
เปรี ยบเสมือนเป็ นหุ ้นตัวหนึ่ ง ซึ่ งมีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นให้ได้อตั ราผลตอบแทนเทียบเท่าดัชนี ที่ใช้อา้ งอิ ง
โดยดัชนีที่ใช้อา้ งอิงของ ETF แรกของไทย คือ SET 50 Index ซึ่งการลงทุนในกองทุน ETF มีความน่ าสนใจคือ ทําให้
ผูล้ งทุนสามารถกระจายความเสี่ ยงจากการลงทุนได้คล้ายกับลงทุนในกองทุนรวมดัชนี (index fund) ที่เป็ นกองทุนที่มี
นโยบายกระจายการลงทุนในหุ ้นที่อยูใ่ นดัชนี SET 50 นัน่ คือมีสภาพคล่องคล้ายกับการลงทุนในหุ ้น แต่มีการกระจาย
ความเสี่ ยงที่มาก กว่า แต่ เนื่ องจากเป็ นการลงทุนที่ค่อนข้างใหม่ ประกอบกับผลตอบแทนที่ต่าํ กว่า ทําให้มีผลู้ งทุน
ค่อนข้างน้อย และปริ มาณการซื้อขายที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ ้น
ความเสี่ ยงของการลงทุนในกองทุน ETF คือ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย. 2561)
1. ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความผันผวนของราคา (Market Risk/Price Risk) เกิ ดจากปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทําให้ราคาของสิ นทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป และกระทบต่อราคา ETF
2. ความเสี่ ยงด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีอา้ งอิง (Tracking Error) เกิดจากสภาวะตลาดไม่เอื้ออํานวย
หรื อความสามารถในการบริ หารกองทุน เช่น หุ ้นในดัชนี มีสภาพคล่องน้อย ผูจ้ ดั การกองทุนจึงมีขอ้ จํากัดในการซื้ อ
ขาย ซึ่งจะทําให้การลงทุนใน ETF ให้ผลตอบแทนเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง
3. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน (Exchange Rate Risk) เกิดขึ้ นเมื่อ ETF ที่ไปลงทุนในสิ นทรั พย์
ต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสกุลอื่น ซึ่ งอาจทําให้อตั ราผลตอนแทนเมื่อคิดเป็ นเงินสกุลบาทสู งหรื อตํ่ากว่า
อัตราผลตอบแทนของดัชนีอา้ งอิง เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน
ความเสี่ ยงสามารถแบ่งได้ตามเหตุของความเสี่ ยง โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ ยงเฉพาะของบริ ษทั
(firm specific risk) กับ ความเสี่ ยงของตลาด (market risk) (เมลดา ไพรพิภชั , 2557)
1. ความเสี่ ยงเฉพาะของบริ ษทั (firm specific risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่มาจากปั จจัย เฉพาะของแต่ละ
บริ ษ ัทหรื อหุ ้นแต่ ละตัว เช่น แผนการตลาดไม่ดี ผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั แย่ลงก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ ้นของ
บริ ษทั ส่ งผลให้ราคาหุ ้นลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกิดเฉพาะแต่ละบริ ษทั ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อื่น ความเสี่ ยงประเภทนี้
ลดได้ดว้ ยการกระจายการลงทุนในหุ ้นหลาย ๆ ตัว เพื่อช่วยกระจายความเสี่ ยง ความเสี่ ยงประเภทนี้ จึงมีเรี ยกันอีกชื่อ
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หนึ่งว่า diversifiable risk หมายความว่าความเสี่ ยงที่ลดได้ดว้ ยการกระจายการลงทุน ซึ่ งความเสี่ ยง เฉพาะของบริ ษทั
เป็ นความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบ
2. ความเสี่ ยงของตลาด (market risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยมหภาค เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย ปั จจัยเสี่ ยงทางการเมือง เป็ นต้น ปั จจัยเสี่ ยงเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กระทบบริ ษทั ทุกๆ
บริ ษทั เป็ นความเสี่ ยงที่ทุกบริ ษทั ต้องเผชิญ ส่ งผลให้ราคาหุ ้นของแต่ละบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไป เป็ นความเสี่ ยงที่แม้ผู้
ลงทุนได้ทาํ การกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภทแล้วตาม ความเสี่ ยงประเภทนี้ ก็ยงั คงอยู่ ซึ่ งความ
เสี่ ยงของตลาดเป็ นความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ
การกระจายเงินลงทุนเข้าไปในหุ ้นหลาย ๆ ตัว จะทําให้ความเสี่ ยงของการลงทุนในหุ ้นลดน้อยลง เพราะ
เมื่อมีหุน้ หลาย ๆ ตัว ความเสี่ ยงเฉพาะที่แม้จะยังคงมีอยู่ในหุ ้นแต่ละตัวก็มีผลน้อยลงเพราะมันถูกถัวหักกลบกันไป
ตามทฤษฎีเรื่ องความเสี่ ยงโดยศาสตราจารย์ Harry Markowitz (1952)
เนื่ องจากข้อ มูลเกี่ยวกับกองทุนที่มีค่อนข้างน้อย และไม่ทราบถึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อปริ มาณการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ทําให้นกั ลงทุนทัว่ ไปที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ ไม่มีความมัน่ ใจในการลงทุน และทําให้กองทุนไม่
น่าสนใจสําหรับผูล้ งทุน ผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยมหภาคซึ่งเป็ นความเสี่ ยงที่เป็ นระบบว่ามีอิทธิ พลต่อปริ มาณ
การซื้ อขายหลัก ทรั พย์ของกองทุน ETF อย่างมีนัยสําคัญ หรื อไม่ โดยอ้างอิ งปั จ จัยที่จ ะทําการศึกษา ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (INT), อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (EX), ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศ
ไทย (CPI), อัตราผลตอบแทนดัช นี ตลาดหลัก ทรั พย์ (SET50INDEX), ปริ มาณการซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์
(SET50Volume) ซึ่ งเป็ นข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (secondary date) ประเภทอนุ กรมเวลา (time series) รายเดือน ตั้งแต่
เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้ จะ
ทําให้สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการตัดสิ นใจวางแผนการลงทุนให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุน สําหรับนักลงทุนทัว่ ไปที่สนใจลงทุนในกองทุน ETF และทําให้คาดการณ์แนวโน้มปริ มาณการซื้ อ
ขายในเบื้องต้นได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF อย่างมีนยั สําคัญ
3. การดําเนินการวิจัย
การศึก ษานี้ เ ป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณที่มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อปริ มาณการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ETF แบบอนุ กรมเวลา (Times Series) โดยใช้ขอ้ มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ใน
การศึกษามีช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 จํานวน 60 เดือน และใช้โปรแกรม
EViewsในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ที่มีตวั แปรอิสระมากกว่า 1 ตัว โดยมีสมมติฐาน และขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
สมมติฐานการศึกษา
1. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา (EX) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ปริ มาณการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF
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3. ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน ETF
4. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน ETF
5. ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ปริ มาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ETF
ตารางที่ 1 สรุ ปสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อปริ มาณการซื้อขายกองทุน ETF
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อปริ มาณการซื้ อขายกองทุน ETF
ตัวแปรอิสระ
สัญญลักษณ์
สมมติฐานความสัมพันธ์
1. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
INT
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
EX
3. เงินเฟ้ อ/ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย
CPI
+
4. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
SET50INDEX
+
5. ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
SET50Volume
เครื่ องหมาย + คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรอิสระ
เครื่ องหมาย – คือ ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางผกผันกับตัวแปรอิสระ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF และตัวแปรอิสระคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(INT) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (EX) ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI) อัตรา
ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX) ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume) ข้อมูล
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 60 เดือน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม โดยใช้โปรแกรม EViews ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งมีแบบจําลองทัว่ ไปดังนี้
ETF = α + β 1 INT + β 2 EX + β 3CPI + β 4 SET50INDEX + β 5SET50Volume + ε
ตัวแปรในการศึกษา
ตารางที่ 2 กรอบการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (EX)
ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF
3. เงินเฟ้ อ/ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI)
4. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX)
5. ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตารางที่ 3 แหล่งที่มาของข้อมูลตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (EX)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI)
อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX)
ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume)

แหล่งทีม่ าของข้ อมูล
www.setsmart.com
www.bot.or.th
www.bot.or.th
www.moc.go.th
www.set.or.th
www.set.or.th

การทดสอบ Unit Root Test หรือการทดสอบ Stationary
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ที่จะนํามาสร้างสมการถดถอย เพื่อความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง ดังนั้น
ตัวแปรทั้งหมดในสมการที่ตอ้ งการศึกษานั้น ต้องมีคุณลักษณะคงที่ (Stationary) จีงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมา
ทําการศึกษาต่อไป โดยใช้การทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
2. ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม EViews เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด้วยสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
4. การตรวจสอบคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน โดยตรวจสอบ 2 ขั้นตอน คือ
- การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
- การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
5. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบ Unit Root Test โดยใช้ โปรแกรม EViews
โดยการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
- สมมติฐานหลัก (H0) : ข้อมูลที่นาํ มาศึกษามีลกั ษณะไม่คงที่ (Non-Stationary)
- สมมติฐานรอง (H1) : ข้อมูลที่นาํ มาศึกษามีลกั ษณะคงที่ (Stationary)
กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05
ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล พบว่า ตัวแปรที่นาํ มาใช้วิเคราะห์ในส่ วนของตัวแปรตาม คือ ปริ มาณการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF (ETF_Volume) มีลกั ษณะคงที่ (Stationary) เหมาะสมนํามาวิเคราะห์ แต่ตวั แปร
อิสระทั้ง 5 ตัวแปร พบว่ามีลกั ษณะไม่คงที่ (Non-Stationary) การนําตัวแปรนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์จึงปรับข้อมูลให้มี
ลักษณะคงที่ (Stationary) โดยการใช้อตั ราการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของแต่ละตัวแปร ดังนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลง
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (D INT ), อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา (D EX ),
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ), อัตราผลตอบแทนรายเดือ นตลาดหลักทรั พย์
(R SET50INDEX ), อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume )
4.2 ผลการวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปร
ETF_Volume
D INT
หน่วย
ล้านบาท
ร้อยละ
Mean
451.1139
(0.9498)
Median
359.1470
0.0000
Maximum
2397.8640
0.0000
Minimum
74.8260
(14.2857)
Std. Dev.
342.0904
3.2215

D EX
ร้อยละ
0.1149
(0.1385)
3.5422
(1.8540)
1.2746

D CPI
ร้อยละ
0.0459
(0.0843)
2.1772
(0.6790)
0.5226

R SET50INDEX
ร้อยละ
0.3666
0.8423
6.5573
(8.5970)
3.5175

D SET50Volume
ร้อยละ
0.4865
0.9587
7.3262
(8.5976)
3.7343

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (D INT ) รายเดื อนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับร้ อ ยละ -0.9498 มีส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.2215 ค่ากลางอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.0000 โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงสูงสุ ดร้อย
ละ 0.0000 และอัตราการเปลี่ ยนแปลงตํ่าสุ ดมากถึ งร้อ ยละ -14.2857 ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เ ห็ นว่า ในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT) มีแนวโน้มลดลง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2558
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (D EX ) รายเดือนมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 0.1149 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.2746 ค่ากลางอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.1385 โดยมีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลงสูงสุ ดร้อยละ 3.5422 และอัตราการเปลี่ยนแปลงตํ่าสุ ดร้อยละ -1.8540 นัน่ คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา มีแนวโน้มลดลง (เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น)
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ) รายเดือนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.0459 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5226 ค่ากลางอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -0.0843 โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงสู งสุ ด
ร้ อ ยละ 2.1772 และอัต ราการเปลี่ ยนแปลงตํ่าสุ ด ร้ อ ยละ -0.6790 ซึ่ งเป็ นการสะท้อ นให้เ ห็ นว่ า ในช่ ว งเวลาที่
ทําการศึกษาเงินเฟ้ อ/ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI) มีความผันผวน โดยมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน
อัตราผลตอบแทนรายเดื อ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ (R SET50INDEX ) มีค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.3666 มีส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.5175 ค่ากลางอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อ ยละ 0.8423 โดยมีอตั ราการเปลี่ ยนแปลงสู งสุ ดร้อยละ
6.5573 และอัตราการเปลี่ยนแปลงตํ่าสุ ดร้อยละ -8.5970 ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็ นว่า ในช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษา
ปริ มาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50Volume) มีความผันผวนค่อนข้างมาก
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พย์ (D SET50Volume ) รายเดื อ นมีค่าเฉลี่ ยร้ อ ยละ
0.4865 มีส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.7343 ค่ ากลางอัตราการเปลี่ ยนแปลงร้อ ยละ 0.9587 โดยมีอ ัตราการ
เปลี่ยนแปลงสู งสุ ดร้อยละ 7.3262 และอัตราการเปลี่ ยนแปลงตํ่าสุ ดร้อยละ -8.5976 ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็ นว่า
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ในช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX) มีความผันผวนค่อนข้างมาก และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50INDEX)
ตัวแปรตาม
ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 451.1139 ล้านบาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 342.0904 ค่ากลางปริ มาณซื้อขายเท่ากับ 359.1470 ล้านบาท โดยมีปริ มาณการซื้ อขายสู งสุ ด 2,397.8640 ล้านบาท
และปริ มาณการซื้อขายตํ่าสุ ด 74.8260 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษาอัตราปริ มาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีความผันผวนค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มลดลง
4.3 การตรวจสอบปัญหาความสั มพันธ์ เชิงเส้ นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
จากการการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช้โปรแกรม EViews สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)
ตัวแปร
ETF_Volume
D INT
D EX
D CPI
R SET50INDEX D SET50Volume
ETF_Volume
1.0000
D INT
0.0913
1.0000
D EX
(0.0247)
(0.0725)
1.0000
D CPI
0.2489
0.0223
(0.1226)
1.0000
R SET50INDEX
0.0523
0.1400
(0.6158)
0.1166
1.0000
D SET50Volume
0.0240
0.1367
(0.6206)
0.1166
0.9799
1.0000
จากตารางพบว่า มีปัญหาการมีความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) ของตัวแปรอิสระจํานวน 1 คู่ คือ
ตัว แปรอัตราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) กับ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9799 ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั สู งมาก สําหรับตัว
แปรอื่นอีก 4 ตัวแปร ไม่มีปัญหาการมีความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการมี
ความสัมพันธ์กนั เอง (Multicollinearity) จึงตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสู ง ออก 1 ตัวแปร คือ อัตรา
การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณการซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พย์ (D SET50Volume ) โดยให้อ ัตราผลตอบแทนรายเดื อ นตลาด
หลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) เป็ นตัวแทนในการหาความสัมพันธ์
4.4 วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสมการถดถอยเชิงซ้ อน (Multiple Regression Analysis)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม EViews เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด้วยสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ได้ดงั รู ป
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รู ปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม EViews
จากรู ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ดังนี้
สัมประสิ ทธิ์ค่าคงที่ α มีค่าเท่ากับ 450.0948
สัมประสิ ทธิ์ความชัน β 1 มีค่าเท่ากับ 8.889046
สัมประสิ ทธิ์ความชัน β 2 มีค่าเท่ากับ 8.187676
สัมประสิ ทธิ์ความชัน β 3 มีค่าเท่ากับ 161.8024
สัมประสิ ทธิ์ความชัน β 4 มีค่าเท่ากับ 2.970152
เขียนเป็ นสมการถดถอยเชิงซ้อน ได้ดงั นี้
ETF_VOLUME = 450.0948 + 8.8890D INT + 8.1876D EX + 161.8024D CPI + 2.9701R SET50_INDEX
(0.0000) (0.0697) (0.8673) (0.3878)
(0.7832)
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF ค่า
สัมประสิ ทธิ์การถดถอยของแต่ละตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม มีผลดังนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (D INT ) กับปริ มาณการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีค่าเท่ากับ 8.8890 หมายความว่า ในช่วงที่ทาํ การศึกษา หากอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (DINT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF เพิ่มขึ้น 8.8890 ล้าน
บาท ณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.0697
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
(D EX ) กับปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีค่าเท่ากับ 8.1876 หมายความว่า ในช่วงที่ทาํ การศึกษา หาก
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (D EX ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้ปริ มาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF เพิ่มขึ้น 8.1876 ล้านบาท ณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.8673
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ) กับปริ มาณ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีค่าเท่ากับ 161.8024 หมายความว่า ในช่ว งที่ทาํ การศึกษา หากอัตราการ
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เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ) เพิ่มขึ้นร้อยละ1 จะทําให้ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน ETF เพิ่มขึ้น 161.8024 ล้านบาท ณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.3878
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของอัตราผลตอบแทนรายเดือนตลาดหลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) กับปริ มาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF มีค่าเท่ากับ 2.9701 หมายความว่า ในช่วงทีท่ าํ การศึกษา หากอัตราผลตอบแทนราย
เดือนตลาดหลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) เพิ่มขึ้นร้อยละ1 จะทําให้ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF เพิ่มขึ้น
2.9701 ล้านบาท ณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.7832
โดยมีค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.0699 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนี้มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
ค่อนข้างน้อย
การทดสอบสมมติฐาน
การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ (Coefficient) โดยการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
- สมมติฐานหลัก (H0) : ค่า Coefficient (α , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 ) มีค่าเท่ากับ 0
- สมมติฐานรอง (H1) : ค่า Coefficient (α , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 ) มีค่าไม่เท่ากับ 0
- กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05พบว่า สัมประสิ ทธิ์ ค่าคงที่ α มีค่าไม่เท่ากับ 0 หรื อมี
ค่าเท่ากับ 450.0948 และสัมประสิ ทธิ์ความชัน β1, β2 , β3 , β4 มีค่าเท่ากับ 0 หรื อสรุ ปได้ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ไม่มีผลต่อตัวแปรตาม จึงเขียนเป็ นสมการถดถอยเชิงซ้อนใหม่ ได้ดงั นี้
ETF_VOLUME =
450.0948
ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่า ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (D INT ), อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา (D EX ),
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ), อัตราผลตอบแทนรายเดือ นตลาดหลักทรั พย์
(R SET50INDEX ) และอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume ) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF อย่างมีนยั สําคัญ
5. สรุปผลการศึกษา
สรุ ปผลการศึกษา สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับสมมติฐานได้ดงั นี้
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อปริ มาณการซื้ อขายกองทุน ETF
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT)
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (EX)
3. เงินเฟ้ อ/ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI)
+
4. อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET50_INDEX)
+
5. ปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET50_VOLUME)
-
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6. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรตาม คือ ปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF (ETF_Volume)
เป็ นข้อมูลที่มีล ักษณะคงที่ (Stationary) สําหรั บตัวแปรอิ สระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INT), อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (EX), ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI), อัตราผลตอบแทน
ดัชนี ตลาดหลัก ทรัพย์ (SET50INDEX), ปริ มาณการซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ (SET50Volume) เป็ นข้อ มูล ที่มี
ลัก ษณะไม่ค งที่ (Non-Stationary) ผูศ้ ึกษาจึงปรับข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบของอัตราการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเป็ น
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (DINT), อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา (D EX ), อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (D CPI ), อัตราผลตอบแทนรายเดือน
ตลาดหลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) และอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume ) จาก
การทดสอบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น ระหว่ า งตัว แปรพบว่ า ตัว แปรอัต ราผลตอบแทนรายเดื อ นตลาดหลัก ทรั พ ย์
(R SET50INDEX ) และอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume ) มีความสัมพันธ์กนั สู ง
มาก จึงตัดตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ (D SET50Volume ) ออกจากการวิเคราะห์
โดยให้อตั ราผลตอบแทนรายเดื อนตลาดหลักทรัพย์ (R SET50INDEX ) เป็ นตัวแทนในการหาความสัมพันธ์ ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Eviews เพื่อหาสมการถดถอยเชิงซ้อนพบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรไม่มีอิทธิ พลต่อ
ปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF อย่างมีนยั สําคัญ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เมลดา ไพรพิภชั (2557) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคที่
ส่ งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อา้ งอิงดัชนี ราคาหุ ้นในประเทศ (Equity ETF) พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 (R_S&P 500), ส่ ว นต่ างของดัชนี ก ารลงทุนภาคเอกชน (C_PII) และอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี นิเคอิ (R_NIKKEI) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของกองทุน Equity ETF ในทิศทาง
เดียวกัน ส่ วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (C_INT), ส่ วนต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (C_GDP) และ
ส่ วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา (C_EX) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ในทิศทางตรงกันข้าม และส่ วนต่างของราคาน้ามันดิบดูไบ (C_DUBAI), เงินเฟ้ อ/ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (CPI), ดัชนี ความเชื่อ มัน่ ทางธุ รกิจ (BSI) ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราผลตอบแทนของ
กองทุน Equity ETF ยกเว้นความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศไทย (DCPI)
มีความสอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าว คือ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF อย่าง
มีนยั สําคัญ
สาเหตุอาจเป็ นผลจากการที่ผศู้ กึ ษากําหนดตัวแปรตามในลักษณะที่ไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ศึกษาปริ มาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ETF ซึ่งเป็ นปริ มาณการซื้อขายของทุกกองทุน และมีความหลากหลายในดัชนีที่ใช้
อ้างอิงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นแนวทางสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ที่จะไม่นาํ ตัวแปรอิสระเหล่านี้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต ควรมีการกําหนดตัวแปรตามที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง อาทิ ระบุ
กองทุน ETF ตามประเภทหรื อกองทุนที่ใช้หลักทรัพย์อา้ งอิงกลุ่มเดียวกัน และกําหนดตัวแปรอิสระที่จะทําการศึกษา
ในระดับจุ ลภาค ซึ่ งอาจสะท้อ นการตัดสิ นใจการลงทุนของผูล้ งทุนได้ดีกว่าตัวแปรอิสระในระดับมหภาค เพื่อให้
ทราบปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณการซื้อขายกองทุน ETF ได้ดียงิ่ ขึ้น
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
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