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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาผลกระทบของวัน ในสัป ดาห์ ที่ มี ต่ อ ความผัน ผวนของตลาด
หลักทรัพย์ กรณี ศึกษาดัชนี SET50 โดยข้อมูลที่ นามาศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นข้อมูลแบบอนุ กรมเวลา ซึ่ งใช้ขอ้ มูลราคาปิ ด
รายวัน ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งข้อ มู ลดังกล่ าวรวมทั้งสิ้ น 733 วัน ผลการศึ ก ษาพบว่าในการ
ทดสอบ Unit root ของข้อมูลอนุ กรมเวลาด้วย วิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีลกั ษณะนิ่ ง
(Stationary) ที่ ผลต่างลาดับที่ หนึ่ ง จากนั้นได้นาข้อมูลอัตราผลตอบแทนดัชนี SET50 มาทดสอบค่าความแตกต่างทาง
สถิ ติ ด้ ว ยแบบจ าลอง OLS, GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M, EGARCH(1,1), TGARCH(1,1) และ PARCH(1,1) ซึ่ ง
ผลทดสอบพบว่าแบบจาลองที่สะท้อนผลกระทบด้านวันในสัปดาห์คือ แบบจาลอง OLS และแบบจาลอง PARCH(1,1)
โดยแบบจาลอง OLS พบว่า อัต ราผลตอบแทนมี ค่ าติ ด ลบในวัน จัน ทร์ ส่ วนวัน พุ ธ มี ค่ าเป็ นบวก และแบบจาลอง
PARCH(1,1) พบว่า อัตราผลตอบแทนมีค่าติดลบในวันจันทร์ ส่วนวันศุกร์มีค่าเป็ นบวก สาหรับแบบจาลองอื่นๆ ในแต่
ละวันนั้นไม่ได้แตกต่างจากวันอื่นๆ ในสัปดาห์ ซึ่งเมื่อพิจาณาความเหมาะสมขอตัวแบบจาลองที่สะท้อนผลกระทบด้าน
วัน ในสั ป ดาห์ จ ากค่ า Akaike information criterion (AIC) และ Schwarz criterion (SIC) พบว่าแบบจ าลองที่ มี ค วาม
เหมาะสมมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบจาลอง PARCH(1,1) เนื่ องจากเป็ นแบบจาลองที่มีค่า AIC และ SIC น้อย
ที่สุด นักลงทุนอาจนาผลไปใช้วางแผนการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ กากับดูแล
สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อป้ องกันการสร้างผลกาไรเกินปกติในตลาด เพื่อป้ องกันการได้เปรี ยบในข้อมูลข่าวสารของ
นักลงทุนบางกลุ่มอันจะนามาซึ่งความมีประสิ ทธิภาพของตลาดต่อไปต่อไป
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ABSTRACT
Purpose of this research is to study the effect of the day of week on stock market volatility in case of SET50
index. The study includes an analysis of time series by using the daily data; Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
and Friday. Data are the closing prices of the SET and were collected from July 1, 2013 to June 30, 2016 to tally 733
days. The results of unit root test by using Augmented Dickey-Fuller (ADF) test indicate that the data are stationary
at the first difference. Further, those data were examined by statistical analysis i.e. OLS, GARCH(1,1), GARCHM(1,1), EGARCH(1,1), TGARCH(1,1) and PARCH(1,1) models. The OLS and PARCH models reflect the day of
week effect. The OLS find negative return on Monday but positive return on Wednesday. While the PARCH(1,1)
find negative return on Monday but positive return on Friday. The results from the rest models are not significant.
Model adequacy using the Akaike information criterion (AIC) and the Schwarz criterion (SIC) are considered. The
results show that the PARCH(1,1) is the best model because of its lowest AIC and SIC values relative to another
model. Investors may use the investment plan to maximize efficiency. Morover, the regulators can use the
information to prevent the excess profits in the market. This will prevent some investors from gaining advantage in
the information that will bring about the efficiency of the market.
คาสาคัญ: ผลกระทบของวันในสัปดาห์ ความผันผวน ตลาดหลักทรัพย์
Keywords: Day-of-the-week effect, Volatility, Stock market

บทนา
ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทและหน้าที่เพื่อเป็ นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ที่นกั ลงทุนต้องการซื้อขาย
หรื อ ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์น้ ัน ๆ โดยการซื้ อ ขายตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้น การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ าวสาร
(Information efficiency) และการดาเนินงาน (Operation efficiency) ที่ดีน้ นั จะต้องเป็ นสากล เพื่อช่วยส่ งเสริ มการระดม
เงินทุนภายในประเทศซึ่ งเป็ นปั จจัยทุนที่สาคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มการพัฒนา และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
และบทบาทที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การส่ งเสริ มการออมและการระดมเงินทุน การสร้างสภาพคล่อง การ
เป็ นตัวช่วยในการปรับโครงสร้างทางธุรกิ จเป็ นแหล่งกลางในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์อย่างมีระบบระเบียบ
การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิจการ การให้ความคุม้ ครองผลประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในตลาด และการสร้างข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ [1]
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) นับเป็ นสถาบันการเงิ นที่ เป็ นแหล่ง
เงินทุนหนึ่ งที่ ทางภาครัฐได้ให้ความสนใจสนับสนุนอย่างจริ งจัง โดยมีการกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานการพัฒนา
ระบบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้า โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ให้ ค วามคุ ้ม ครอง
ผลประโยชน์ต่อทุ กฝ่ ายที่ มีความเกี่ ยวข้องในตลาด จัดการควบคุมซื้ อขายหลักทรัพย์ให้มีความเป็ นระเบี ยบ มีสภาพ
คล่องและมีความยุติธรรม และจากการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์น้ นั ได้มีการวางแผนการพัฒนาการดาเนิ นงานมาจนถึง
ปั จจุบนั โดยได้วางกรอบแบบแผนหน้าที่อย่างเป็ นระบบ แต่ก็ยงั ไม่สามารถที่จะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ และหลีกเลี่ยง
ปั ญหาที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของสถาบันได้ ยังคงมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมือง และปั ญหาจาก
ทางต่างประเทศ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ออกจาหน่ ายในตลาด
แรกมาแล้วโดยราคาและมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพ ย์ในตลาดหลักทรั พย์ ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บัน มี ค วามผัน ผวน
(Volatility) อย่างมาก รวมทั้งมีบริ ษทั ที่ สนใจเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นจานวนมากขึ้น
และคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีนกั ลงทุนที่เป็ นประชาชนทัว่ ไปเท่านั้น แต่ยงั มีนกั
ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อส่ งเสริ มการออกตราสารอนุพนั ธ์ และเป็ นเครื่ องมือวัดสภาวการณ์ตลาดสาหรับกองทุนรวมต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์
จึงจัดทาราคาดัชนี SET50 เพื่อเป็ นดัชนี ราคาหุ ้นที่ ใช้แสดงระดับ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ ้นสามัญ 50 ตัวที่ มี
มูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) สู งการซื้ อขายมีสภาพคล่องสู งอย่างสม่าเสมอ และมีสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด การปรับรายการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการ
หลัก ทรั พ ย์ที่ ใ ช้ใ นการค านวณราคาดัช นี SET50 ทุ ก ๆ 6 เดื อน ทั้ งนี้ เพื่ อ ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสภาวะในตลาดหลักทรัพย์ [2]
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึ กษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ (Day-of-the-week effect) ที่ ส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเลือกศึกษาดัชนี SET50 เนื่องจากดัชนี SET50 เป็ นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสู ง และการซื้อขายมี
สภาพคล่องสู งอย่างสม่ าเสมอเป็ นเป็ นดัชนี ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ (Composite index) ซึ่ งเป็ นดัชนี ที่
จัดทาขึ้นเพื่อให้เป็ นดัชนีอา้ งอิง โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสู ง
จ านวน 50 หลัก ทรั พ ย์แ รก อี ก ทั้ งดั ช นี SET50 เป็ นหุ ้ น ที่ มี ปั จ จัย พื้ น ฐานดี มี อ ัต ราการเติ บ โตของบริ ษัท อย่ า ง
ต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงเลือกศึกษาดัชนี SET50 เพื่อศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ดัชนี SET50 โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป EViews ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิ ทธิภาพของตลาดอีกวิธี
หนึ่งที่จะทาให้ผทู ้ ี่สนใจในด้านการลงทุน มีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สามารถนาผลการศึกษาไปใช้
เป็ นข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจลงทุนในดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ดชั นี SET50 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ น
ข้อมูลให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาในด้านการลงทุน และการพัฒนาในด้านการลงทุนในประเทศให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมมติ ฐานความมี ประสิ ทธิ ภาพของตลาด (Efficient market hypothesis) เชื่ อว่า ตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพ คื อ
ตลาดที่ ราคาหลักทรั พ ย์ได้ส ะท้อนข้อ มูล ข่ าวสารที่ เกี่ ยวข้อ งเรี ยบร้ อ ยแล้ว [3] จากแนวคิ ดดังกล่าวท าให้ท ราบว่า
กระบวนการทากาไรในตลาดอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินจากกาไรปกติจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ การศึกษาในหัวข้อการทดสอบประสิ ทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ได้ถูกทดสอบอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณาว่าตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ เป็ นไปตามสมมติฐานความมีประสิ ทธิภาพของตลาดหรื อไม่ ผลกระทบของวันในสัปดาห์
เป็ นปรากฏการณ์ที่อตั ราผลตอบแทน (Stock return) ของวันหนึ่ งในสัปดาห์จะมีค่าสูงกว่าวันอื่นๆ เป็ นหนึ่งในประเด็น
การศึ กษาเกี่ ยวกับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตลาดที่ มีการศึ กษาอย่างแพร่ หลายทั้งตลาดในประเทศที่ พฒั นาแล้ว
(Developed market) และตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging market) ซึ่ งมี การศึ กษาที่ พบผลกระทบดังกล่าวไม่ใช่เพียงแต่ใน
สหรัฐอเมริ กา อีกทั้งยังพบในตลาดทุนขนาดใหญ่และพัฒนาแล้วจานวนมาก เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น รวมไปถึงตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง และตุรกี เป็ นต้น [4]
ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาผลกระทบที่ มีต่อผลตอบแทนในตลาดหุ ้นทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายปี ได้รับ
ความนิ ยมในหลายประเทศและภูมิภาค ซึ่ งผลของการศึ กษาของนักวิชาการมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
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ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาในตลาดที่พฒั นาแล้ว Dubois และ Louvet [5] ได้ทาการศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ใน
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนค่อนข้างต่าในช่วงต้นสัปดาห์ ในขณะที่การศึ กษาของ Charles [4] พบว่า แบบจาลองในตระกูล GARCH
สามารถใช้วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ มี ค วามผัน ผวนมากได้เป็ นอย่างดี และ Kiymaz และ Berument [6] ได้ใช้แบบจาลอง
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) ในการศึ ก ษาและพบความผัน ผวนของอัต รา
ผลตอบแทนของวันจันทร์ (Monday effect) ค่อนข้างสู งในเยอรมัน และญี่ปุ่น แต่สูงในวันศุกร์ สาหรับสหรัฐอเมริ กา
และแคนาดา และสูงในวันพฤหัสบดีสาหรับสหราชอาณาจักร
ส่ วนการศึ กษาในตลาดเกิ ดใหม่ Chen, Kwok, และ Rui [7] ได้ศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ ในตลาด
หลักทรัพย์ของจีนแล้วพบว่า อัตราผลตอบแทนติดลบในวันอังคาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cai, Li, และ Qi [8]
ได้ศึกษาการซื้ อขายในตลาดหุ ้นจีน พบว่าตลาดหุน้ Shenzhen และตลาดหุน้ Shanghai มีผลกระทบเป็ นลบในวันอังคาร
และมี ผ ลกระทบเป็ นบวกในวัน ศุ ก ร์ ต่ อ มา Anwar และ Mulyadi [9] ศึ กษาผลกระทบวัน ของสั ป ดาห์ ใ นประเทศ
อินโดนี เซี ย สิ งคโปร์ และมาเลเซี ยในตลาดหุ ้นซึ่ งพบว่าผลตอบแทนในวันศุกร์ เป็ นบวก และผลตอบแทนในวันจันทร์
เป็ นลบ หลังจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ท้ งั 28 หลักทรัพย์จาก 25 ประเทศทั่วโลกได้ถูกศึ กษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ถึง ค.ศ.
2016 ผลการวิจยั สอดคล้องกับ Zhang, Lai, และ Lin [10] ซึ่งสรุ ปได้วา่ แต่ละหลักทรัพย์มีผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่
ละวัน
นอกจากนี้ ยงั มีผลการศึกษาที่เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับกระทบจากวันจันทร์ ของ Pettengill [11] ที่สามารถ
สรุ ป การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สาเหตุ ข องปรากฏการณ์ ดังกล่ าวได้ว่าเกิ ด จากปั จ จัยด้านระยะเวลาการส่ ง มอบสิ น ทรั พ ย์
(Settlement Date) ซึ่ งมีการกาหนดระยะเวลาส่ งมอบสิ นทรัพย์ตามจานวนวันทาการจึงทาให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ใน
วันศุกร์ มีระยะเวลาการส่ งมอบสิ นทรัพย์และชาระเงินยาวนานกว่าวันอื่นๆ ในสัปดาห์ และปั จจัยด้านช่วงเวลาในการ
การประกาศข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ทั้งรู ปแบบของการประกาศข่าวร้ายและการประกาศจ่ายเงินปั นผลในช่วงวันสุ ด
สัปดาห์ซ่ ึงเป็ นช่วงที่นกั ลงทุนไม่ค่อยติดตามข่าวสาร อีกทั้งปั จจัยด้านพฤติกรรมของนักลงทุน ได้แก่ การมีทศั นคติที่ไม่
ค่อยดี ต่อวันจันทร์ เนื่ องจากเป็ นวันแห่ งการเริ่ มต้นของสัปดาห์โดยเรี ยกว่าเป็ น Blue Monday และพฤติกรรมนักลงทุน
รายย่อยที่มกั จะใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์พิจารณาพอร์ตการลงทุน
การศึ กษาผลกระทบของวัน ในสัป ดาห์ ในประเทศไทย ได้แก่ Brooks และ Persand [12] ได้ท าการศึ กษา
ผลกระทบของวันที่มีต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 5 ดัชนีในทวีปเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และประเทศไทย พบว่า วันจันทร์ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย และประเทศมาเลเซีย ส่วน Holden, Thompson, และ Ruangrit [13] ได้ศึกษาผลกระทบของวันและเดือนที่ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลรายวันจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรวมเป็ นข้อ มูลทั้งสิ้ น 1,473 วัน (ค.ศ.1995-2000) และผลการศึ กษาพบว่าวัน จัน ทร์ วัน อังคาร และวัน
พฤหัสบดี เป็ นวันที่มีอตั ราผลตอบแทนติดลบ โดยที่วนั จันทร์ติดลบมากที่สุด และวันศุกร์เป็ นบวกมากที่สุด และกัลยานี
[14] พบว่า วิธีกาลังสองน้อยที่ สุด (Ordinary least square: OLS) เป็ นวิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบผลกระทบของวันใน
สัปดาห์ และได้เสนอแนะว่าข้อมูลราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนและคาดว่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่ อนมี
ความสัม พัน ธ์กับ กาลังสองค่าคลาดเคลื่ อ นในอดี ต การศึ กษาที่ ใช้ขอ้ มู ลของราคาหลักทรั พ ย์จึงควรใช้แบบจาลอง
GARCH โดยอาจอยูใ่ นลักษณะใดขึ้นอยูก่ บั สมมติฐานของงานวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทาให้ทราบว่าการศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ในประเทศไทยมี
จานวนไม่มากนัก การศึ กษาที่ ผ่านมาส่ วนใหญ่ มกั นิ ยมใช้ขอ้ มูลดัชนี ราคาตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (SET
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

index) และวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ซึ่งไม่ได้คานึ งถึงความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนกับกาลังสอง
ค่าคลาดเคลื่อนในอดีต ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ Brooks และ Persand [12] และ กัลยานี [14] จะมีเพียงการศึกษา
ของ Holden, Thompson, และ Ruangrit [13] ที่ ไ ด้เปรี ย บเที ย บผลกระทบของวัน ในสั ป ดาห์ ร ะหว่า งวิธี OLS กับ
แบบจาลอง GARCH, GARCH-M [15] และ GJR-GARCH [16] การศึกษาครั้งนี้จะใช้วธิ ี OLS กับแบบจาลองในตระกูล
GARCH ต่างๆ 5 แบบจาลอง คือ GARCH, GARCH-M, EGARCH, TGARCH และ PARCH โดยใช้ขอ้ มูลดัชนี SET50
ซึ่งเป็ นดัชนีที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นดัชนีอา้ งอิง โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องใน
การซื้อขายสูงจานวน 50 หลักทรัพย์แรก และเป็ นหุน้ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีอตั ราการเติบโตของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง

วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์
ดัชนี SET50 โดยใช้ขอ้ มูล ราคาปิ ดของดัชนี ราคาตลาดหลักทรั พย์รายวันตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึ ง วัน ที่ 30
มิถุนายน 2559 จากฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งสิ้ น 733 วัน เป็ นตัวแปรใน
การวิเคราะห์ โดยจะท าการทดสอบความนิ่ งของข้อ มู ล (Unit root) เพื่ อ ทดสอบว่าข้อ มู ล ที่ น ามาใช้มี ล ัก ษณะนิ่ ง
(Stationary) หรื อมีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-stationary) ซึ่ งข้อมูลราคาปิ ดที่นามาวิเคราะห์ สามารถแสดงในเชิงสถิติพรรณนา
ที่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุดและจานวนกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 1
การทดสอบความนิ่ ง ของข้อ มู ล เป็ นการตรวจสอบข้อ มู ล อนุ ก รมเวลาว่ามี ล ัก ษณะเป็ นแบบนิ่ ง หรื อ ไม่
การศึกษาครั้งนี้จึงทาการทดสอบด้วยวิธี Augmented Dicky-Fuller test (ADF) [17, 18] ดังสมการ
กรณี None

ΔXt = θXt-1 +



i X t 1 + εt
i 1

กรณี Intercept



ΔXt =  + θXt-1 +  i X t 1 + εt
i 1

กรณี Trend and intercept

ΔXt =  + t + θXt-1 +



i X t 1 + εt

(1)
(2)
(3)

i 1

โดยที่

X คือ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรที่กาลังศึกษา

 = ค่าคงที่
t คือ ค่าแนวโน้มเวลา

 , ,  = ค่าพารามิเตอร์
 t = ค่าคลาดเคลื่อน

การหาความสัมพันธ์ของดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ในวันทาการในสัปดาห์ท้ งั 5 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ด้วยการนาผลตอบแทนในแต่ละวันมาคานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย โดยจะใช้
สมการถดถอยตามแบบของ Gibbons และ Hess [19] และการทดสอบว่าผลตอบแทนในแต่ละวันนั้นแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่ ด้วยการสมการดังนี้
Rt  ln

โดยที่

Pt
Pt 1

R คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคา
P คือ ราคาปิ ดของตลาดหลักทรัพย์

(4)
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จากนั้นนาผลตอบแทนเฉลี่ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันที่คานวณได้มาหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวัน
บนพื้นฐานของ OLS จะได้สมการดังนี้
4

p

k 1

i 1

Rt     k Dkt  i Rt i   t

โดยที่

(5)

Dkt = ตัวแปรฐานสอง (Binary Variable) โดย

D1t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันจันทร์ และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น
D2t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันอังคาร และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น
D3t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันพุธ และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น
D4t = 1 ถ้าวันที่ t เป็ นวันพฤหัสบดี และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น

, = ค่าพารามิเตอร์

จากนั้นนาค่าเฉลี่ยดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ในแต่ล่ะวันมาทดสอบสมมติฐานว่าดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์
ทาการทั้ง 5 วันไม่มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดงั นี้
H 0 : ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ในแต่ล่ะวันทาการทั้ง 5 วันไม่มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
H1 : ดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ในแต่ล่ะวันทาการทั้ง 5 วันมีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากนั้นทาการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลอง GARCH โดย Bollerslev [20] ได้มีการพัฒนาแบบจาลอง ARCH [21]
โดยแบบจาลอง ARCH นั้น มี ส มมติ ฐานว่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่ อนมี ค วามไม่ค งที่ อยู่ตลอดเวลาและมี
ความสัม พัน ธ์กับ ก าลังสองของค่ าคลาดเคลื่ อ นในอดี ต นั่น คื อ แบบจาลอง ARCH ใช้ส าหรั บ การประมาณค่ าและ
พยากรณ์ค่าความผันผวนแบบมีเงื่อนไข (Conditional variance) ที่การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในลักษณะที่มีการกระจุก
ตัวของความผันผวน Bollerslev [20] ได้นาแบบจาลองดังกล่าวมาขยายต่อเป็ น GARCH โดยการให้ค่าความแปรปรวน
แบบมีเงื่อนไขมีลกั ษณะเป็ นไปตามกระบวนการ ARMA [22] ดังสมการความแปรปรวน (Variance equation) ต่อไปนี้
 t2     t21   t21
(6)
โดยที่  t2 = ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน
 ,  = ค่าพารามิเตอร์
และเมื่อแบบจาลองดังที่กล่าวมาได้มีการยอมรับ Engle, Lilien, และ Robins [15] จึงได้มีการนาเสนอพัฒนา
แบบจาลองต่างๆ ต่อมาเป็ นแบบจาลอง GARCH-M เนื่องจากมีแนวคิดว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์น้ นั จะแสดงผลใน
รู ปแบบของค่าเฉลี่ย (Mean) อยูด่ ว้ ยดังสมการ
4

p

k 1

i 1

Rt     t 1   k Dkt  i Rt i   t

โดยที่

(7)

 = ค่าพารามิเตอร์

นอกจากนี้ การใช้ EGARCH คิ ด ค้น โดย Nelson [23] ซึ่ งสามารถตอบสนองข้อ จ ากัด ได้ส องประการคื อ
ประการแรกสามารถระบุวา่ ค่าแปรปรวนเป็ นบวกหรื อลบและการทานายค่าผันผวนจะมีค่าเป็ นบวก ในส่ วน TGARCH
ได้ ถู ก พัฒ นาขึ้ นโดย Zakokian [24] ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากสามารถขจัด ความแปรปรวนแบบมี เงื่ อ นไข
(Conditional heteroskedasticity) คล้ายกับ GJR-GARCH และแบบจาลองสุดท้าย คือ PARCH เป็ นแบบจาลองอีกตัวที่
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พัฒนาอีกสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เป็ นอย่างดี [25] ในส่วนการในการประมาณการค่าของความคาดเคลื่อน ดังสมการ
ต่อไปนี้
ln  t2    

 t 1

  t 1   ln  t21
 t 1
 t 1

 t      t 1   t 1   t 1
    
2
t

โดยที่

2
t 1

  I

2

t 1 t 1

 

2
t 1

(8)
(9)
(10)

I = 1 ถ้า  t < 0 และ = 0 หากเป็ นอย่างอื่น

t

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจาลอง OLS, GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M, EGARCH(1,1), TGARCH(1,1) และ
PARCH(1,1) โดยมีการอ้างอิงจากงานวิจยั หลายชิ้นว่าเวลา t-1 เป็ นเวลาที่ใกล้กลับตัวแปรมากที่สุด [26, 27] และมีความ
นิยมใช้เป็ นตัวแปรในสมการตรวจสอบความผิดปกติของตลาด

ผลการวิจัย
การทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยการทดสอบ ADF โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป EViews และเปรี ยบเที ยบ
ค่าสถิติ ADF กับค่าวิกฤติของ Mackinnon [28] ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า อนุกรมเวลามีลกั ษณะ
นิ่งที่ผลต่างลาดับที่ 1 (1st difference) แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในอันดับที่ 1 (Integrated order 1: I(1)) และเมื่อนาข้อมูล
ในแต่ ล ะวัน มาวิเคราะห์ ด้วยด้วยแบบจาลอง OLS, GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M, EGARCH(1,1), TGARCH(1,1)
และ PARCH(1,1) ดังตารางที่ 3-7 พบว่าในแบบจาลอง OLS วันจันทร์ และวันพุธมีผลกระทบต่อวันในสัปดาห์อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.10 ด้วยค่า probability = 0.0871 และ 0.0549 ตามลาดับ ในแบบจาลอง PARCH(1,1) นั้นวันจันทร์
และวันศุกร์ มีผลกระทบต่อวันในสัปดาห์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.10 ด้วยค่า probability = 0.1 และ 0.0217 ตามลาดับ
สาหรับแบบจาลองอื่นๆ นัน่ คือ แบบจาลอง GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M, EGARCH(1,1) และ TGARCH(1,1) ใน
แต่ละวันนั้น ไม่ได้แตกต่างจากวันอื่ นๆ ในสัปดาห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนี
SET50 ในกลุ่มดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากการทดสอบความเหมาะสมของตัว
แบบจ าลองโดยอาศั ย ค่ า Akaike information criterion (AIC) และ Schwarz criterion (SIC) โดยมี ห ลัก การว่ า หาก
แบบจาลองมี ค วามเหมาะสมมากกว่ากับ ข้อ มู ล นั้น ค่ า AIC และ SIC จะมี ค่ าน้อ ยที่ สุ ด โดยผลการทดสอบพบว่า
แบบจาลองที่ มีความเหมาะสมในการที่จะใช้ในการทดสอบหาผลกระทบของวันในสัปดาห์ในแต่ละวันก็แตกต่างกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของแบบจาลอง

สรุป และอภิปรายผล
การทดสอบผลกระทบของวันในสัปดาห์โดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของดัชนี SET50 ครั้งนี้ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า วัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ มีผลกระทบต่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยวันจันทร์ มี
อัตราผลตอบแทนติดลบ (-0.0018) ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนของวันพุธมีค่าเป็ นบวก (0.0020) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.10 เมื่อทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี OLS และวันจันทร์ มีอตั ราผลตอบแทนติดลบ (-0.0011) ในขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนของวันศุกร์มีค่าเป็ นบวก (0.0009) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และ 0.05 ตามลาดับ เมื่อทาการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี PARCH ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brooks และ Persand [12] ที่ พบว่าวันจันทร์ เป็ นปั จจัยที่ มี
ผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในประเทศไทย และการศึกษาผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ของกัลยานี [14] ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับฤดูกาลความผิดปกติของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จากการศึกษายืนยันได้วา่ มีความผิดปกติของวันในสัปดาห์เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามเหตุผลข้างต้นดังที่ได้กล่าวมา อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุน ด้วยพฤติกรรม และเหตุจูง
ใจของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยเป็ นนักลงทุนที่ ใช้เหตุผลประกอบในการลงทุนซื้ อขายหลักทรัพย์ (Rational
Investor) ใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ ป ระกอบในการลงทุ น (Informed investor) โดยนักลงทุ น มักจะตัดสิ นใจซื้ อขาย
หลักทรัพย์จากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และคาชักชวนของนายหน้าทางด้านหลักทรัพย์ นักลงทุนอาจ
น าผลไปใช้ว างแผนการลงทุ น เพื่ อ ให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด และหน่ วยงานที่ ท าหน้าที่ ก ากับ ดู แ ล ได้แ ก่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถนาข้อมูลไปใช้
เพื่อป้ องกันการสร้างผลกาไรเกินปกติในตลาด หรื อออกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ชดั เจนเพื่อป้ องกันการ
ได้เปรี ยบในข้อมูลข่าวสารของนักลงทุนบางกลุ่ม อันจะนามาซึ่งความมีประสิ ทธิภาพของตลาดต่อไปต่อไป
การศึ กษาโดยการเลื อ กแบบจ าลอง OLS, GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M, EGARCH(1,1), TGARCH(1,1)
และ PARCH(1,1) นั้นอาจจะเป็ นแบบจาลองที่ไม่ใช่แบบจาลองที่ดีที่สุด เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาในการพยากรณ์ต่าง
มี ความแตกต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นทางด้านวัน เวลา แต่ ยงั มี อิ ท ธิ พ ลทางด้านอื่ น ๆ ที่ ท าให้ ปั จ จัยทางด้านผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงหรื อได้รับผลกระทบทางด้านปั ญหาการเมือง สิ่ งแวดล้อม หรื อแม้กระทัง่ ความพึงพอใจของผูล้ งทุน แต่
แบบจ าลองที่ ท างผู ศ้ ึ ก ษาได้น ามาศึ กษาอาจจะกล่ าวได้ว่าเป็ นแบบจาลองที่ ส ามารถน าไปพยากรณ์ ได้ดี ทั้งนี้ การ
พยากรณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การเลือกแบบจาลองที่เหมาะสมซึ่ งไม่สามารถระบุรูปแบบที่แน่นอนได้ ดังนั้นการศึกษาต่อไป
ควรมีการทดลองเลือกรู ปแบบของแบบจาลองอื่นๆ แล้วนามาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบการพยากรณ์แล้ว
จึงทาการเลือกแบบจาลองที่ดีที่สุด
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ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของดัชนี SET50
สถิติพ้นื ฐาน
วันจันทร์ วันอังคาร
ค่าเฉลี่ย
949.55
948.89
ค่ามัธยฐาน
949.84
952.73
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
71.79
71.24
ค่าสูงสุด
1,069.03 1,070.59
ค่าต่าสุด
769.81
785.72
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
143
149

วันพุธ
950.02
952.63
70.79
1,069.11
775.54
147

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ ADF ของดัชนี SET50
Unit root test

Include in test equation

None
Level
Trend and interception
Interception
None
1st difference
Trend and interception
Interception
หมายเหตุ: *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ADF test
-0.3939
-2.0314
-1.8546
-32.1761***
-32.1374***
-32.1579***

วันพฤหัสบดี
953.04
961.03
71.40
1,074.80
761.75
148

วันศุกร์
952.80
957.21
71.33
1,074.39
773.46
146

รวม
4,754.30
4,773.44
356.55
5,357.92
3,866.28
733.00
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 ผลทดสอบผลกระทบวันจันทร์
Variable
OLS
GARCH
GARCH-M EGARCH TGARCH
Mean Equation
0.0007*
Constant
0.0002
0.0010***
0.0014***
-0.0006*
-0.0006
Monday
-0.0018* -0.0008
-0.0008
-0.0009
-6.2539
AIC
-6.0784
-6.2381
-6.2365
-6.2784
-6.2121
SIC
-6.0715
-6.2023
-6.1947
-6.2366
หมายเหตุ: *, ** และ *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลทดสอบผลกระทบวันอังคาร
Variable
OLS
GARCH
GARCH-M EGARCH TGARCH
Mean Equation
Constant
5.62E-05
0.0007*** 0.0011
-0.0004*** 0.0004
0.0004
Tuesday
-0.0008
0.0005
0.0005
-0.0008
-6.2534
AIC
-6.0754
-6.2374
-6.2357
-6.2966
-6.2116
SIC
-6.0575
-6.2015
-6.1939
-6.2489
หมายเหตุ: *, ** และ *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลทดสอบผลกระทบวันพุธ
Variable
OLS
GARCH
GARCH-M EGARCH TGARCH
Mean Equation
0.0004
Constant
0.0005
0.0006***
0.0010
-0.0003
0.0006
Wednesday
0.0020*
0.0010
0.0010
-0.0007
-6.2538
AIC
-6.0793
-6.2385
-6.2370
-6.2775
-6.2120
SIC
-6.0614
-6.2027
-6.1952
-6.2357
หมายเหตุ: *, ** และ *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ผลทดสอบผลกระทบวันพฤหัสบดี
Variable
OLS
GARCH
GARCH-M EGARCH TGARCH
Mean Equation
0.0014*
0.0007***
Constant
-7.49E-05 0.0011***
-0.0006
0.0010
-0.0010
-0.0011
Thursday
-0.0002
-0.0007
-6.2388
-6.2372
-6.2554
AIC
-6.0746
-6.2776
-6.2030
-6.1955
-6.2136
SIC
-6.0567
-6.2358
หมายเหตุ: *, ** และ *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

PARCH
0.0003***
-0.0011*
-6.2963
-6.2779

PARCH
0.0005
-0.0004
-6.2770
-6.2352

PARCH
0.0004
0.0004
-6.2713
-6.2235

PARCH
-7.49E-05
-0.0002
-5.7036
-5.6560
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ตารางที่ 7 ผลทดสอบผลกระทบวันศุกร์
Variable
OLS
GARCH
GARCH-M EGARCH TGARCH
Mean Equation
0.0007**
0.0012
0.0004
Constant
-0.0003
8.22E-05
0.0004
-0.0005
0.0008
Friday
0.0007
0.0013
-6.2372
-6.2357
-6.2543
AIC
-6.0752
-6.2799
-6.2014
-6.1939
-6.2125
SIC
-6.0573
-6.2381
หมายเหตุ: *, ** และ *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

PARCH
0.0001
0.0009**
-6.2848
-6.2370
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