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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พซีี จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF IRPC PUBLIC 

COMPANY LIMITED (IRPC) 

ปราถนา ขดุสุวรรณ 1  ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร 2 

------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่  

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI)โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ

รายเดือน โดยศึกษาในระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

(ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดย ดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน (ENERG) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX), ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

(ENERG), อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR), ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค(CPI), ราคาหลกัทรัพย ์

 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ABSTRACT 

 The objective of the study of  Factors Affecting the stock price of  IRPC 

Public Company Limited (IRPC) is to study factor that determine stock price of  

IRPC Public Company Limited (IRPC) 

 The  factors used in this study are Crude oil price index (NYMEX), Energy 

price index (ENERG), Inflation Rate (INF),The twelve - month Interest Rate (INR), 

and Consumer Price Index (CPI) The monthly data of January 2008 to December 

2012 ; 60 months in total. Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares 

(OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that,  Crude oil price index (NYMEX), Inflation Rate 

(INF), and Consumer Price Index (CPI) statistically are positively affect the stock 

price of  IRPC Public Company Limited (IRPC) at the significance level of 0.05 

Key Words : NYMEX, ENERG, INF, INR,  CPI , STOCK PRICE 

1. บทนํา 

ภายใตค้วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และความกา้วหนา้ของประเทศ จึงจาํ 

เป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อขยายตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ  และตอ้งใชเ้งินในการลงทุน

จาํนวนมาก ดงันั้นรัฐบาลจึงไดจ้ดัตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้ึนมา เพื่อ

ใชเ้ป็นแหล่งระดมเงินทุนในการขยายการลงทุนภายในประเทศ และเพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการขยายธุรกิจดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่การกูย้ืมเงินจากธนาคาร และ

เป็นการเปิดโอกาสประชาชนทัว่ไปเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะเป็นการกระจาย

รายไดจ้ากผูป้ระกอบการ ไปสู่ประชาชน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand - SET)   

จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปิดทาํการ

ซ้ือขายข้ึนอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในว ันที่  30 เมษายน พ.ศ.2518  ปัจจุบนัการ

ดาํเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญติัหลกั  

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง หรือตลาดรองในการ
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ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเป็นกลไก หรือตวักลางในการระดม1 2เงินออมเงินทุน1 2ส่วนเกิน

จาก12ภาคครัวเรือน12มาจดัสรรสู่12ภาคการผลิต12ท่ีตอ้งการเงินทุนทาํใหก้ารออม และการลง 

ทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีมาลงทุนในหลกัทรัพย ์จะให้ความสําคญักบัหลกัทรัพย์

ท่ีมีการเติบโตทั้งในด้านกาํไร รายได้ และสภาพคล่องของหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ คือ หลกั 

ทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ  และถือไดว้า่เป็น  

อุตสาหกรรมพื้นฐานในการรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจประ 

เภทอ่ืนๆ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการอุปโภคบริโภค และท่ีสําคญัยงัเป็นท่ีนิยมจากนัก

ลงทุนมากท่ีสุดตลอดช่วงระยะหลายปีท่ีผา่นมา   

จากเหตุการณ์ดงักล่าวรัฐบาลไทย จึงเล็งเห็นความสาํคญัของอุตสาหกรรมดา้น  

พลงังาน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัในภาคการผลิต การอุปโภคและบริโภค

ของประชาชนจึงไดมี้การส่งเสริมการระดมเงินทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การลงทุนจากภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึง

นกัลงทุนในต่างประเทศ และไดน้าํบริษทัในเครือรัฐวิสาหกิจบางบริษทัมาจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นการแปรรูปของบริษทัท่ีรัฐถือหุ้นเป็น

ส่วนใหญ่มากระจายหุ้น เพื่อให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในการลงทุน และเพื่อการ

ขยายการจดัหาพลงังานมาใชใ้นการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอภายในประเทศ 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีสําคญับริษทัหน่ึงของ

ประเทศไทย คือ บริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

กลุ่มพลังง าน ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทัที่สําค ัญบริษทัหน่ึงท่ีผลิตแล ะส่งออกผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และในปัจจุบนัโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเปล่ียนแปลง

จากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ทาํให้เกิดความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานในการพฒันาประเทศให้มีอตัราการขยายตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง 4จึง

คาดการณ์วา่บริษทั4 ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  จะเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ จึงทาํให้ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มีความน่าสนใจ

มากข้ึน และประกอบกบัราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนดว้ย 
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 จากเหตุการณ์ดงักล่าวจะเห็นได้วา่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  มีความสําคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจ และเป็นหลกัทรัพยที์่ไดรั้บความนิยมจากนกัลงทุนเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้นผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะศึกษาถึง

พื้นฐานของหลกัทรัพยไ์ออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  และความเส่ียงท่ีนกัลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์พึงจะได้รับ  และใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  

ดชันีหลักทรัพย์กลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)   

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไอ

อาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับนกัลงทุน นกัธุรกิจ  และผูท่ี้สนใจใชป้ระกอบการ

พิจารณาการตดัสินใจในลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

3.  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการของ

บริษทั  เช่นใช้ในการวางแผน การดาํเนินงาน  ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และความลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

จากการลงทุนทาํใหผ้ลประกอบการดีข้ึน 

4.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ในการทาํวิจยัหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ 

พีซี จาํกดั (มหาชน) หรือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

สมมติฐานงานวจัิย 

 การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ไวว้า่การ 

เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) 
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อตัราเงินเฟ้อ (INF) อัตราดอกเบ้ียเ งินฝากประจาํ  12  เดือน (INR)  และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาสู่

การศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มี ต่อผลราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  โดย

ใชปั้จจัยทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ดชันีหลกัทรัพย ์ 

กลุ่มพลงังาน (ENERG)  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเ งินฝากประจาํ 12  เดือน 

(INR)  และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี 

จาํกดั (มหาชน)  ดงัแผนภาพขา้งล่างดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ                                                                                 ตวัแปรตาม                   

                                                                                        

 

 

  

 

 

 

 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พีซี จ ํากัด 

(มหาชน) ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และมี

ประโยชน์ต่อการทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  แนวคิดการลงทุน,ทฤษฎีการลงทุน, แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

  การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

 

ราคาหุน้ IRPC 

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) 

 
ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 
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ส่วนที ่2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

 ความเป็นมาและความสําคญัของตลาดหลกัทรัพย ,์แนวโน้มอุตสาหกรรม

 พลงังาน และปิโตรเลียม,การดาํเนินงานของ บริษทัฯ  ในช่วงท่ีศึกษา  

ส่วนที ่3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข  (2555)  :  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงาน  เพื่อศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา 

ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดัชนีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ดัชนีราคา

นํ้ ามนัดิบ  การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค. พ.ศ. 2550 ถึง มิ.ย. พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) 

  ผลจากการศึกษาคร้ังนีพ้บว่า 

1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญั  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในทิศทางตรงขา้มกันอย่างมี

นยัสาํคญั 

อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

รายเดือนตั้งแต่ระหวา่งเดือน ส.ค. 2550 ถึง  ก.ค. 2555 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ  
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(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ

(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก(NYMEX) ราคา

ทองคาํ(GOLD) ระดบันยัสําคญั 0.05ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  

ผลการศึกษาโดยปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั และพบว่าอตัรา

เงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข  (2554) : ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงิน

ลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค

อตัราเงินเฟ้อ ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาใน

การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม

และตวัแปรอิสระ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา
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เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ   มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) :  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีในการศึกษาคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ

แบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series  Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม  2550  ถึงเดือน

ธนัวาคม 2553 โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อ (Multiple Linear Regression : MLR)  

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในการหาปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลงัทรัพยพ์ลงังาน  

ผลวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับา้นปู มีผล

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติคือ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันี

ราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

ฮ่องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.265, 6.947, 0.664, 0.632  ตามลาํดบั 

บริษทั ไออาร์ พีซี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติคือดชันีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.731, 0.653 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.115 มี

ผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

บริษทั ปตท. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือดชันีราคา

ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ 

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.151, 0.606,  0.936, 0.119 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย   

ไทย  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.164  มีผลกระทบต่อราคาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  

แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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บริษทั ปตท. อโรเมติกส์และการกลัน่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ตรงตามกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ คือ ดัชนีราคาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั  0.99 

บริษทั ปตท. ผลิตและสาํรวจปิโตรเลียม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติคือ ดัชนีราคาผู ้บริโภคภายในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพยฮ่์องกง มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 5.197,1.070 ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย  

มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.072 มีผลกระทบต่อราคาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่มี

ความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 บริษทัไทยออยล์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 2.747, 0.844, 0.946  

ตามลาํดบั ส่วนอตัราดอกเบ้ีย มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.205 มีผลกระทบต่อราคา

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  แต่มีความสัมพนัธ์ไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน 

กรณีศึกษา บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี 2548 – 2550 ดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary   Least  Squares  : OLS )  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน บริษทั 

ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) คือดชันีราคาหุ้นพลงังาน อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภคราย

เดือน  

ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังานบริษทั  ปตท.  จาํกดั   

(มหาชน)  คือดชันีราคาหุ้นพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน  ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ   

สุวสี สุวรรณเวช (2552) :  ผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อ

ราคาดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่  ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น
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ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทย  และราคานํ้ ามนัดิบ   

เวสตเ์ท็กซสัท่ีตลาดนิวยอร์ก ขอ้มูลท่ีในการศึกษาคือขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา  

(Secondary Time Series  Data) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548  ถึงเดือนธนัวาคม 2550  

โดยใชส้มการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Linear Regression : MLR)  ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary   Least  Squares  : OLS )    

ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทย อัตราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฮ์่องกง  

และราคานํ้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสท่ีตลาดนิวยอร์ก มีความสัมพันธ์กับราคาดัชนี

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัราคาดชันีหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

90 

 กฤษกร คิณวฒันาภรณ์ (2552) : ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิชนิดอนุกรมเวลา 

เดือนกนัยายน 2547 ถึงสิงหาคม 2552 รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน พบวา่ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

คือร้อยละการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ในทิศทางเดียวกัน และอตัราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

หลกัทรัพย์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ อย่างตรงกันข้ามกนัสําหรับตวัแปรตาม 

ส่วนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  การศึกษาในงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

(Time Series  Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  

ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน

ธนัวาคม  2555  เป็นจาํนวน  60 เดือน   

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ 

พีซี จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอยโดยใช้

วธีิกาํลงัสองนอ้ยทีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัแปร  

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั  มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี  

 Y i = a +  bx + ei 

โดยท่ี  Y    = ตวัแปรตาม 

 a  =  ค่าคงท่ี 

 b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั 

   แปรตาม 

 x = ตวัแปรอิสระ 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อย่างไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ  จึงอยูใ่นรูป 

Y i =   a +  bx + e 

 โดย a =  ตวัประมาณค่าของ a,  b  คือ ตวัประมาณค่าของ b, และe คือตวั

ประมาณค่าของ e,  แต่เน่ืองจาก e = Y – Yi     เม่ือ Y =  ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้ 

และ  Yi  =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi )2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุด และผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

IRPC =  a + b1Nymex + b2ENERG + b3INF + b4INR + b5CPI 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม  

 IRPC        หมายถึง     ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

ตวัแปรอิสระ 

        NYMEX      หมายถึง ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 

 ENERG        หมายถึง ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 INF        หมายถึง     อตัราเงินเฟ้อ 

 INR        หมายถึง     อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน   

 CPI             หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับข้อมูลท่ีจะใช้เป็นโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ

อนุกรมเวลา (Time Series  Data) โดยการเก็บรวมรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน  

60 เดือน โดยมีท่ีมาของขอ้มูลมีดงัน้ี 
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วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัไออาร์ พีซี จาํกดั

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับราคา

หลักทรัพย์บริษทัไออาร์ พีซี จาํกัด(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ  

Multiple Regression  ดงัน้ี 

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทับริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั 

(มหาชน)ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะ

นาํเสนอในรูปแบบของสมการตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

   ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ  

Correlation matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่นค่า  

F-Statistic, ค่า R square (R2), ค่า Adjusted Cocfficieat of Mutiple Determination 

(Adj.R2 ) ค่า Durbin-Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 

IRPC =  + 13.57738 -0.011611Nymex +0.000354ENERG + 0.106964 INF - 0.148234INR -0.15033CPI 

               (5.035675)   (-1.331644 )           (9.239136)**         (3.584516)**      (-1.814609)      (-5.263364)** 

โดยมีค่า 

 F-statistic   =  89.37878 

 Prob (F-statistic)  =  0.000 

 R-squared   =  0.911606 
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 Adjusted R-squared =   0.901406 

 N    =  59 

 Durbin-Watson stat =  1.913746 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T – Statistic 

  **  หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาจากตวัแปรทั้งหมด หากพิจารณาด้วยระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95  จะพบวา่มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) อตัรา

เงินเฟ้อ (INF)   และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 91.16 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 8.84 เกิด

จากปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin – Watson เท่ากบั 1.913746 นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา

สหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation ) โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.000354  

สามารถอธิบายไดว้า่ หากดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) 

จะทาํให้มูลค่าราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 0.000354 

หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.106964 สามารถอธิบายไดว้า่ 

หากอตัราเงินเฟ้อ (INF) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้มูลค่าราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 0.10696 (บาท)ในทิศทาง

เดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เท่ากบั -0.15033 สามารถอธิบายไดว้่า หากดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้มูลค่าราคาหลกัทรัพย ์        

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั -0.15033 (บาท)ในทิศทางเดียวกนัตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) สมารถอธิบายปัจจยัต่างๆ ได้
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โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  

และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)  ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) 

  1.1 ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95

ในทิศทางเดียวกนั และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

แสงเพ็ชร ศรีองัคาร (2551) อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) เน่ืองจากการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีผลิตและส่งออกปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซ่ึงมีฐาน

ลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้พลังงานในปริมาณท่ีสูง ประกอบกับการท่ีเป็นช่วง

เศรษฐกิจโลกมีความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน ดงันั้น ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

(ENERG) จึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 

  1.2  อตัราเงินเฟ้อ (INF) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์

บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ในทิศทางเดียวกนั 

ซ่ึงตรงขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข 

(2554) และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) เน่ืองจาก

อตัราเงินเฟ้อท่ีสูง ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงลดลง ทาํให้นกัลงทุนมาลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน และจากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ 

เพิ่มข้ึนดว้ย 

 1.3  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม และเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2555) และชุตินิจ  สร้อยจาํปา (2554) และไม่สอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551) เน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัถึงการเคล่ือนไหวของราคาสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจ่ายเพื่อซ้ือ

สินคา้บริโภค กล่าวคือ ถา้ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ทาํให้ปริมาณการใช้

จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคลดลง ทาํให้เงินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง 

ถ้าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง ทาํให้ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินค้าอุปโภค
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บริโภคลดลง  ทาํใหเ้งินท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์

บริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) ลดลงตามไปดว้ย   

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาดชันีหลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน)   

      2.1 ราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก  (NYMEX) ไม่สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 เน่ืองจากข้อมูลท่ีนํามาวิเคราะห์อยู่ในช่วงเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาของ

สหรัฐอเมริกาและยุโรปอยู่ในช่วงวิกฤติ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการผนั

ผวนของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ประกอบกับปัญหานํ้ าท่วม ปัญหาการเมือง

ภายในประเทศ รวมทั้งการหยุดเดินเคร่ืองจกัรในการผลิตของบริษทัฯ ในปี 2554 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีตั้งไว ้ จึงทาํให้ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 

ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศุภวฒัน์ ธนศิริ

หิรัญสุข (2555)  อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) และ สุวสี สุวรรณเวช (2552) 

 2.2  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  (INR)  ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์บริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

เน่ืองจากขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (INR) ท่ีนาํมาวเิคราะห์นั้นเป็นอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน ซ่ึงในช่วงท่ีนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์นั้นเป็นช่วงท่ีท่ีอตัราดอกของ

ธนาคารพาณิชยมี์อตัราท่ีตํ่าเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อ และการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์  จึงทาํให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากนั้ นไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย ์  

บริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจยัของ กฤษกร คิณวฒันาภรณ์ (2552) และไม่

สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2555)   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการศึกษาวจิยัโดยนาํขอ้มูลในอดีตมาใชเ้พื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ทาํใหท้ราบวา่ ปัจจุบนัปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาเป็นตวัแปร

ในการตดัสินใจลงทุนคือ ดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคา
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หลกัทรัพยบ์ริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้ผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุนนาํไปใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั ไออาร์ พีซี จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

สร้างอตัราผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและช่วยลดความเส่ียงท่ีเน่ืองมาจากการลงทุน และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการ ศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์กบัหลกัทรัพยใ์น

หมวดอ่ืนๆ ท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังใหม่ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจจาํนวน 5 ตวั

แปรไดแ้ก่  ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน

(ENERG) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) และดชันี

ราคาผูบ้ริโภค(CPI)  ดงันั้นสําหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะว่าควร

ศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เงินปันผล (DIV) กาํไรต่อหุ้น (P/E) ดชันีมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

ประเทศต่างๆ ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นนกัลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมิน

หลกัทรัพย ์บทวเิคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

จากการลงทุน และทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 

6. บรรณานุกรม 

กุลนิดา สมใจวงษ,์ อตินุช เฉลิมพงศ ์และ กิตติ สุทธิอรรถศิลป์. “ คอขวดท่ีจะเป็น

 อุปสรรคสาํคญัต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป.”  

 เอกสารงานวจิยั , สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน, 2555    

กฤษกร คิณวฒันาภรณ์. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกั

 ทรัพย์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2552 

จิรัตน์ สังขแ์กว้. รู้วเิคราะห์ เจาะเร่ืองหุ้น.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2547 



18 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

ชุตินิจ  สร้อยจาํปา. (2554). “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย .” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2554 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน. 

 กรุงเทพมหานคร, 2545 

ศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข. “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลัก

 ทรัพย์กลุ่มพลังงาน.” รายงานค้นควา้อิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. แนวคิด ทฤษฎี

 การลงทุน. กรุงเทพมหานคร, 2549 

สุวสี สุวรรณเวช. “ผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคาดชันี

 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552 

สุวิมล สังขทบัทิมสังข. “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” รายงานคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจ

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554  

แสงเพ็ชร ศรีองัคาร. “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน กรณีศึกษา 

 บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั ปตท. 

 จาํกดั (มหาชน).” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัย

 รามคาํแหง, 2551 

อรัญรัตน์ เศวตประสาธน์. “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม พลังงาน     

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” รายงานคน้ควา้อิสระ,บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

 



19 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทั ไออาร์ พีซี 

 จาํกัด (มหาชน), ราคานํ้ ามนัดิบ, ดัชนีหลักทรัพยก์ลุ่มพลังงาน.  ข้อมูล

 ออนไลน์,  http://www.setsmart.com, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย.์ ขอ้มูลออนไลน์, 

 http://www.set.or.th, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือน, อตัราเงินเฟ้อ. ขอ้มูล

 ออนไลน์, http://www.bot.co.th , คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน). ข้อมูลบริษทั ไออาร์  พีซี จาํกัด (มหาชน). 

 ขอ้มูลออนไลน์,http://www.setsmart.com, คน้เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้. ดชันีราคาผูบ้ริโภค.ขอ้มูลออนไลน์,  

 http://www.price.moc.go.th, คน้ เม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2556 

 

http://www.set.or.th/


20 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE  OF 

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY (PTTEP) 

สุภาพร  ศรีสุขใส 1 ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2
 

                   --------------------------------------------------------------------------  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท. 

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)ปัจจัยท่ีนํามาพิจารณาใน

การศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงิน

เฟ้อ ( INF )  โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Sccondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ไดแ้ก่

ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) ราคานํ้ามนัดิบ ( NYMEX) โดยมีความสัมพนัธ์ใน 

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน 

(INT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คําสําคัญ : หุน้, บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

__________________________________________________ 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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    ABSTRACT 

 The objective of the study of  Factors  Affecting the stock price of  PTT 

Exploration and Production Public Company Limited  (PTTEP) is to study  factor 

that determine stock price of  PTT Exploration and Production Public Company 

Limited (PTTEP)  

 The  factors uses in this study are The Energy Price Index (ENERG), The 

Three-Month Fix Interest Rate (INT), The Oil price (NYMEX), The  Gold Price 

(GOLD), and Inflation Rate (INF) The monthly data of January 2008 to December 

2012 ; 60 months in total. Multiple Linear Regressions Ordinary Least Squares 

(OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, The Energy Price Index (ENERG), The Oil price 

(NYMEX), statistically are positively affect  the stock price of  PTT Exploration 

and Production Public Company Limited . at the significance level of  0.05 and The 

Three-Month Fix Interest Rate (INT) have negative relationship statistically. 

Key Words : STOCK , PTT Exploration and Production Public Company Limited 

(PTTEP) 

1.บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2518 จนถึง

ปัจจุบนั นับเป็นช่วงเวลามากกว่า 30 ปี และท่ีผ่านมานั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้

พฒันาการเติบโตมากจากการเพิ่มข้ึนของบริษทัจดทะเบียนเป็นจาํนวนมากกวา่ 400 

บริษทั ซ่ึงเป็นแหล่งระดมทุนท่ีสําคญัของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนได้รับ

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีดีกว่าการรับดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารพาณิชย์

ทัว่ไป และไดก้าํไรส่วนเกิน ( capital gain ) จากการขายหุ้นของบริษทัท่ีมีการลงทุน

ไว ้ซ่ึงนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ สถาบนัในประเทศ  

นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ  ภาวการณ์ซ้ือขายในตลาด
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หลกัทรัพยมี์การตอบสนองต่ออิทธิพลท่ีเขา้มากระทบอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากนกัลงทุน

รายยอ่ยมีอตัราส่วนการลงทุนในตลาดท่ีค่อนขา้งสูง เม่ือเหตุการณ์ใดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ตลาดเกิดข้ึน ย่อมส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว ดชันีหลกัทรัพยม์กัมีการปรับตวัข้ึนลง

อยา่งรวดเร็วตลอดปี  

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการ

ลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ นอกจากน้ีการท่ีตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนท่ี

หลากหลาย ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเหมาะอยา่งยิ่งสําหรับผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายใน

การลงทุนทั้งประเภทสินคา้และผลตอบแทน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมต่างๆ 

ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค, กลุ่มธุรกิจ

การเงิน, กลุ่มวตัถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม, กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, 

กลุ่มทรัพยากร, กลุ่มบริการและเทคโนโลยี, กลุ่มพลงังาน  ในช่วงท่ีผ่านมาในอดีต

จนถึงปัจจุบนั กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจมากสําหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆ คือ หุ้นกลุ่ม

พลงังาน ซ่ึงมีการเติบโตขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ ผลสืบเน่ืองมาจากธุรกิจ

พลงังานมีการขยายตวัไปมากตามความตอ้งการใช้พลังงานเพื่อการผลิต และการ

บริโภคเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วประกอบกับการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการขออุตสาหกรรม ทางภาครัฐ และภาคเอกชนจึงไดเ้ขา้มาลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

เพื่อใชใ้นการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานเพื่อการผลิตต่างๆ ให้ไดม้าก

ยิง่ข้ึน 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษทัท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนในการ

นาํมาพฒันาและขยายกิจการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการประกอบธุรกิจดา้นการ

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และนาํพลงังานทั้งจาก ภายในและภายนอกประเทศมาเพื่อ

คนไทยไดใ้ช้ประโยชน์ โดยสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศไทย 

เน่ืองจากในปัจจุบนั “ นํ้ ามนั ” เป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ มี

ความสัมพนัธ์และมีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของทุกคนเป็นอย่างมาก เม่ือ
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ราคานํ้ ามันในตลาดโลกได้ปรับราคาสูงข้ึน จึงเกิดผลกระทบต่อราคานํ้ ามันใน

ประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีการปรับตวัลดลงทาํให้นกัลงทุนหนั

มาลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน  ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงย่อมมี

ความเส่ียงเกิดข้ึนมากน้อยไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั 

โดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุดหรืออตัราผลตอบแทนมากกวา่ความเส่ียงท่ีจะ

ไดรั้บ ถือไดว้า่เป็นหลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจของนกัลงทุน บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในบริษัทท่ีมีพื้นฐานของบริษทัท่ีดี และให้

ผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปันผลเป็นท่ีน่าสนใจ  ประกอบกบัการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงเพิ่มข้ึน ความตอ้งการใช้พลงังานมีสูงข้ึนจึงส่งผลให้ธุรกิจ

กลุ่มพลงังานมีขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีส่งผลต่อราคาของหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

กลุ่มพลงังาน จึงเป็นเร่ืองท่ีสมควรศึกษาเพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด ในการ

กาํหนดแนวทางในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯและนําไปประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเสถียรภาพ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

         เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย  ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน 

(ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) 

ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานงานวจัิย 

   ศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ปัจจยัทีมีผลต่อราคา

หุ้น โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่  ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ 
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(GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

   ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ มีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน

มกราคม 2551 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 จาํนวน 60  เดือน จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

วารสารเศรษฐกิจรายเดือน ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลงังาน และแหล่งอ่ืนๆ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

ศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคากลุ่มพลงังาน (ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3 เดือน 

(INT) ราคานํ้ามนัดิบ   ( NYMEX )ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF) 

 

กรอบแนวความคิด 

 

  ตัวแปรอสิระ   ตัวแปรตาม 

  

                   ต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน (ENERG) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ3เดือน (INT) 

 
 
ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) 

    

 ราคาทองคาํ (GOLD) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

    

ราคาหุน้ 

 บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (PTTEP) 

 



25 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.   เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตดัสินใจของนกัลงทุนในหุ้นบริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และในกลุ่มพลงังาน เพื่อหาโอกาส

ในการลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 2.  เพื่อเป็นแนวทางให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) และในกลุ่ม

พลงังาน 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสําหรับผูท่ี้สนใจหรือนกัลงทุน ทราบถึง

ทางการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด

(มหาชน) 

2. ความรู้ทัว่ไป แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทฤษฏีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 ตลาดทุน 

ส่วนที ่2 ความรู้ทัว่ไป 

   ประวติัความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพย ์

   การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงท่ีผา่นมาในปี 2551 – 2555  

   ความตอ้งการและการจดัหาปิโตรเลียมของประเทศในระยะ 5 ปี 

   สถานการณ์นํ้ามนัโลกปี 2551 – 2555 

   สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยปี 2551 – 2555 

   ประวติัความเป็นมาของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด

   (มหาชน) 
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   ผลการดาํเนินงานปี 2551 – 2555 

ส่วนที ่3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชัยรัตน์  ทตัสุรวงศ์ ( 2551 ) ได้ศึกษา “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุ้นกลุ่มพลังงาน ” การศึกษามีวตัถุประเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าตลาดของ

หุน้กลุ่มพลงังาน โดยศึกษาปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาจะมีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใจ

ซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน โดยใช้ราคาปิด ตั้ งแต่ มกราคา 2554 ถึง 

ธนัวาคม 2550 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 72 เดือน โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ราคานํ้ ามนัใน

ตลาด NYMEX  อตัราส่วนเงินปันผลต่อราคา อตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางญ่ีปุ่น 

ยอดสะสมเงินลงทุนจากต่างประเทศ สรุปผลการศึกษาพบว่า ราคานํ้ ามนัในตลาด 

NYMEX ยอดสะสมเงินลงทุนของนกัลงทุนจากต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียพื้นฐาน

ของธนาคารกลางญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าตลาดของ

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน ส่วนอตัราส่วนผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลทั้งกลุ่ม

พลงังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าตลาดของหุน้กลุ่มพลงังาน 

 แสงเพ็ชร  ศรีอังคาร (2551) ได้ศึกษา “ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน  : กรณีศึกษา บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

และ บริษัท ปตท. จัดกัด (มหาชน) ” การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อราคาหุน้ในกลุ่มพลงังาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน)และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 โดยใชว้ิธี Ordinary Least Square –OLS ในการประมาณ

ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ในแบบจาํลอง สรุปสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี  ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) คือ ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีดาว

โจนส์ และดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 5.35 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 เดือน มีแนวโนม้สูงข้ึนจะ

ทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)มีแนวโนม้สูง
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ไปด้วย ในขณะท่ีราคาหุ้นของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และอตัรา

แลกเปล่ียนระว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน สูงถึง 3.82 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ราคาหุน้ ปตท.จาํกดั (มหาชน) คือ ถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่งผลให้

ราคาหุน้ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ลดลง 

 สุวิมล สังขทับทิมสังข และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) “ ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”  มี

วตัถุประสงคด์งัน้ี(1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษาได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ทั้ งใน

ปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาใน

การศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น

ขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญั 

ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียน อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และดร.กิตติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) “ ปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ” การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา
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หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีได้

ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึง

กรกฎาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple 

Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา

ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ระดบันยัสําคญั 

0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 

โดยปัจจยัต่างๆท่ีนาํมาศึกษางานวิจยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงานและจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ี

ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ศุภวัฒน์  ธนศิริหิรัญสุข และ ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555)        “ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่ มพลังงาน ” 

การศึกษามีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2554 โดยใชส้มการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธี

กาํลงัสอยนอ้ยท่ีสุด (Ordinary LeastSquares - OLS) สรุปผลการวจิยัดงัน้ี  
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 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย  ์ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99 

    2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ90 

 3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ดชันีราคากลุ่มพลงังาน 

(ENERG ) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) ราคานํ้ ามนัดิบ ( NYMEX ) 

ราคาทองคาํ (GOLD)  อตัราเงินเฟ้อ ( INF )โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั ปตท.สํารวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยสุด 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

   Yi = a + bX + ei\ 

โดยท่ี     Y   = ตวัแปรตาม 

              a           =    ค่าคงท่ี 

             b = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นบ่งช้ีอิทธิพล 
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    ของตวัแปรตาม 

             X = ตวัแปรอิสระ 

             e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาประชากรไดท้ั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูปของ

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

Yi = a + bX + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a;b คือ ตวัประมานค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของ e; แต่เน่ืองจาก e = Y-Yi  เม่ือ Y =  ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได้

และ   Yi =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ ( Y-Yi )2 

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํใหส้มการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 Yi = a + bX1  

 ดงันั้น ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหุ้น      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 PTTEP = a + b1ENERG + b2INT + b3NYMEX + b4GOLD +  b5INF 

โดยท่ี 

    PTTEP    = ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

   a     = ค่าคงท่ี 

  b    = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

  ENERG   = ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

  INT    = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

  NYMEX  = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก 
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  GOLD    = ราคาทองคาํ 

  INF    = อตัราเงินเฟ้อ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ( Secondary Time Series Data ) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวัแลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระกบัราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  โดยมี

ขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

 

 

 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียมจาํกดั  (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฏีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 
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Correlation Matrix  หลงัจากนั้นจึงทาํการ  Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่าต่างๆ  เช่น ค่า 

F-Statistic, ค่า R Square (R2), ค่า Adjusted Cocfficient of Multiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Durbin-Watson (D.W.)  และตรวจสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

PTTEP  =  -0.839522 + 0.005759ENERG – 4.800483INT + 0.582503NYMEX  

                  + 0.000219GOLD - 0.219995INF 

       (-0.081225) (11.92637)** (-2.986097)** (4.377339)**  

       (0.591135)(-0.494958) 

      โดยมีค่า  F-statistic   = 188.0963 

   R-square   = 0.955954 

   Adjusted R-squared  = 0.950872 

   Durbin-Watson stat  = 1.855327 

   N     = 59 

 หมายเหตุ        ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

    **   หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) อย่างมี

นยัสําคญั ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

(PTTEP) ไดถึ้งร้อยละ 95.5954 อีกร้อยละ 4.4046 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และ 

ค่า Durbin-Watson = 1.855327  ไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั  (Autocorrelation)  

โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 
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 ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน (ENERG ) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.005759 

สามารถอธิบายไดว้า่หากดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะ

ทาํใหร้าคาหุน้บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

 จะเปล่ียนแปลง  0.005759 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว ้

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (INT)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั            

-4.800483 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน 

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให้ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) จะเปล่ียนแปลง -4.800483 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 ราคานํ้ามันดิบ (NYMEX) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.582503 สามารถ

อธิบายไดว้า่ หากราคานํ้ ามนัดิบเปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาเรล) 

จะทาํใหร้าคาหุน้บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

จะเปล่ียนแปลง  0.0582503 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5.อภิปรายผลการศึกษา  

  จากการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ราคาหุ้นบริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ( PTTEP) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ดงัน้ี  

 1.   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP)  ได้แก่  

 1.1   ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน ( ENERG ) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
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งานวิจยัของ แสงเพ็ชร  ศรีองัคาร  ( 2551 ) เน่ืองจากดัชนีราคากลุ่มพลังงาน 

(ENERG) จะแสดงถึงระดบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังานทั้งหมด จะเป็นตวับ่งช้ี

ถึงความต้องการในกลุ่มพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือความต้องการในกลุ่มพลังงานเพิ่ม

สูงข้ึนส่งผลใหธุ้รกิจในกลุ่มพลงังานเพิ่มข้ึนดว้ย 

 1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (INT) สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

(PTTEP) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนังานวิจยัของ แสงเพช็ร  ศรีองัคาร ( 2551 ) เน่ืองจาก

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ในช่วงท่ีทาํการศึกษามีแนวโนม้ลดลงทาํให้นกั

ลงทุนหันมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากกว่าตลาดเงินส่งผลให้เกิดความตอ้งการ

ลงทุนในหุน้สูงข้ึนและส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัลดลง ผลการดาํเนินงาน

ดีข้ึน ทาํใหร้าคาหุน้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 

 1.3   ราคานํ้ามันดิบ ( NYMEX ) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ชยัรัตน์ ทตัสุรวงศ ์( 2551) ศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข (2554) อญัรัตน์  

 เศวประสาธน์ (2555) เน่ืองจากราคานํ้ ามนัดิบเป็นสินคา้หลกัของบริษทั เม่ือขาย

สินคา้ไดม้าก ยอ่มส่งผลให้ผลประกอบการดาํเนินงานของบริษทัดีข้ึน มีกาํไรมากข้ึน 

ทาํใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนในหุน้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 

 2.   ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อราคาหุ้น บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (PTTEP) ได้แก่  

 2.1   ราคาทองคํา  (GOLD) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น 

บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองจากในช่วงท่ีไดท้าํการศึกษาราคาทองมี

ราคาสูงมาก ทาํให้นักลงทุนเทขายทองเพื่อเก็งกาํไรกนัมากข้ึน ส่งผลให้นักลงทุน

ลงทุนในทองคาํ มากกวา่ลงทุนในหุน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
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อญัรัตน์  เศวตประสาธน์ (2555) 

    2.2   อตัราเงินเฟ้อ  (INF) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)(PTTEP) ได้อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองจากขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อมีค่าท่ีไม่แน่นอน

เพราะในช่วงท่ีศึกษาอยู่ในช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาทางการเมืองและปัญหาภยั

พิบติัทางธรรมชาติอยา่งรุ่นแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อญัรัตน์   

เศวประสาธน์ (2555) แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข 

(2554)  

ข้อเสนอแนะทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 นัก

ลงทุนควรใช้ตวัแปรหลายๆตวั เพื่อประกอบการตดัสินใจดีกว่าใช้ตวัแปรตวัใดตวั

หน่ึงเพียงอย่างเดียว เพื่อให้รูปแบบสมการท่ีได้จะมีความเหมาะสม  และเป็น

ประโยชน์เพื่อให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุน

ในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน รวมทั้ งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าจากการลงทุน ซ่ึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจัยทาง

เศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นบริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสมการท่ีเหมาะสมข้ึนมา

ใหม่ได ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (ENERG)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (INT) 

ราคานํ้ามนัดิบ ( NYMEX ) ราคาทองคาํ (GOLD) อตัราเงินเฟ้อ ( INF ) ดงันั้นสําหรับ

การวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ

เป็นปัจจยัทางด้านการเมือง ปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัทางด้านนักลงทุน

ต่างชาติ บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ และควรศึกษาปัจจยัพื้นฐานอ่ืนๆ 
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ของบริษัทเ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพื่อใช้ เป็นแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน) รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และทาํให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปในอนาคต 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ PS, SPALI, LH, QH, RML และ PRIN 

(The Comparative Study of Risk and Rates of Return on  

the Securities in Property Development Sector by CAPM :  

The Case Study of PS, SPALI, LH, QH, RML and PRIN 

ปณิชา  อุดมกิจพิพฒัน์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

----------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ภายใต้

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพยเ์ป็นแนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน ซ่ึง

มีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวนั 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น 489 วนัทาํการ และได้

ทาํการสุ่มเลือกหลกัทรัพยม์าทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 1) PS : 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 2) SPALI : บริษทั ศุภาลยั จาํกัด 

(มหาชน) 3) LH : บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4) QH : บริษทั ควอลิต้ี

เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5) RML : บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) และ 6) PRIN :  

P

---------------------------------------------------------------------------------------- 

P

1 
Pนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

P

2
P อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฎี

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

ผลการศึกษาปรากฎวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควร

จะลงทุนซ้ือ มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ RML, SPALI และ LH ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์ห้

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง สูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ขณะท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 3 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีเกิด 

ข้ึนจริง ตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ความเส่ียง, อตัราผลตอบแทน, หลกัทรัพย,์ กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย,์ 

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, ทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

 The purpose of this study is 1) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the property and development groups sector and market rates 

of return. 2) To comparison of the required rate of return and expected rates of 

return for securities in the property and development groups sector. The securities in 

the study are in the property and development groups sector on the stock exchange 

of Thailand. By selecting stocks with market to 6 securities. Include SPALI, LH, 

RML, PS, QH and PRIN. The research was collected the secondary data from 

January 01, 2011 till December 31, 2012 and the total period of 489 official 

working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM).   

The result founded that, securities in the property and development groups 

sector it has 3 securities investors should be invested in. Include RML, SPALI and 

LH. That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

property and development groups sector it has 3 security investors should not invest 

is PS, QH and PRIN. This mean these securities are overvalue securities. 
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Coefficient, Capital Asset Pricing Model  

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ผูมี้เงินออม หรือ นกัลงทุน ท่ีตอ้งการแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิด

ประโยชน์ หรือไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถา- 

บนัการเงิน เพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืน ในการบริหารเงิน

ออม และการลงทุนท่ีน่าสนใจได้อีกหลายวิธี เพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออม

ของตน ดว้ยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อตัราท่ีสูงกวา่และหลากหลายรูปแบบกวา่ ทั้งประเภทของตราสารและผลตอบแทน 

เพราะมีตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบ

ธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ให้เลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการตลาดหลกั- 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ีรวบรวมเงินทุนจากผู ้

มีเงินออมมาจดัสรรใหก้บัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปใชใ้นการขยายกิจการ โดย

การออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนกัลงทุน เพื่อให้เขา้มีส่วนร่วมใน

การถือหลกัทรัพยแ์ละรับผลตอบแทนทางการเงินในหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนถือหุ้นอยู ่

เช่น เงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นออกใหม่ ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ เป็นตน้ ส่วน

ธุรกิจท่ีไดเ้งินทุนมาก็จะนาํเงินท่ีได ้มาไปใชใ้นการประกอบธุรกิจและขยายกิจการได ้

ส่งผลต่อการพฒันา และขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

ราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การลงทุนใน

หลกัทรัพยน์กัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้งวิเคราะห์แต่ละหลกัทรัพยถึ์งอตัราผล

ตอบ แทนและระดบัราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะตลาดและพฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโน้มของราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต 

การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอตัราผลตอบ แทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัรา
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ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี เป็นเหตุ ให้เกิด

ความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลด

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นัก

ลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนด กลยุทธ์การลงทุนได ้ ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องนกัลงทุน การลงทุนในหลกัทรัพย ์จึงควรมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบ แทนในการลงทุน

ก่อนการลงทุน เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี ได้

นาํหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยม์า เป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบั

ค่าความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์วา่ผลตอบแทนควร

จะเป็นเท่าไร เพื่อเป็นการชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของ

กิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing 

Model; CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงั 

อาย ุ1 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริม ทรัพย ์กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็น

แนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 
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1.3 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม          การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นเวลา 489 วนัทาํการ โดยสุ่มเลือกหลกั 

ทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มาทาํการศึกษาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

1. PS  : บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

: PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

2. SPALI  : บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 

: SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

3. LH : บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

: LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. QH  : บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

: QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. RML  : บริษทั ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

: RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

6. PRIN  : บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) 

: PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 

ราคาปิดรายวนัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

SET Index 

 

อตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละ

อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั 

ระยะสั้น 1 ปี 

 

ค่าส่วนเบ่ียง 

เบน

มาตรฐาน 

 

ค่าเบตา้ 

 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีไม่มีความเส่ียง 

 

 

1. ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

3. อตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดขึ้นจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผูล้งทุนใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบตดัสินใจเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการประเมินราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริม- 

ทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยใช้แบบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษา

หลกัทรัพย ์PS, SPALI, LH, QH, RML และ PRIN” ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน และผลตอบแทน 

 การลงทุน หมายถึงกระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่ง หวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตรา

สารการเงินท่ีไดล้งทุนไปมีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และ

เพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะ 

เวลาลงทุน (ตลาดหลกั ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาด

ทุน 2552, หนา้ 2) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

 ความเส่ียงจากการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึง ในการพิจารณา 

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง โอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนแตก- 

ต่าง หรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวค้วามเบ่ียง เบนของรายไดย้ิ่งสูงก็

แสดงวา่โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้สูงความเส่ียง
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สูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีได ้รับแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวน้้อยความเส่ียงตํ่า ถา้

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่แตกต่างจากท่ีคาดหว ังไว ้ก็ถือว่าไม่มีความเส่ียง (risk-free) 

(สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.3 แนวความคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

 จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2547) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มการลงทุน นั้นคือ 

การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเมืองวิเคราะห์ภาวะอุตสาห- 

กรรม และวิเคราะห์บริษทั แลว้จึงตดัสิน ใจลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามแนว- 

คิดน้ีพยายามหามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีผูล้งทุนควรจ่ายเงินลงทุน หรือท่ีเรียกวา่ 

“มูลค่าท่ีแทจ้ริง” (intrinsic value) หรือ “มูลค่าตามทฤษฎี” (theoretical value) เพื่อ

นาํไปเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาด หรือ “ราคาตลาด” (market 

price) เพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีราคาท่ีไม่เหมาะสม (mispriced) ถา้ราคาตลาดตํ่ากวา่มูล

ค่าท่ีแทจ้ริง (underpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจซ้ือ ถา้ราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง 

(overpriced) ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ซ้ือหรือตดัสินใจขาย  

2.4 ตัวแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

 สุพจน์ สกุลแกว้ (2553) แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกตใ์ช้

กบัการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์

กบัสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกวา่ เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ 

(model) ท่ีเรียกกนัว่า ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (capital asset pricing 

model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกั- 

ทรัพย ์โดยการวเิคราะห์ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่า

เบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 

2547, หนา้ 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์

วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Underpriced)  
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ล่มุวสัดุก่อสร้าง โดยใชแ้บบ 

จาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกั- 

ทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจ

ลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั ) ท่ี   

จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลกั ท รั พ ยแ์ห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวด

วสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH,  

Q-CON, RCI, SCC, SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI 

และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวางช่วงวนัท่ี 4 มกราคม 25553 จนถึง

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการและใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของ

ตวัเงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศ 

จากความเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์เรียงตาม ลาํดบัคือ GEN, 

TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพย์

กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 

13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, 

RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Undervalued 

กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยลุ่์มธุรกิจเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

หลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 2) เพื่อศึกษาอตัราผลตอบ- 
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แทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตดัสิน 

ใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี พบวา่หลกัทรัพย ์TVO, SSC, 

GFP เม่ือนาํราคาหุ้นท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ล้ว 

ราคาหลกัทรัพยเ์กิดค่า  Undervalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกวา่มูล

ค่าท่ีแท้จริงท่ีคาํนวณได้ นักลงทุนจึงควรซ้ือหุ้นของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนาํ

ราคาหุน้ท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพย์

เกิดค่า  Overvalue คือราคาหุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ี

คาํนวณได ้นกัลงทุนจึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี เพราะราคาจะปรับตวัตํ่าลงมา 

หทัยพันธน์ ปัญญาทิพย์ (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองวิเคราะห์ความเส่ียง

และอตัราผลตอบ แทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกั- 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุ ประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาผล กระทบ

ของปัจจยัท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์2) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียง และผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์3) เพื่อประเมินเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงและผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัแต่ละหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยให้ขอ้มูลหลกัทรัพย์

ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 58 บริษทัแยกระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 2 

ช่วงเวลาตามความผนัผว่นของดชันีราคาหลกัทรัพย ์ช่วงท่ี 1 มกราคม พ.ศ.  2547 ถึง 

ธนัวาคม พ.ศ.2549 ช่วงท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือน มิถุนายน พ  .ศ  . 2533 และ

ศึกษา ช่วงท่ี 3 มกราคม พ .ศ . 2547 ถึงเดือน มิถุนายน พ .ศ. 2533  

 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัราผล 

ตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 2) เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบ แทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3) ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนโดยใชรู้ป
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แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) จากผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกั- 

ทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบั

BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมีหลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 

Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana 

Boonkwan (2008) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector : The 

Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีการวิจยัสรุป 

ดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพย ์เป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่า

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, 

TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, KGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, 

SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 กาํหนดกลุ่มประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีจาํนวน 65 หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดเ้ลือกมาเพียงจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดว้ยวิธีสุ่มแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling) โดยใชข้อ้มูลจาก SET Index และ อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั อาย ุ1 ปี ซ่ึงใชข้อ้มูลในการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 489 วนัทาํการ โดยมีหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี   1) PS : บริษทั 
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พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 2) SPALI: บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 3) 

LH : บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4) QH  : บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 5) RML : บริษทั ไรมอน แลนด์ จาํกดั (มหาชน) และ 6) PRIN : บริษทั 

ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน)   

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทูติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่ง ขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์

สืบค้นจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

2) ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) สืบคน้จากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 3) เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สืบคน้จากฐาน 

ขอ้มูลตลาดหลกั- ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

4) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั อายุ 1 ปี สืบคน้จากฐานขอ้มูลสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยใชท้ฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล และผลการวจัิย  

ส่วนที ่1: ผลการวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

 

รูปภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาปรากฎว่า อัตราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.0659 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

RML, SPAILI และ LH โดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.3641, 0.1324 และ 

0.1141 ตามลาํดบั 

2) หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

PRIN, QH และPS โดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.0088, 0.0223 และ 0.0612 

ตามลาํดบั 
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รูปภาพที ่4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์กบัความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

 

 

 จากรูปภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษาปรากฎวา่ ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์

มีค่าเท่ากับ 1.1521 เม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ จะเห็นได้ว่า หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ PRIN, RML, QH, LH, SPALI และ PS โดยความเส่ียงของหลกัทรัพย์

มีค่าเท่ากบั 2.0337, 3.5847, 2.1148, 2.2962, 2.0755 และ 2.4812 ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่2: ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวมของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึง 31 ธนัวาคม 2555 
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รูปภาพที ่4.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

จากรูปภาพท่ี 4.3 ปรากฎวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ PS มีค่าเท่ากบั 1.2594 

รองลงมาไดแ้ก่ LH, RMLs, QH, SPALI, PRIN มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 1.16, 

1.14, 1.05, 0.94 และ 0.70 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei)

PS 6.1562 2.1053 4.0509

SPALI 4.3077 1.1721 3.1356

LH 5.2725 1.7876 3.4848

QH 4.4723 1.4872 2.9851

RML 12.8498 1.8517 10.9981

PRIN 4.1358 0.6489 3.4869

หลักทรัพย์

 
 จากตารางท่ี 4.4 ปรากฎวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RML มีค่าสูงสุด

เท่ากบั 12.8498 รองลงมาไดแ้ก่ PS, LH, QH, SPALI และ PRIN โดยมีค่าความเส่ียง

รวมเท่ากบั 6.1562, 5.2725, 4.4723, 4.3077 และ 4.1358 ตามลาํดบั และจากการ

แบ่งแยกความเส่ียงรวม จะเห็นไดว้่า ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ น้อย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  



53  
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ส่วนที่ 3: การนาํเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพฒันาอสังหาริม ทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

ตารางที ่4.2 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ตามทฤษฎี CAPM ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

PS 9.9450% 18.78% Overvalued

SPALI 35.6394% 14.80% Undervalued

LH 29.3838% 17.55% Undervalued

QH 2.9926% 16.28% Overvalued

RML 108.9820% 17.81% Undervalued

PRIN 1.1724% 11.81% Overvalued

หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

Rit

การตัดสินใจ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 

E(Ri)

 
  

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดว้า่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (RRiR) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(RRiR)) มาเปรียบเทียบกนั โดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ RRiR > E(RRiR) แสดงวา่เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบ แทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ RRiR < E(RRiR) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 หลกั- 

ทรัพย ์ไดแ้ก่ SPALI, LH และ RML 



 54 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 2) หลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN 

 (การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” อยูใ่นช่วงท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น) 

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียง 2) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี:- 

ส่วนที ่1: อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง  

จากการศึกษาผลตอบแ ทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษา

ปรากฎวา่ อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.07 เม่ือทาํการเปรียบ 

เทียบกบัอตัราผลตอบแทนกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ 

SPALI, LH และ RML ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มี

จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PS, QH และ PRIN 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือทาํการเปรียบเทียบกบั

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปรากฎวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ความ

เส่ียงสูงกวา่ตลาด ไดแ้ก่ PF, PS, LH, QH, SPALI และ PRIN 

ส่วนที ่2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม  

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของหลกั- 

ทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ (Beta Coefficient; β) เป็นบวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β > 1 
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แสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทน

ของตลาด คือหลักทรัพย์นั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) ค่า β < 1 แสดงว่า

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบ- 

แทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของ

ตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกั- 

ทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock)  

การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหา- 

ริมทรัพย ์ปรากฏวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์สัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ย

กวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

ส่วนที่ 3: อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบ 

แทนทีเ่กดิขึน้จริง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM 

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฎว่า หลกั- 

ทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพย ์มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

SPALI, LH และRML เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบั

เส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกั- 

ทรัพย ์ มีจาํนวน 3 หลกัทรัพยเ์ดียว คือ PS, QH และ PRIN เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์(การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” ตอ้งอยูใ่นช่วง

ท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น) 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิย  

5.2.1) ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี้ 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตส้มมติฐานต่างๆ คือ ราคา

ตลาดของหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงความเคล่ือนไหวของตลาด รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในตลาด กล่าวคือ ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงทุกส่ิง

ทุกอย่างแลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดราคาในปัจจุบนั

อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์จะ

พิจารณาเลือกลงทุนดว้ย 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช ้CAPM ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพียงอยา่ง

เดียว ซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแม่นยาํเท่าท่ีควร และทาํใหย้งัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจอยูม่าก จึงควรพิจารณาเลือกใชแ้นวทางการศึกษาและวเิคราะห์อ่ืนร่วม

ดว้ยโดยทาํการศึกษาในส่วนของการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยแ์ทน ซ่ึง

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยเ์ด่ียว 

5.2.2) ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน  

1. ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชส้าํหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสิน 

ใจลงทุนหลกัทรัพยใ์หก้ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพียง 6 หลกัทรัพยเ์ท่านั้น โดย

พิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์นกัลงทุนควรศึกษา

หลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในกลุ่มเดียวกนัเพื่อประกอบในการตดัสินใจ 

2. การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยต์ามทฤษฎี CAPM เป็นการวเิคราะห์ขั้นพื้น- 

ฐานอยา่งเดียวเท่านั้น ในการเลือกลงทุนควรคาํนึกถึงปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ  

การเมือง ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลกั- 

ทรัพย ์

3. การลงทุนควรมีการกระจายความเส่ียง โดยเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดความเส่ียง และทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในหลายๆ ดา้น เพื่อการตดัสินใจลงทุนท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ 
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5.2.3) ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรกาํหนดขอบเขตในการวิจยัท่ีแตกต่างออกไป ทั้งในดา้นของประเภท

อุตสาหกรรมเช่น หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานหรือหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารดา้นช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษา เช่น ช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า หากทาํการวิจยัท่ีแตกต่างออกไปอาจทาํให้

ผลการวจิยัท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรืออาจแตกต่างกนัออกไป 

2.  การพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยต์ามทฤษฎี CAPM เป็นเพียงการเปรียบ

เทีนบอตัตราผลตอบ แทน ความเส่ียง และการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

แต่ในความเป็นจริงแลว้ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ผูศึ้กษา

อาจใชท้ฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีการเก็งราคา (Arbitrage Pricing Theory, APT) หรือ 

Fama3 (F-3-F) ในการศึกษาเพื่อใหไ้ดค้าํตอบชดัเจนข้ึน 

 3. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีมากกว่ามกัให้ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีแม่นยาํมากข้ึน 

 4. ในการต่อยอดการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษา ท่ีมีความหลากหลาย

และประโยชน์มากข้ึน ควรพิจารณาเลือกศึกษาความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบร่วมดว้ย เพื่อ

ทาํการเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบและใช้ควบคู่กนัในการตดัสินใจเลือก

ลงทุนอีกดว้ย 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ BLAND, CNT, MK, NOBLE, RML และ STPI 

(ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF THE INVESTMENT 

PROPERTY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION SECTOR BY USING 

CAPM:THE CASE STUDY OF BLAND, CNT, MK, NOBLE, RMLและSTPI) 

นนัทิญา ชะฎาทอง1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

-------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM และมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  2.เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใชท้ฤษฎี CAPM เป็นแนวทางศึกษาเพื่อการ

ตัด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ซ่ึ ง มี ห ลัก ท รั พ ย์ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ  ห ลัก ท รั พ ย์ก ลุ่ ม พัฒ น า

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจาํนวน6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, MK, 

NOBLE, RML และ STPI ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ช่วงระยะเวลา

ท่ีทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model)  
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารย์พิ เศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู ้จ ัดการยุคใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํรามแหง 
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ผลจากการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีผูล้งทุน

ควรตดัสินใจลงทุนมี 5 หลกัทรัพย ์คือ BLAND, CNT, MK, RML และ STPI โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีมี 1 หลกัทรัพย ์คือ NOBLE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี

มูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ: หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, แบบจาํลองCAPM, 

ความเส่ียง, ผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

ABSTRACT 

 This study is to analyze stock investment of the stock in property 

development and construction sector by using the CAPM model  and has objectives 

1.to study the relationship between rate of return and risk form investment securities 

in property development and construction sector 2.to the study of investment 

decisions and to comparison of the required rate of return and expected rates of 

return for securities in the industry of property development and construction sector 

by using the CAPM model  theory studies approaches to investing . The securities 

in the study are in the property development sector. By selecting stocks in the 

property development sector 6 securities. Include BLAND, CNT, MK, NOBLE, 

RML and STPI. The research was collected the secondary data from January 4, 

2011 till December 28, 2012 and the total period of 489 official working days based 

on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 The result founded that, securities in the information and property 

development and construction sector it has 5 securities investors should be invested 

in. Include BLAND, CNT, MK, RML and STPI. That mean these stocks are 

undervalued stock. While, securities in the information and property development 

and construction sector it has 1 securities investors should not invest is NOBLE. 

This mean these securities are overvalued securities. 
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KEYWORDS: THE INVESTMENT PROPERTY DEVELOPMENT AND 

CONSTRUCTION SECTOR, CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM), 

RISK,  RATE OF RETURN,BETA COEFFICIENT 

1.บทนํา  

การออมคือการสะสมเงินเอาไวเ้พื่อการใชจ่้ายในอนาคต หรือเพื่อเหตุฉุกเฉิน

จาํเป็น เช่น เจบ็ป่วย อุบติัเหตุ หรือท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ เงิน

ออมน้ีอาจจะเก็บไวใ้นรูปเงินสดหรือการฝากเงินไวก้ับธนาคารพาณิชย์ ท่ีมีสภาพ

คล่องสูง มีความเส่ียงตํ่า แต่ในขณะเดียวกนัผลตอบแทนของเงินออมน้ีก็จะค่อนขา้ง

ตํ่าดว้ยเช่นกนั 

การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของผูป้ระกอบการท่ีให้ความสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ก็

เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงทั้งในเร่ืองของผลตอบแทนท่ีอาจไม่คุ ้มค่าต่อการ

ลงทุน ผูป้ระกอบการควรจะตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถ้วนรอบคอบเพื่อลดความเส่ียงและ

สร้างผลตอบแทนไดอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัส่ีท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของ

มนุษยทุ์กคนซ่ึงสําคญัมากจึงเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์

โดยทัว่ไปโดยการประกอบด้านอสังหารริมทรัพยก์็มีหลากหลายประเภทเช่นบา้น

เด่ียวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมสํานักงานให้เช่าเป็นต้นซ่ึงดูจากประเภทของ

อสังหาริมทรัพยจ์ะเห็นไดว้า่การประกอบการดา้นอสังหาริมทรัพยจ์ะครอบคลุมการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนัเลยทีเดียวไม่วา่จะเป็นบา้นเพื่ออยูอ่าศยัผูป้ระกอบการควรศึกษา

รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) เพื่อป้องกนัความเส่ียงและเป็น

แนวทางในการประเมินราคาและกาํหนดกลยทุธ์ในการลงทุนได ้

 ในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีนกัลงทุนจะ

นิยมลงทุนกนัมากเม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆจึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษาโดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model – CAPM) มาใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียง
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และผลตอบแทน และประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิด

ในการพิจารณาเพื่อใช้สําหรับประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้ทฤษฎี CAPM เป็น

แนวทางศึกษาเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม        การเปรียบเทยีบ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของงานวจัิย 

ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยจะ เ ลือกศึกษาหลักทรัพย์ของก ลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงมีด้วยกนั 6 หลกัทรัพย ์แสดงดงัตารางท่ี 1.1โดย

ราคาปิดแต่ละวนั

ทาํการของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์

 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

อตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างผลตอบแทน

ของตลาด 

 

 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 
ค่าสมัประ 

สิทธ์ิเบตา้ 
2.ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

ดชันีSET ณ วนั

ส้ินวนัทาํการใน

แต่ละวนั 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลงัระยะสั้น 3.อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 

อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มี

ความเส่ียง 
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การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั โดยใช้ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของ

กลุ่มตวัอย่างหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบจาํลอง CAPM 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทาํให้ทราบถึงวิธีการคาํนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ต่างๆ ในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยสามารถนําไป

ประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

 2.เพื่อทราบถึงความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใช้แบบจาํลอง CAPM”ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ

หลกัการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงในการพิจารณา

ลงทุน ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึงโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนคือขาดทุน และโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน

แตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ความเบ่ียงเบนของรายไดย้ิ่ง

สูงก็แสดงว่าโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความ

เส่ียงสูง ถา้โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างจากท่ีคาดหวงัไวก้็ถือว่าไม่มีความ

เส่ียง(risk -free) (สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.2 แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์ได้

ลงทุนนั้ นตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผู ้ลงทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครอง
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หลกัทรัพยน์ั้นไวห้รือท่ีเรียกวา่รายไดปั้จจุบนั (Current yield หรือIncome) รวมทั้ง

มูลค่าส่วนเพิ่มของราคาตลาดของหลกัทรัพยณ์วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุนท่ีสูง

กวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในลกัษณะของตวัเงิน

เช่นกาํไรเงินปันผลกาํไรส่วนทุนหรือในรูปของสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีราคากาํหนดมูลค่า

เป็นเงินไดผ้ลตอบแทนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการลงทุนของผูอ้อมซ่ึงหวงัท่ีจะ

ไดรั้บผลตอบแทนในรูปของรายไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียและผลกาํไรเป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ความพอใจหรือความสุขของผูอ้อมหรือ

ผูล้งทุนท่ีพึงไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นดงันั้นผลตอบแทนในลกัษณะน้ีอาจ

เป็นผลได้โดยทางออ้มหรืออาจเป็นเป้าหมายรองท่ีผูอ้อมคาดหวงัไวใ้นการลงทุน  

(ทว ีวริิยะฑูรย ์และคณะ, 2532,หนา้428) 

2.3ทฤษฎกีลุ่มหลกัทรัพย์ของ Markowitz 

ตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมโดยการ

วางรากฐานว่าการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการ

ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยแ์ต่ละคู่มิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีไป

ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์จึงจะสามารถลดค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลกัทรัพย์

ลงได้แต่ถ้ากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดท่ีมีลักษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีไปดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์จะไม่สามารถลดความเส่ียงของ

กลุ่มหลกัทรัพยล์งไดน้อกจากนั้นทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ไดแ้สดงให้

เห็นว่าผูล้งทุนสามารถสร้างกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นระดบั

ต่างๆได้ทั้งน้ีจะมีกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆจาํนวนหน่ึงท่ีเหนือกว่าหรือมีประสิทธิภาพ

กว่ากลุ่มหลกัทรัพยอ่ื์นๆกล่าวคือเมือพิจารณาความเส่ียงระดบัหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงสุดในทาํนองเดียวกันอตัรา

ผลตอบแทนระดบัหน่ึงกลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าสุด

กลุ่มหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีจะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดกบั
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ขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีตํ่าท่ีสุดตามทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์องMarkowitz เรียก

ขอบแนวท่ีกลุ่มหลักทรัพย์เหล่าน้ีเรียงตวักนัอยู่ว่า “เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ” (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2548,หนา้38-39) 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง“การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ รูปแบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย ์

(CAPM)”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุนจากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP , DCC , DCON, DRT, GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , 

SCCC , SCP , SUPER , TASCO , TCMC , TGCI , TPIPL , UMI และ VNG โดยมี

ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี    31 

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการและใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอาย ุ6 เดือนเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ

เส่ียงผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูง

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพยคื์อ GEN, TASCO, TPIPL, KWH 

และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพยคื์อ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 
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ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กติติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555)ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM”โดยมีวตัถุประสงค ์

1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยผลการวิจยั

สรุปดงัน้ีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุน

ซ้ือมี 9 หลกัทรัพยคื์อ ADVANCE, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, SAMART, 

SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุน

ไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควร

จะเป็น (Overvalued)  

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)”โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยใ์นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุนโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังาน

และสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ีหลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 

1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง CAPM พบว่ามี

หลักทรัพย์เพียง 1 หลักทรัพย์เท่านั้ นท่ีมีราคาตลาดตํ่ ากว่าความเป็นจริง 

(Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนไดน้อกนั้นเป็น
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หลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, BANPU, 

IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

วีระ วีรขจรศักดิ์  (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง“กรณีศึกษาราคาหุ้นราย

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานหลกัฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานกบัตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

กบัตลาดหลักทรัพย์และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอตัรา

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานตามทฤษฎีแบบจาํลองเพื่อการ

ประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เร่ิมนาํ 

SET 100 Index มาใชว้นัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 โดยเก็บ

ขอ้มูลจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตัว๋

เงินคลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชสู้ตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน

ความเส่ียงสัมประสิทธ์ิเบต้าและการหาอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการด้วยทฤษฎี

แบบจาํลองเพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์น(CAPM)ผลการวิจยัพบว่าหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนัและตรงกนัขา้ม

กนักบัตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวกและ

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน) มีค่า

นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นตลาดขาลงนอกจากน้ีหลกัทรัพย์

ในกลุ่มพลังงานบางรายหลักทรัพย์ย ังคงมีความเ ส่ียงท่ีไม่ เป็นระบบสูงเ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

ชนม์พิชา แสงอรุณ (2548)ได้ทําการศึกษาเ ร่ือง “การวิ เคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” โดย

ศึกษาหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ.2543 และมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2547 ทั้งหมด 197 หลกัทรัพย ์ผลการวิจยัพบวา่ 

การลงทุนในหุน้สามญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2543 
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ถึงธนัวาคม พ.ศ.2547 ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 0.93 ต่อเดือนหรือร้อยละ 

11.16 ต่อปี ความเส่ียงร้อยละ 8.42 ต่อเดือน หรือร้อยละ 101.04 ต่อปี และความเส่ียง

เปรียบเทียบร้อยละ 9.05 ต่อเดือน หรือร้อยละ 108.60 ต่อปี อตัราผลตอบแทน

หลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนทุกกลุ่มหลักทรัพย์ยกเวน้กลุ่ม

การแพทย ์ทุกกลุ่มมีค่าดชันีความเส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นบวก กลุ่มหลกัทรัพยส่์วนใหญ่

มีค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมากกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิคือราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของ

หลกัทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน6หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่BLAND, CNT, MK, 

NOBLE, RML และ STPI 

3.1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1.ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยข์องกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างจาํนวน6 หลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงระยะเวลา

ท่ีทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

489 วนัทาํการ 

โดยจะเก็บค่าท่ีใชค้าํนวณดงัน้ี 

1) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยณ์เวลา tใชต้วัแปรPt 

2) ราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณเวลาt-1ใชต้วัแปรPt-1 

3) เงินปันผลรับของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นช่วงเวลา t ใช้

ตวัแปรDt 
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2. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

โดยจะเก็บค่าท่ีใชค้าํนวณดงัน้ี 

1) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยณ์เวลา t ใชต้วัแปรIt 

2) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยณ์เวลา t-1ใชต้วัแปร It-1 

3.2อตัราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในรูปตัว๋เงินคลงัระยะเวลา1 ปีจากสมาคม

ตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association; ThaiBMA)แบบรายวนัช่วง

ระยะเวลา 2 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวม

ระยะเวลาทั้งส้ิน489 วนัทาํการ 

4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

 
 

ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 จากภาพ 4.1แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูง

กวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี  4หลกัทรัพย ์คือ  BLAND, CNT, RMLและSTPI ซ่ึงมี

0.13 
0.18 

0.04 0.03 
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0.40

BLAND CNT MK NOBLE RML STPI

กราฟเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

0.07 

อัตราผลตอบแทนตลาด อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
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กราฟเปรียบเทยีบความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

ความเสียงหลกัทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

1.15 

ความเส่ียงตลาด 

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.13, 0.18, 0.36และ0.20 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ RMLส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด 

มี 2หลกัทรัพย ์คือ MK และ NOBLE ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.04 และ0.03 

ตามลาํดบั  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  NOBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

 จากภาพภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึง

อตัราความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความ

เส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมีอตัราความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความ

เส่ียงสูงท่ีสุด คือ  RML มีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 3.58รองลงมาคือ  CNT, STPI,  

BLAND, NOBLE  และ MKโดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.69, 2.60,  2.54,  2.09,  

1.14 ตามลาํดบั 
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ภาพ4.3แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัตลาด 

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกมี1หลักทรัพย์ คือ RMLซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 5หลกัทรัพย ์คือ BLAND, CNT, MK, NOBLEและ STPI 

ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

ผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้ นจะน้อยกว่า

ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ(Defensive Stock) 
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ตาราง 1แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 4 มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 

จากตาราง1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2554 ถึง28 ธันวาคม 2555พบวา่ ค่า

ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RMLมีค่าสูงสุดเท่ากบั 12.85 รองลงมาได้แก่ CNT, 

STPI, BLAND, NOBLEและ MKโดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 7.24, 6.75, 5.27, 

6.44และ 1.29 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

 
จากตาราง 2 ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, RMLและSTPI โดยหลกัทรัพย์

ค่าความเสี่ยงรวม ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ค่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei)

BLAND 6.44 1.03 5.41

CNT 7.24 0.46 6.78

MK 1.29 0.22 1.08

NOBLE 4.38 0.82 3.56

RML 12.85 1.85 11.00

STPI 6.75 0.58 6.17

หลักทรัพย์

BLAND 29.10 14.07 Undervalued

CNT 49.67 10.44 Undervalued

MK 15.12 8.13 Undervalued

NOBLE 9.22 12.89 Overvalued

RML 108.98 17.81 Undervalued

STPI 53.02 11.33 Undervalued

หลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง การตัดสินใจ
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เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน

หรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MKและ NOBLE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

สูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย

หลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

จากตาราง 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ไดแ้สดงใน

ภาพ 4.4 จากภาพแสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ RML, STPI, 

CNT, BLAND และ MKเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น และนกัลงทุน

ควรตดัสินใจเลือกลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่  NOBLEเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่เลือกลงทุน 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.07 โดยเม่ือทาํการ

เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 
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มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BLAND, CNT, RML และ STPI ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MK และ NOBLE 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 โดยเม่ือทาํการเปรีบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สามารถจาํแนกออกได้

เป็น 2 กลุ่มคือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

RML, CNT, STPI, BLAND และ NOBLE ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากว่า

ตลาดมีเพียง1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MK 

2. หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient; β) 

เป็นบวก กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด และการท่ีมีค่า β>1 แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น Aggressive 

Stock 

การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วนของค่าความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบ และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ วิเคราะห์ได้ว่าหลกัทรัพยท์ั้ง 6 

หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

3. หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 

BLAND, CNT, RMLและSTPI เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกับอตัราผลตอบแทนท่ีกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ MK และ NOBLE เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง28 

ธนัวาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัยอ่มให้ผลการวิเคราะห์ท่ี

แตกต่างกนัออกไป 

 2. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด้

ทาํการพิจารณาเฉพาะภาพรวมคือพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบโดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภท

ใดมีผละกระทบต่อธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของ

การลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้ CAPM ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพียงอย่าง

เดียว ซ่ึงถือวา่ยงัไม่ไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแม่นยาํเท่าท่ีควร และทาํให้ยงัมีความเส่ียงใน

การตดัสินใจลงทุนอยู่มาก จึงควรพิจารณาใช้แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์อ่ืนๆ

ดว้ยร่วมดว้ย 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า สามารถใช้วิธีแบบจาํลองการตั้งราคาหลักทรัพย ์

(Capital Asset Pricing Model :CAPM) มาวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งใช้ความระมดัระวงั ไม่ควร

พิจารณาเฉพาะอตัราผลตอบแทนเท่านั้น 
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กรกนก วฎัิสุ.(2548).“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัที่มี
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยการใช้แบบจําลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย์ CAPM: กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN              

และ PRECHA 

(THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF 

SECURITIES IN THE INDUSTRIES OF PROPERTY AND 

CONSTRUCTION BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM):THE 

CASE STUDY OF PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN  AND PRECHA) 

จนัทร์จิรา พรมจีบ 1     กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียง

ของการลงทุนและอตัราผลตอบแทนท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองการตั้ง

ราคาหลักทรัพย์ CAPMโดยเลือกทําการศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างโดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจงมา จาํนวน 6 หลกัทรัพย์

ไดแ้ก่ PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN และ PRECHA ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งแบบรายวนัและราคาปิดของดชันีตลาด  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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หลกัทรัพย ์(SET INDEX) และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1ปี  

แทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมจาํนวน 489 

วนัทาํการ 

จากผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างอตัรามีผลตอบแทน ความเส่ียง และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ท่ีผูล้งทุนสามารถ

ตดัสินใจซ้ือไดจ้าํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CK, CNT, CPN และ PRECHAโดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีผู ้ลงทุนควรลงตัดสินใจขายมี 2 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRIN และ SIRI โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

หลกัทรัพย ์ CK, CNT, CPN, PRECHA, PRIN และ SIRI มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0 ทั้ง 6 หลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทุก

หลักทรัพย์ ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้น

จะนอ้ยกว่าผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงน้อยกวา่ความเส่ียง

ของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 

คําสําคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

 The purpose of this study is 1.To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the index industries of property and construction and market 

rates of return. 2.To comparison of the required rate of return and expected rates of 

return for securities in the industry of property and construction on Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). The securities in the study are in the index industries of 

property and construction on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks in 



   81  

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

the industries of property and construction 6 securities. Include PRIN, SIRI, CK, 

CNT, CPN and PRECHA. The research was collected the secondary data, the close 

of the stock market index, setindex and the yield of 1year government bond as the 

risk-free securities to investment decisions from January 4, 2011 till December 28, 

2012 and the total period of 489 official working days based. 

The result founded that, securities in the industries of property and 

construction it has 4 securities investors should be invested in. Include CK, CNT, 

CPN and PRECHA that mean these stocks are undervalued stocks. While, securities 

in the industries of property and construction it has 2 security investors should not 

invest. Include PRIN and SIRI. This mean these securities are overvalue securities. 

The securities CK, CNT, CPN, PRECHA, PRIN and SIRI have a beta 

coefficient of less than but greater than 0, there is a positive relationship. Securities 

are less risky than the market which indicates that the returns of the securities 

subject to change in line with market returns proportion of less than. Securities such 

as passive (Defensive Security). 

Keywords: The exchange of Thailand, The index industries of property and 

construction, Capital Asset Pricing Mode 

1. บทนํา 

เม่ือคนเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจาํทุกเดือน ส่ิงท่ีเราควรคาํนึงถึง คือ เราจะ

จัดการกับเงินเหลือใช้นั้ นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน 

โดยทัว่ไปเรามกัจะเก็บในรูปเงินสด หรือฝากธนาคาร, บริษทัเงินทุน ซ่ึงเราจะเรียก

วิธีการน้ีวา่ "การออม" หรือถา้ใชว้ิธีการซ้ือทองรูปพรรณ, ทองแท่ง, ท่ีดิน, พนัธบตัร

รัฐบาล, หุ้นกู,้ หุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ก็จะเขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่ "การลงทุน" (การ

ออมกบัการลงทุน, www.thaimutualfund.com )ในปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์

การพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีการปรับปรุงแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีเน้นความ

http://www.thaimutualfund.com/
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มัน่คง และประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น เกณฑ์การรับรู้รายไดเ้ม่ือโอนให้กบัลูกคา้ การ

ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และการกาํหนดกฎเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความเข้มงวดมากข้ึนแต่จากปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้นทาํให้ธุรกิจสังหาริมทรัพยต์อ้งประสบกบัความผนัผวน

ตลอดเวลาและยากต่อการควบคุมทั้งผูป้ระกอบการ นกัลงทุน หรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างก็จาํเป็นจะตอ้งหาปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจและผลกระทบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

(วรีะวทิย ์สัตยานนท,์ 2554) 

ในหัวข้อของการวิจัย น้ี เป็นเร่ืองการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซ่ึงก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มน้ีหรือหลักทรัพย์กลุ่มใดๆก็ตามเป็นการย่อความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเราจะได้รับจากการลงทุน การตดัสินใจให้รอบคอบเพื่อให้ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนจึงมีความจําเป็น ซ่ึงเ ช่ือมโยงได้กับการใช้

แนวความคิดการตั้งราคาหลกัทรัพย ์หรือท่ีเรียกว่า Capital Asset Pricing Model -

CAPM)  เช่ือว่าวิธีการกระจายความเส่ียงเป็นวิธีการท่ีทาํให้ความเส่ียงลดลงได ้และ

ในยคุต่อมาไดมี้การพฒันาแบบจาํลอง CAPM จากหลกัการกระจายการลงทุนขา้งตน้

ข้ึนมาโดยนกัวิชาการ William F. Sharpe ในปี 1965 ซ่ึงใช้ในประเด็นเก่ียวกบัการ

ประเมินความเส่ียงจากการลงทุน  ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ  และคาํนวณหา

ตน้ทุนทางการเงิน เพราะฉะนั้นในทฤษฎี CAPM ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนในงานวิจยัน้ีนกัลงทุนตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุนเพื่อให้นกัลงทุนไดรั้บ

ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (ไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา, บทความทางการเงินเร่ือง "CAPM  

และ BETA  การนาํไปใชใ้นเมืองไทย)  

ในการวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษาถึงอัตราผลตอบแทน, ค่าความเส่ียงและค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ก่อสร้าง (PROP) ซ่ึงนกัลงทุนจะนิยมลงทุนกนัมากเม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมี

มูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆจึงเป็นหัวขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษาโดยใช้
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แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model – 

CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และประเมินมูลค่าท่ี

เหมาะสมของหลักทรัพย์ในกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อใช้สําหรับ

ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียงของการลงทุนและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดเ้กิดข้ึนจริงในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2. เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเ กิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 

1. PRIN  : Prinsiri Public company Limited 

บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน)    

ราคาปิดแต่ละวันทําการ  

ของหลกัทรัพยก์ลุ่ม    อุตสา

หกรรอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง 
อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

และอัตราผลตอบแทนของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(SET INDEX) 

อตัราผลตอบตอบแทนท่ีไม่มี

ความเส่ียง 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าสมัประสิทธ์

เบตา้ 

1. เปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบ แทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ข อ ง ห ลั ก ห ลั ก ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

2. เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์

เ บ ต้ า ข อ ง ห ลัก  ท รั พ ย์ก ลุ่ ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

3. เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวังของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้างโดยใช้แบบ จาํลอง 

CAPM 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํการของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) 

 

อตัราผลตอบตอบแทนของ

ตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปี 
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2. SIRI   : Sansiri Public Company Limited 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

3. CK   : CH. Karnchang Public Company Limited 

บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) 

4. CNT   : 1Christiani& Nielsen (Thai) Public CompanyLimited 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5. CPN   : Central Pattana Public Company Limited 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

6. PRECHA  : Precha Group Public Company Limited 

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ระหวา่ง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 โดยเร่ิมตน้

นับตั้ งแต่วนัทาํการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 

ยอ้นกลบัไป 489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาดซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางในการ

ลงทุนสาํหรับผูล้งทุนวา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้น

ต่อไป จากการท่ีนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 
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2. แนวคิดและทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดเร่ืองความเส่ียงจากการลงทุน 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นโอกาสท่ีจะไม่ได้รับอตัราผลตอบแทนตามท่ี

คาดไวซ่ึ้งถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึนการลงทุนนั้นก็

ยิ่งมีความเส่ียงมากข้ึนในการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ี

ไม่ชอบความเส่ียง(Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกหนีความเส่ียงหากการลงทุนใดมี

ความเส่ียงสูงผูล้งทุนย่อมตอ้งการอตัราผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง 

(โรจนา ธรรมจินดา, 2547)  

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี

บริษทัไม่สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลกระทบต่อทุกๆหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

2. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือความเส่ียงท่ีทาํให้ธุรกิจ

นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงผดิไปจากธุรกิจอ่ืนหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจ

นั้นๆไม่มีผลต่อธุรกิจอ่ืนซ่ึงประกอบด้วยหลายประการ อาทิเช่นความเส่ียงทาง

การเงิน (Financial Risk) หมายถึงโอกาสท่ีผูล้งทุนจะเสียรายไดแ้ละเงินลงทุนหาก

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีเงินชาํระหน้ีหรือถึงกบัลม้ละลายความเส่ียงทางการเงิน

ของธุรกิจผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนดว้ยสาเหตุ (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2540)  

2. แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหมายถึงผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วนดงัน้ี  

1. Yield  คือ กระแสเงินสดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหวา่งช่วงระยะเวลา

ลงทุนอาจอยูใ่นรูปของเงินสดปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพยจ์่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อ 

2. Capital Gain (Loss) คือ กาํไร (ขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคา

ท่ีสูงข้ึน (หรือตํ่าลง) กวา่ราคาซ้ือหรือเรียกวา่เป็นการเปล่ียนแปลงของราคา (Price 
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Change) ของหลกัทรัพยน์ั่นเองในกรณีผูล้งทุนอยู่ในภาวะซ้ือเพื่อรอขาย (Long 

Position) ผลตอบแทนส่วนน้ีไดแ้ก่ค่าความแตกต่างระหว่างราคาท่ีจะขายหรือราคา

ขายหลกัทรัพยก์บัราคาซ้ือในกรณีท่ีผูล้งทุนอยูใ่นภาวะยืมหุ้นมาขาย (Short Position) 

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540, หนา้ 155) 

 3.  แบบจําลองการประเมินราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model) 

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ CAPM เป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ผลทางสถิติเพื่อประเมินผลตอบแทนบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยลงทุนทฤษฎี

ดงักล่าวพฒันาโดย Markowitz คน้พบทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ใน ค.ศ.1952 

แบบจาํลองน้ีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวข้อง

หลกัทรัพยก์บัความเส่ียงท่ีมีระบบของหลกัทรัพยโ์ดยแสดงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

:βเน่ืองจากทฤษฎี CAPM นั้นกล่าวไวว้า่หากมีการกระจายการลงทุนเป็นอยา่งดีแลว้

ความเส่ียงส่วนท่ียงัคงเหลืออยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์จะมีเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

เท่านั้น (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2542) 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์ก ลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้าง และเพื่อ

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP , DCC , DCON, DRT, GEN , KWH , Q-CON , RCI , SCC , 
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SCCC , SCP , SUPER , TASCO , TCMC , TGCI , TPIPL , UMI และ VNG โดยมี

ระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี    31 

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน

คลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจาก

ความเส่ียง  

ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์คือ GEN, TASCO, 

TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 

หลกัทรัพย ์คือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, 

SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค ์  

1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2.เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  

โดยผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลักทรัพย ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด
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พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวด

พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มี

ค่าเบตา้มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบว่ามีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากวา่ความเป็น

จริง (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้

นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, 

BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555) ได้

ศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจาํลอง CAPM” 

โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

โดยผลการวิจยัสรุปดังน้ี หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, 

JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



   89  

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

และการส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

ชานน ชูเกษมรัตน์ (2552) ไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทน ความ

เส่ียงและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่โดยใช้แบบจาํลอง 

CAPM โดยทาํการศึกษาเฉพาะหุน้สามญัของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ซ่ึงเร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 

2 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2551 รวมระยะเวลา 1 ปี ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

อัตราเฉล่ียผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกตัวมีค่าติดลบ โดยหลักทรัพย์ท่ีให้

ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด คือ BBL และหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

BAY ค่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่า B มากท่ีสุด คือ BAY และหลกัทรัพยท่ี์มีค่า B นอ้ยท่ีสุด คือ 

BBL ซ่ึงหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า B  เป็นบวกและมีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงหมายถึงอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพย์

และเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ีหลกัทรัพย ์BAY, BBL, KBANK และ SCB มีค่า a <๐ คือให้อตัราผลตอบแทน

สูงกวา่ระดบัดุลยภาพหรือมีราคาตํ่ากวา่ราคาท่ีเหมาะสม แต่หลกัทรัพย ์KTB มีค่า a < 

๐ คือให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าระดบัดุลยภาพหรือมีราคาสูงกว่าราคาท่ีเหมาะสม 

ผลการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการจากหลกัทรัพย ์BAY– 0.3457 % , 

BBL = – 0.2461 %, KBANK = – 0.2758 %, KTB = – 0.2878 %, SCB = – 0.2864 % 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1. ราคาปิด ณ เวลาทาํการของแต่วนัของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จาํนวน 6 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ PRIN: บริษทั ปริญสิริ จาํกดั 

(มหาชน), SIRI: บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน), CK : บริษทั ช.การช่าง จาํกดั 

(มหาชน), CNT: บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน), CPN: บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)และ PRACHA:บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง
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ระยะเวลา2ปีเร่ิมตั้งแต่ว ันที่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวม

ทั้งส้ินจาํนวน 489 วนัทาํการ 

2. ดชันีราคาปิดตลาดหุ้น (SET INDEX) ในแต่ละวนัทาํการ ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระยะเวลา2ปี ตั้งแต่

ว ันท่ี4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555รวมทั้งส้ินจาํนวน489 วนัทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปีจากสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย (The Thai Bond Market Association; Thai BMA)ในช่วงระยะเวลา2ปีเร่ิม

ตั้งแต่ว ันที่4 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 

วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาํการเปรียบเทียบเป็นการวิเคราะห์เชิง

พรรณนาอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิดทฤษฎีและคาํจาํกัดความท่ีเก่ียวข้องและ

วิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยการใช้รูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4. การิเคราะห์และสรุปผล 

ตารางที่ 1 แสดงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน(%) ความเส่ียง(%) 

SET INDEX 0.07  1.15  

PRIN   0.01 2.03  

SIRI  0.06 4.09 

CK  0.09 2.04  

CNT  0.18 2.69  

CPN  0.25 2.13  

PRECHA  0.08  2.55  
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จากตารางท่ี 1 เป็นผลวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากผลลัพธ์ท่ีได้จะได้ความสัมพนัธ์

ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างดงัน้ี  

หลกัทรัพย ์PRIN มีอตัราผลตอบท่ี 0.01 และ มีความเส่ียงท่ี 2.03% 

หลกัทรัพย ์SIRI มีอตัราผลตอบท่ี 0.06 และ มีความเส่ียงท่ี 4.09% 

หลกัทรัพย ์CK มีอตัราผลตอบท่ี 0.09 และ มีความเส่ียงท่ี 2.04% 

หลกัทรัพย ์CNT มีอตัราผลตอบท่ี 0.18 และ มีความเส่ียงท่ี 2.69% 

หลกัทรัพย ์CPN มีอตัราผลตอบท่ี 0.25 และ มีความเส่ียงท่ี 2.13% 

หลกัทรัพย ์PRECHA มีอตัราผลตอบท่ี 0.08 และมีความเส่ียงท่ี 2.55% 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

 
 

จากภาพท่ี 1 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกับอตัราผลตอบแทนของตลาด ท่ี

สอดคลอ้งกบัตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 

% หลกัทรัพยห์ลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีศึกษาท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด มี 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRECHA มีค่าเท่ากบั 0.08%, CK มีค่าเท่ากบั 0.09%, CNT มีค่า
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SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอตุสาหกรม 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกับอตัราผลตอบแทนตลาด 
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เท่ากบั 0.18%และ CPN มีค่าเท่ากบั 0.25%ส่วนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด มี 2 หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRIN มีค่า

เท่ากบั 0.01%และ SIRI มีค่าเท่ากบั 0.06% 

ภาพที่  2 แสดงการเปรียบเทียบความเ ส่ียงของหลักทรัพย์หลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 

 

 
 

จากภาพท่ี 2 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และความเส่ียงของตลาด ท่ีสอดคล้องกบัตารางท่ี 2

แสดงให้เห็นวา่ความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15% ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาพบวา่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง

มีความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัหลกัทรัพยโ์ดยเรียงลาํดบัจากความ

เส่ียงสูงสุดถึงความเส่ียงตํ่าสุดไดด้งัน้ี SIRI มีค่าเท่ากบั 4.09%, CNT มีค่าเท่ากบั 

2.69%, PRECHA มีค่าเท่ากบั 2.55%, CPN มีค่าเท่ากบั 2.13%, CK มีค่าเท่ากบั 2.03% 

และ PRIN มีค่าเท่ากบั 2.03% 
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SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกบัความเส่ียงของตลาด 
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ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด 

 
 

จากภาพท่ี 3 เม่ือทาํการเปรียบเทียบเฉพาะค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างกบัค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัตารางท่ี  2แสดงให้เห็นวา่ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาทั้ง 6 หลกัทรัพย ์นั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกวา่ 1โดยเรียงลาํดบัจากค่าสัม

ประสัมประสิทธ์ิเบตา้สูงสุดถึงตํ่าสุดไดด้งัน้ี CPN  มีค่าเท่ากบั 0.861%, CK มีค่า

เท่ากบั 0.844%, SIRI มีค่าเท่ากบั 0.737%, PRIN มีค่าเท่ากบั 0.699%, CNT มีค่า

เท่ากบั 0.590% และ PRECHA มีค่าเท่ากบั 0.330% ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 6 

กลุ่ม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทุกหลกัทรัพย ์ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความ

เส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ 

(Defensive Stock) 
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SET INDEX PRIN SIRI CK CNT CPN PRECHA

กราฟเปรียบเทยีบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างกบัค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของตลาด 
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ตาราง 2 แสดงการแบ่งค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในช่วงระยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2555 รวม 489 วนัทาํการ 

หลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงรวม         

(σ2
i) 

ความเส่ียงที่เป็นระบบ 

( β2
i σ2

m) 

ความเส่ียงที่ไม่เป็นเป็น

ระบบ   ( σ2
ei) 

PRIN   4.14 % 2.02 % 2.12 % 

SIRI  16.74 % 9.10 % 7.64 % 

CK  4.15 % 2.96 % 1.19 % 

CNT  7.26 % 2.52 % 4.73 % 

CPN  4.52 % 3.35 % 1.17 % 

PRECHA  6.49 % 0.71 % 5.79 % 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในช่วงระยะระหวา่งวนัท่ี 4 มกราคม 

2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SIRI  มี

ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 16.74% ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี 9.10% และความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบท่ี 7.64%  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงรวมตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ PRIN มีค่าตํ่าสุด

อยูท่ี่ 4.14% ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ี 2.02% และความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบท่ี 

2.12%  นอกจากน้ีหลกัทรัพย ์ท่ีมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบมีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 9.10% 

และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 7.64% , CPN  มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 

3.35% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยู่ท่ี 1.17% และ CK มีค่าความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบอยูท่ี่ 2.96% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 1.19% ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่า ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ CNT มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 2.52% และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ

อยูท่ี่ 4.74% , PRIN  มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยู่ท่ี 2.02% และค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบอยูท่ี่ 2.12% และ PRECHA มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบอยูท่ี่ 0.71% และค่า

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบอยูท่ี่ 5.79% 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจ

สาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่เกดิขึน้

จริง (R i ) 

อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั 

(E(R i ) 
การตัดสินใจ 

PRIN   2.33 % 16.17 % Overvalued 

SIRI  -19.51 % 16.09 % Overvalued 

CK  20.11 % 15.87 % Undervalued 

CNT  49.67 % 16.39 % Undervalued 

CPN  74.47 % 15.84 % Undervalued 

PRECHA  42.13 % 16.92 % Undervalued 

จากตารางที ่3 แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R i) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกันโดย

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจซ้ือนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริง (R i) สูงกวา่กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แสดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่า

กว่าท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ ระดบั

ความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบน

เส้นตลาดทรัพย์ ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกัน ขณะท่ีหลกัทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ควร

ตดัสินใจซ้ือหรืถือครองไวน้ั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R i) 

ต ํ่ากวา่กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควร

จะเป็น(Overvalued) ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1. หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ได้แก่ CPN, CNT, PRECHA และ CK โดย

หลกัทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวั

สูงข้ึน 
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2. หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์PRIN และ SIRIโดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น (Overvalued) ดังนั้น นักลงทุนควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

ภาพที ่4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 

 
 

จากภาพที่ 4 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได้

แสดงในภาพท่ี 4 จากภาพแสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ได้แก่ 

PRECHA, CK, CNT และ CPN เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และนกั

ลงทุนควรตดัสินใจซ้ือ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่ PRIN และ SIRI 

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจขายหลกัทรัพย์

นั้น  

 

 

 

PRIN  , 2.33 

SIRI , -19.51 

CK , 20.11 
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CPN , 74.47 
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ความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 

กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนที่เกดิขึน้จริงกบัอตัราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 สรุปผลการศึกษา 

1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลักทรัพย์ก ลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  มี

หลักทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRECHA, CK, CNT และ CPN และมีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาดจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ได้แก่ PRIN 

และ SIRI 

2.การวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิ เบต้า  หลักทรัพย์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ ง  6 

หลกัทรัพย ์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่าค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของตลาด (เท่ากบั1) 

ทุกหลกัทรัพย ์และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกทั้งหมด 

3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

CPN, CNT, PRECHA และ CK ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลักทรัพย์นั้นไว ้ส่วนหลักทรัพย์ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PRINและ SIRI นักลงทุนควร

ตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างได้ทาํการพิจารณา

เฉพาะภาพรวมคือพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ

โดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภทใดท่ีส่งผลต่อธุรกิจ

และแต่ละประเภทของความเส่ียงดงักล่าวมีระดบัของผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อย
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เพียงใดดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงของ

การลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. การกาํหนดประเภทดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ีเพื่อเป็นตวัเปรียบเทียบ

นั้นเป็นประเภท SET INDEX เท่านั้น ผลท่ีไดรั้บจึงเป็นเพียงรูปแบบเดียว ดงันั้นใน

โอกาสต่อไปอาจทาํการศึกษาโดยใชด้ชันีหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน อาทิ SET 50 หรือ 

SET 100 มาใชเ้ป็นตวัเปรียบเทียบในการศึกษาวิจยั เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความแตกต่าง

และมีมุมมองดา้นอ่ืนเพิ่มเติม 

3. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนในการศึกษา

และวิจยัคร้ังต่อไปนั้นอาจจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายสัปดาห์รายเดือนราย

ไตรมาสหรือรายปีซ่ึงอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากศึกษาน้ี 

4. ผูศึ้กษาวิจยัอาจกาํหนดให้มีการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั

กลุ่มตวัอยา่งหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน

เพราะผูล้งทุนสามารถคาดการณ์แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทันั้นๆไดว้า่เป็นไป

ในทิศทางใด 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อราคาหุ้น 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากดั (มหาชน) 

FACTOR AFFECTING THE STOCK PRICE OF SIAMGAS AND 

PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED (SGP) 

พรธนา รัตนชยั1   ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) โดยใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ 1 9ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9(OIL) 1 9

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย

(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 55 เดือน โดยวิธีการสร้างสมาการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least  Squares : OLS) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) ไดแ้ก่ 1 9

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน

(INT)โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ , ราคาหุ้น, บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) (SGP) 

Abatract 

 The objective of the study of Factors affecting The stock price of Siamgas 

and Petrochemicals  PCL(SGP) is to study economic factor that determine stock 

price of Siamgas and Petrochemicals  PCL(SGP) 

 The Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET),SET Energy Index (SETE),  Domestic Oil Prices (OIL), Fixed Deposit 

Interest Rate (INT), Domestic Gold Prices (GOLD) and Business Confidence Index 

(BSI) The monthly data of June 2008 to December 2012 ; 55 months in total. 

Multiple Linear Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze 

the data. 

 The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of Siamgas and Petrochemicals  PCL. at the 

significance level of 0.05 

Key Words : Economic factor, stock price, Siamgas and Petrochemicals  PCL 

(SGP) 

1. บทนํา 

1 8ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) 

เป็นแหล่งรวมของบริษทัหลายๆ บริษทั ท่ีเขา้มาทาํการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เพื่อใหผู้ท่ี้มีเงินเหลือเก็บ ซ่ึงเราเรียกวา่ "นกัลงทุน" เขา้มาร่วมลงทุน และเป็นหน่ึงใน

ผูร่้วมถือหุ้นของบริษทั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน

ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517  โดยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อจดัให้มีแหล่งกลางสําหรับการซ้ือ ขาย หลกัทรัพย ์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์
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และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยไดเ้ปิดให้มีการซ้ือขายข้ึนอยา่งเป็นทางการ

ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา  

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตและขยายตวัอย่างรวดเร็ว หรือ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดวกิฤติ ยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากท่ีผา่นมา

เห็นไดช้ดัวา่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ มีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศและอยูใ่นความสนใจของประชาชนโดยทัว่ไป การวเิคราะห์ถึงปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์จึงมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ในปี 2555 ท่ีผ่านมาความเคล่ือนไหวของดัชนีในตลาด

หลกัทรัพย ์ ตลาดหุ้นไทยปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในหุ้นขนาดกลาง

และหุ้นขนาดเล็กท่ีปรับตวัข้ึนมาอย่างมาก และมีโอกาสปรับตวัข้ึนได้อีกอย่าง

ต่อเน่ือง  

 จากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบนั การศึกษาดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ไทยจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่ม 

ปิโตรเคมี ท่ีเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน จึงอยู่ในความสนใจท่ีได้เลือกทาํการศึกษาเก่ียวกับ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นโดยเฉพาะของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มพลงังานและกลุ่มปิโตรเคมี เน่ืองดว้ย

สภาวะราคานํ้ ามนัสูงข้ึน และความตอ้งการในการใช้พลงังานเพิ่มข้ึน นอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่ง และค่าครองชีพของประชาชนแลว้ ยงักระทบต่อขีด

ความสามารถด้านการแข่งขนัของประเทศ ดงันั้นการท่ีจะนําก๊าซธรรมชาติมาใช้

ทดแทนการนํ้ ามนัในภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 

น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลาน้ี Liquefied Petroleum Gas หรือ 0LPG เป็น

พลงังานอีกประเภทหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อตอบรับกบัความตอ้งการของคนในสังคม 

LPG มีประโยชน์อีกมากมาย เช่น0การนาํ LPG มาผา่นกระบวนการต่างๆ ก่อให้เกิด

สารตั้งตน้ตวัใหม่ท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในวงการอุตสาหกรรมท่ีเราเรียกวา่ ปิโตรเคมี 
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เช่น เกา้อ้ี แกว้นํ้า คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ลว้นมีท่ีมาจาก ปิโตรเคมี LPG จึงเป็นส่ิงท่ีมี

คุณูปการทั้งในเชิงพลงังาน(consumable) และเชิงการใชชี้วติอยา่งย ัง่ยนื (sustainable)  

 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ SGP ผูน้าํตลาด 

ก๊าซ LPG ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และเป็นผูจ้าํหน่ายก๊าซรายใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 

ของประเทศ เน่ืองจาก ตน้ทุนก๊าซมีราคาถูกกว่าพลงังานชนิดอ่ืน ในอนาคตคาดว่า

ภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมจะหนัมาใชก้๊าซLPG  เพิ่มมากข้ึน 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1 9ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน

(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9 1 9(OIL)  1 9อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย 1 9(GOLD)  ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ1 9(BSI)  ท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) 19(SGP)   

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

วา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ 1 9ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนั

ดีเซลขายปลีกในประเทศไทย19(OIL) 19อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคา

ทองคาํแท่งขายในประเทศไทย(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) อยา่งนอ้ย 1 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด 

(มหาชน)19 (SGP)   

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 19(SGP)  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ1 9(Secondary Data)     เป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 

55 เดือน ซ่ึงตัวแปรอิสระ ท่ีนํามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นบริษัท 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) ได้แก่ 1 9ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
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พลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย1 9(OIL) 1 9อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย(GOLD)  ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) 

กรอบแนวคิด 

      ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP)   

2. เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่ม

พลงังานและปิโตรเคมี 

3. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตร

เคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพลงังาน (SETE)   

ราคานํ้ ามนัดีเซลในประเทศ (OIL) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) 

ราคาทองคาํในประเทศ (GOLD) 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

ราคาหุน้  

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั

(มหาชน) 

(SGP) 
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ส่วนที ่1   แนวคิดทฤษฎีไดแ้ก่  

ปัจจยัพื้นฐานส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

แนวคิดความสัมพนัธ์ "หุ้น"กบั"ทองคาํ" 

แนวคิดเร่ืองความเช่ือในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จ่ายเงินปันผล 

ส่วนที่ 2 ภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะ

 อุตสาหกรรมของหลักทรัพย์บริษทัสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด 

(มหาชน) โครงสร้างการกาํกบัดูแลและบทบาทความสําคญัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภาวะเศรษฐกิจการลงทุนในปัจจุบนัและแนวโนม้อุตสาหกรรมพลงังาน

และปิโตรเคมีประวติัความเป็นมาบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มห

ชน) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและแนวโนม้ธุรกิจในปัจจุบนั 

ส่วนที ่3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แสงเพช็ร  ศรีองัคาร (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่ม

พลงังาน : กรณีศึกษา บริษทั ปตท.สํารวจ และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 

ดชันีราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน และดชันีราคา

ผูบ้ริโภครายเดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัราคาหุน้ บริษทั ปตท.สํารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ส่วนดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้น บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด 

(มหาชน)  และ กรณีศึกษาบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) พบว่า ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

พลงังาน และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัราคาหุ้นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ส่วน อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้น บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)   
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 พรชัย  กิจสิริสินชัย (2548)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของธุรกิจ

กลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย  : กรณีศึกษา บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่ดชันี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาขายปลีกเฉล่ียของนํามันเบนซิน 95 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา 1 สัปดาห์มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอธิบายได้ว่าเม่ือดชันี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนมากข้ึนทาํให้

อุปสงค์ในหลักทรัพย์สูงข้ึนส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมีค่าสูงข้ึนตามไปดว้ย และราคาขายปลีกเพิ่มข้ึนจะเป็นผลทาํให้กาํไร

ของบริษทัเพิ่มข้ึน ทาํให้นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในตวับริษทัเพิ่มข้ึน ทาํให้ราคาหุ้น

สูงข้ึนตามไปดว้ย 

 ชมพูนุท  จิตนาวสาร (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ

(EXR)  ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET)  และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  12  เดือน  (INR) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF) และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม  (EP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 สุกัญญา  สวัสดิ์ ชิตัง(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการลงทุนใน 

SET50 Index futures พบว่าราคาทองคาํ(G) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

SET50  อธิบายว่าทองคาํเป็นสินค้าท่ีมีสภาพคล่องสูงอีกชนิดหน่ึง ฉะนั้ นจึงเป็น

ทางเลือกหน่ึงในการลงทุน ถ้าราคาทองคาํสูงข้ึนก็จะทาํให้ นักลงทุนขายทองคาํ

ออกมาเพื่อทาํกาํไร อุปสงค์บางส่วนก็จะเขา้มาในตลาดหลกัทรัพยท์าํให้ราคาหลดั

ทรัพยสู์งข้ึนดว้ย ส่วนอตัราดอกเบ้ีย(R) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัSET50 

Index อธิบายวา่ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงทาํให้ความตอ้งการลงทุนซ้ือหุ้นมีนอ้ย เพราะ
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ตน้ทุนของเงินทุนสูง เม่ือความตอ้งการมีน้อยก็จะทาํให้ราคาหุ้นตํ่า ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดตํ่า ผูล้งทุนก็มีความตอ้งการซ้ือหุ้นเอาไว ้เพราะเสีย

ตน้ทุนนอ้ย และเป็นผลทาํใหร้าคาหุน้นั้นสูงข้ึน 

 ธนวัฒน์ คิมผล (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง พบว่า ดัชนีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีแนสแด็ก NASDAQ มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติโดยตวัแปรมีระดบัความสัมพนัธ์กันมาก 

ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX ท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุข (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลงังาน พบว่า  ดัชนีหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

NYMAX มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนัยสําคญั  ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 

วราภรณ์  จามรสวัสดิ์  (2555)  ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิง

บวก มีจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  (BSI) ดชันีความ

เช่ือมันผู ้บริโภค (CCI) ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใ์นเชิงลบ มี 1 ตวัแปร คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 กัญญารัตน์ ศิริประไพ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาสกลุ่มก่อสร้าง) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  สําหรับ

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง   

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาในงานวจิยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือน โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ดัชนีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศไทย(OIL) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INT) ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศไทย

(GOLD) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 55 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใช้ในการคน้ควา้วิจยัจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั

(มหาชน) (SGP) โดยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 

Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมี

แบบจาํลองดงัน้ี 

   จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั

และตวัแปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี   

    Yi      =   a  +  bX  +  ei 

โดยท่ี    Y   =   ตวัแปรตาม 

   a = ค่าคงท่ี 

   b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี 
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     อิทธิพลของตวัแปรตาม 

   X = ตวัแปรอิสระ 

   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

  อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติจึงอยูใ่นรูป 

    Yi      =   a  +  bX +  ei 

  โดย a = ตวัประมาณค่าของ  a;b  คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ  e  คือ ตวั

ประมาณค่าของ e;  แต่เน่ืองจาก e =  Y – Yi  เม่ือ  Y =  ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้

และ Yi =  ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ  (Y – Yi ) 2  

จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e =  0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า  a  

และ b  เท่านั้น 

    Yi      =   a  +  bXi 

ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วจิยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวจิยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลองการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) ไดด้งัน้ี 

SGP = a + b1SETE + b2OIL + b3INT + b4GOLD + b5BSI 

โดยที่ SGP       =  ราคาหุน้ บริษทั สยามแก๊ส ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) 

 a  =   ค่าคงท่ี 

 b  =   ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

 SETE     =   ดชันีราคาหุน้กลุ่มพลงังาน 

 OIL        =  ราคานํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ 

 INT       =  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 GOLD   =  ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศ 
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 BSI        =  ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 

การเกบ็ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอ้มูลรวบรวมเป็น

รายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.  2555 รวมระยะเวลา  

55 เดือน 

การรวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทาง

ความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวั

แปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

อิสระกบัราคาหุ้นหุ้น บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) โดยมี

ขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน)ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอใน

รูปแบบสมการตารางและการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมาการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมาการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น 

ค่า F-Statistic, ค่า R Square (R2), ค่า Adjusted Coefficient of Multiple Determination 

(Adj. R2), ค่า Dubin-Wasson (D.W) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
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ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

SGP= -0.554034+0.000569SETE+0.123838OIL+1.388595INT- 0.000242GOLD 

         (-0.086695)     (5.200143)**   (1.340292)   (2.783295)**   (-0.876847)   

         + 0.041585BSI  

          ( 0.911661) 

โดยมีค่า  F-statistic   = 180.0030 (Sig =0.00000) 

  R-square   = 0.958297 

  Adjusted R-squared  = 0.952973 

  Durbin-Watson stat = 1.877218 

  N    = 54 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า t-statistic 

  **          หมายถึง      ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั(มหาชน) (SGP) อย่างมี

นัยสําคญั ด้วยระดับเช่ือมั่นร้อยละ95 โดยตัวแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด(มหาชน) 

(SGP)ไดร้้อยละ95.82 อีกร้อยละ 4.18 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ และค่า Durbin-Watson 

เท่ากับ 1.877218 ไม่เกิดปัญหา สหสัมพนัธ์ในตวั(Autocorrelation)โดยสามารถ

อธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 ดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน(SETE) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.000569 

อธิบายไดว้า่ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะ

ทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน)(SGP) 

เปล่ียนแปลงไป 0.000569 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INT) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 

1.388595 สามารถอธิบายไดว้่า หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) 
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เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) เปล่ียนแปลงไป 1.388595 หน่วย ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง

ไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) 

สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (SGP) และปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั 

(มหาชน) (SGP) ดงัน้ี 

 ปัจจัยเศรษฐกจิทีม่ีผลต่อราคาราคาหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตร

เคมีคัลส์ จํากดั (มหาชน) (SGP) ได้แก่ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน(SETE)  ท่ีสามารถอธิบาย ราคาหุ้นของ

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)(SGP) ไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.82  ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของการวจิยัของ แสงเพช็ร ศรีองัคาร (2551), พรชยั กิจสิริสินชยั (2548) และ ศุภวฒัน์ 

ธนศิริหิรัญสุข (2554) เน่ืองดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  จะแสดงถึง

ระดบัราคาหลกัทรัพยต์่างๆท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละการเพิ่มข้ึนของดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน(SETE)  จะเป็นตวับ่งช้ีวา่เศรษฐกิจจะดีข้ึนและหุ้นของบริษทั 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด (มหาชน)(SGP) ก็เป็นอีกตัวหน่ึงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจเน่ืองจากมีสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัต่อการอุปโภคบริโภค เม่ือดชันีตาคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เพิ่มข้ึน จึงมีผลทาํ

ให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) 

เพิ่มข้ึนไปดว้ย 
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INT)  ท่ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลง ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน)

(SGP) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.82  ในทิศทาง

เดียวกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของชมพูนุท จิตนาวสาร (2551), แสงเพช็ร  

ศรีองัคาร (2551) และศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข (2554) เน่ืองจากอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบั

ท่ีไม่สูงนัก แต่เน่ืองจากหุ้นของบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ํากัด 

(มหาชน) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม พลงังานและอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญั

สาํหรับการดาํเนินชีวติในภาวะปัจจุบนั จึงยงัอยูค่วามสนใจของนกัลงทุ่นท่ีอาจมองถึง

การเติบโตของบริษทัในอนาคตดงันั้นเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนราคาหุ้นของ

บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ ดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานก็ยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ 

ปัจจัยทีไ่ม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จํากดั (มหาชน) ได้แก่ 

ราคานํ้ามันดีเซลขายในประเทศ(OIL) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด (มหาชน) ได้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษาราคา

นํ้ ามนัในตลาดโลกมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนแต่จากการท่ีรัฐบาลมีมาตรการตรึงราคา

นํ้ามนัดีเซลขายในประเทศ และราคาแก๊สหุงตม้LPG ซ่ึงจาํเป็นตอ้งตรึงราคาไวไ้ม่ให้

เพิ่มสูงข้ึนมากนัก ถ้าหากข้ึนราคาจะส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคใน

ภาคเอกชนและส่งผลให้ประชาชนมีค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นราคานํ้ ามนัดีเซล

ขายในประเทศ จึงไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรชยั กิจสิริสินชยั (2548) 
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ราคาทองคําแท่งขายในประเทศ(GOLD) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุน้ของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากในช่วง

ท่ีมีการศึกษานั้น ราคาทองคาํแท่งขายในประเทศ และราคาทองคาํในต่างประเทศ มี

การผนัผวนเป็นอย่างมาก จึงเกิดมีการเก็งกาํไรในกลุ่มนกัลงทุ่นบางกลุ่มทาํให้ราคา

ทองคาํมีการปรับตวัข้ึนๆ ลงๆ ตลอดเวลาในช่วงปีท่ีผ่านมา เม่ือนาํราคาทองคาํมา

เปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนและเป็นหุ้นท่ีนักลงทุนให้ความสําคญั   

ช่วงท่ีศึกษาราคาทองคําแท่งภายในประเทศจึงไม่มีความสัมพันธ์กันตามท่ีได้

สมมติฐานไว ้และไม่สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของ สุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) , 

กาญจนาวดี วบิูลยพ์านิช (2547) และธนวฒัน์ คิมผล (2547) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ(BSI) ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากในช่วงท่ี

ทาํการศึกษาวิจยั ดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ประกอบกบัหุ้นใน

กลุ่มพลังงาน และรวมถึงหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกัด 

(มหาชน) เป็นหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีนกัลงทุนให้ความสนใจ และคาดการณ์วา่ใน

อนาคตราคาหุ้นน่าจะสูงข้ึนเน่ืองจากผลประกอบการดีข้ึน ดงันั้นนกัลงทุนจึงซ้ือหุ้น

ไวแ้ละถือไวร้ะยะยาวเพื่อผลตอบแทนจากเงินปันผลในอนาคต จึงส่งผลให้หุ้นของ

บริษทัสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) เหลืออยูใ่นการถือครองของ

นกัลงทุนรายยอ่ยในสัดส่วนท่ีนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายหุน้ของบริษทัสยาม

แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย ์ ทาํให้การศึกษาใน

คร้ังน้ีดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั สยามแก๊ส แอนด ์

ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ กญัญารัตน์ ศิริ

ประไพ (2554) และวราภรณ์  จามรสวสัด์ิ  (2555) 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาใชเ้พียงขอ้มูลในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทาํให้

เป็นขอ้สังเกตไดว้า่ ผลการศึกษาคร้ังน้ี อาจไดผ้ลลพัธ์เฉพาะตวัตามภาวการณ์หน่ึงๆ 

จึงน่าจะมีการศึกษาเพิ่มในประเด็นดงักล่าวโดยอาจจะขยายเขตช่วงเวลาในการศึกษา

ให้มากข้ึน และทาํอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคต และทาํการปรับปรุงแบบจาํลองให้

สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและนักลงทุนควรท่ีจะนําปัจจยัอ่ืนๆเช่น สภาวะทางการเมือง  

นโยบายภาครัฐ  นโยบายทางการคลงั รวมถึงนโยบายของบริษทั แนวโนม้ของธุรกิจ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ประสิทธิภาพของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพย์

และเงินทุน (อตัรา ROA-Return On Asset)  ผลตอบแทนต่อส่วนทุนท่ีผูถื้อหุ้นลงทุน

(อตัรา ROE-Return On Equity) เงินทุนหมุนเวยีน(Working Capital) ซ่ึงจะสะทอ้นให้

เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและเงินทุนของกิจการ ท่ีจะส่งผล

กระทบต่อราคาหุ้นตวันั้น ๆ  มาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุ้นของบริษทั 

สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) และรวมถึงหุ้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในกลุ่ม

พลงังาน และกลุ่มปิโตรเคมี หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การคาดคะเนผลกาํไรและความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ และเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดจาก

การลงทุน   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชข้อ้มูลท่ีมีช่วงความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน ขยายกรอบเวลา

ให้กวา้งข้ึน เพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพมากข้ึนโดยออกแบบสอบถามโดยตรงต่อผู ้

ลงทุนทั้งตวับุคคลและสถาบนัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ตวัแปรให้มีมากข้ึนและควรจะนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี

จะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราการจ่ายเงินปันผล ปริมาณเงิน

ลงทุนจากต่างประเทศ  อัตราเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาหลักทรัพย์

ต่างประเทศต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อนาํมาศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของ 

หลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ ESTAR, SIRI, HEMRAJ, ITD, AMATA และ QH         

(THE COMPARISONS RISK AND RATE OF RETURN OF SECURITIES IN 

THE PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM) : THE CASE STUDY OF   ESTAR, SIRI, 

HEMRAJ, ITD, AMATA AND QH)             

วนารัตน์ ศรีสุระ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียง

และอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด  และ 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา (Capital Asset Pricing Model - 

CAPM) โดยเลือกทาํการศึกษาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 6 

หลกัทรัพย ์คือ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ ESTAR, 

บริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ช่ือย่อ SIRI, บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกัด 

(มหาชน) ช่ือย่อ HEMRAJ, บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน)      

ช่ือยอ่ ITD, บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ AMATA และ บริษทั  

 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่     

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QHทาํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั

เป็นราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET และอตัราผลตอบแทนของตัว๋

เงินคลงั อายุ 1 ปี แทนหลักทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงเพื่อตดัสินใจลงทุน 

ทาํการศึกษาขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรจะ

ลงทุนซ้ือมี 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่า

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์

ผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ QH โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

Abstract 

The purpose of this study is 1)To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the property development sector and market rates of return. 

2)To comparison of the required rate of return and expected rates of return for 

securities in the property development sector on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) by selecting stocks in the property development sector 6 securities. Include 

Eastern Star Real Estate Public Company Limited symbol ESTAR, Sansiri Public 

Company Limited symbol SIRI, Hemraj Land And Development Public Company 

Limited symbol HEMRAJ, Italian-Thai Development Public Company Limited 

symbol ITD, Amata Corporation Public Company Limited symbol AMATA and 

Quality Houses Public Company Limited symbol QH. The research was collected 

the secondary data from January 4, 2011 till December 28, 2012 and the total period 

of 489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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The result founded that, securities in the property development sector it has 

2 securities investors should be invested in. Include ESTAR and HEMRAJ That 

mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the property 

development sector it has 4 security investors should not invest. Include SIRI, ITD, 

AMATA and QH. This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK  EXCHANGE OF THAILAND, THE PROPERTY 

DEVELOPMENT SECTOR 

1. บทนํา 

การออมเงินไม่ใช่เร่ืองยาก หากแต่ตอ้งเร่ิมตน้ด้วยความตั้งใจท่ีแน่วแน่ว่า

อยากจะมีเงินเก็บ ความตั้งใจ ในช่วงแรกอาจเกิดจากการวางแผนวา่จะมีเงินเก็บไปทาํ

อะไร เช่น ซ้ือบา้น ซ้ือรถ หรือปลดหน้ี เป็นตน้ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยสร้างกาํลงัใจใน

การออมเงิน จากนั้นให้คาํนวณเงินออมจากรายรับในแต่ละเดือนท่ีจะไม่สร้างความ

เดือดร้อนต่อการใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนัจนเกินไป โดยอาจจะจดัสรรเงินบางส่วน

เพื่อนาํมาลงทุนในตลาดทุนก็จะเป็นประโยชน์ แต่ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่การลงทุนมีความ

เส่ียงและมีความผนัผวน ควรทาํการศึกษาขอ้มูลใหดี้ก่อนการลงทุน เพื่อหลีกเล่ียงการ

ขาดทุนจากการลงทุน  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีความสําคญักบัระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจาํเป็นสําหรับมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบั

ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพราะมีการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากหลากหลายสาขาเศรษฐกิจ 

รวมถึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถดาํเนินการไดง่้ายและให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว ทาํ

ให้ผูท่ี้มีเงินทุนแมไ้ม่มีความชาํนาญก็ให้ความสนใจในการลงทุนและประกอบธุรกิจ

ในดา้นน้ีเป็นจาํนวนมาก ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจึ์งมีทั้ง ผูซ้ื้อ และผูข้าย ทั้ง

ผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนและผูท่ี้ต้องการลงทุน 

ประกอบธุรกิจ หรือการเก็งกําไร ฉะนั้ น เ ม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตัว ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยจ์ะมีอตัราการเติบโตท่ีดีและรวดเร็ว จนในบางช่วงเวลาก็เขา้สู่สภาวะ

ฟองสบู่ นัน่ คือ สภาวะท่ีมีการเก็งกาํไรหรือ มีการซ้ือเพียงแค่ตอ้งการขายต่อในราคา
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ท่ีสูงกว่าราคาทุน ซ่ึงไม่ใช่ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และหากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะ

ตกตํ่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์็จะตกตํ่าลงอย่างรวดเร็วเช่นกนั เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของ

ทั้งคนท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริงและคนท่ีเขา้มาลงทุนจะหายไปนัน่เอง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี จะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยห์มวดน้ีเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การลงทุนในตลาดทุนท่ีนับวนัจะได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆจึงเป็นหัวขอ้ท่ี

น่าสนใจและนาํมาศึกษาโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model – CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และ

ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นหมวดซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อ

ใชส้าํหรับประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคา (Capital Asset Pricing Model – CAPM)  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 ตัวแปรอสิระ                                        ตัวแปรตาม         การเปรียบเทยีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเลือกศึกษาหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์

โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ในแต่ละวนัมาทาํการศึกษาวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทน โดยทาํการศึกษาเฉพาะ6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

 1.บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ ESTAR         

    EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 2.บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่ SIRI   SANSIRI PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

 3.บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่  HEMRAJ    HEMRAJ LAND 

AND DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ราคาปิดแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา                                                                

อสงัหาริมทรัพย ์ 

 

ดชันี SET ณ ส้ินวนั

ทาํการในแต่ละวนั 

 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัระยะ

สั้น 1 ปี 

 

อตัราผลตอบแทนท่ี 

ไม่มีความเส่ียง 

 

อตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

อตัราผลตอบแทน

ของตลาด 

 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 
ค่า

สมัประสิทธ์ิ

เบตา้ 

 

1.ความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 

2.ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้

ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

 
3.อตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาด 

หวงัของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
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4.บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)ช่ือยอ่ ITD   ITALIAN-THAI 

DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 5.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ AMATA  AMATA 

CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 6.บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QH  QUALITY HOUSES PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลา

ที่ทาํการศึกษาคือ ตั้ งแต่ว ันที่  4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวม

เป็นระยะเวลา   489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อทราบระดับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุน 

2.เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางสําหรับประกอบการตดัสินใจพิจารณา

ลงทุนหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยใชแ้บบจาํลองCAPM ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ ผลตอบแทนจากกาลงทุนในหลกัทรัพยต์ามลกัษณะของ

ดอกผลท่ีได ้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540, หนา้155)  

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จะอยูใ่นรูปของ กาํไร เงินปันผล กาํไรส่วนทุน 

หรือสินทรัพยต์วัอ่ืนท่ีมีราคาและสามารถกาํหนดมูลค่าเป็นตวัเงินได ้                

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน จะอยูใ่นลกัษณะความพึงพอใจของนกัลงทุน  

รวมไปถึงความปลอดภยัของเงินท่ีนกัลงทุนนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ และมีการ
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เติบโตของมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนนาํไปลงทุน ซ่ึงไม่ใช่เป้าหมายหลกัของผูอ้อม

ท่ีคาดหวงัไวใ้นการลงทุน  (ทว ีวริิยะฑูรย ์และคณะ, 2532, หนา้ 428) 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงเป็นปัจจัย ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีทําให้นักลงทุนเลือกลงทุน 

ความหมายของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง ความไม่แน่นอนของ

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนพึงจะได้รับจากการลงทุนซ่ึงแตกต่างหรือเบ่ียงเบนไปจาก

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ความเบ่ียงเบนของรายไดสู้ง โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรั้บก็จะแตกต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไวสู้งความเส่ียงสูง แต่ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

แตกต่างกวา่ท่ีคาดการณ์ไวน้อ้ยความเส่ียงตํ่า และถา้ผลตอบแทนท่ีไดไ้ม่แตกต่างจาก

ท่ีคาดหวงัไว ้ถือไดว้า่ไม่มีความเส่ียง (สิริวรรณ โฉมจาํรูญ, 2548, หนา้ 8-15) 

2.3 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : 

CAPM) 

เป็นแบบจาํลองท่ีใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัไวข้องหลักทรัพย์กับสัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตัวหน่ึงท่ีเรียกว่า เบต้า 

(beta) ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้กับค่าเบต้าได้แสดงใน 

แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) ช่ือยอ่ CAPM 

มีการพฒันาทฤษฎีดงักล่าวเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถวิเคราะห์และวดัความเส่ียงของ

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงได้ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2548,หน้า 244)      จาก

แบบจาํลอง CAPM นกัลงทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์นาํมาวิเคราะห์นั้นมี

ราคาตลาดสูงหรือตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (สุพจน์ สกุลแกว้, 2553, หนา้ 168) 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การลงทุน

หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชรู้ปแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง

จากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อ



127 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน (หุ้นสามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 

หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP, DCC, DCON, DRT, GEN, KWH, Q-CON, RCI, SCC, 

SCCC, SCP, SUPER, TASCO, TCMC, TGCI, TPIPL, UMI และ VNG โดยมี

ระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นระหวา่งช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาล

อายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ผล

การศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพย ์ คือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH และ 

SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์ คือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค ์  

1)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2)เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์ BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกว่า 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้ เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลกัทรัพย  ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา
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ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาดใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ธีระ ลัมประเสริฐ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของ

นกัลงทุน โดยใช้แบบจาํลอง CAPM โดยใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในหมวด

พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์ PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP มีค่า

เบตา้มีค่ามากกวา่ 1 และเม่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง 

CAPM พบวา่มีหลกัทรัพยเ์พียง 1 หลกัทรัพยเ์ท่านั้นท่ีมีราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็น

จริง (Undervalued) คือ ESSO ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนสามารถลงทุนได ้

นอกนั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกวา่ความเป็นจริง (Overvalued) ไดแ้ก่PTT, 

BANPU, IRPC และTOP ซ่ึงนกัลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซ้ือหรือถือครองหลกัทรัพย ์ 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM” โดยมีวตัถุประสงค ์

1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของตลาด 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยผลการวิจยั

สรุปดงัน้ี หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูล้งทุนควรจะ
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ลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์ คือ ADVANCE, INTUCH, DTAC, JAS, THCOM, 

SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพยคื์อ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่

ท่ีควรจะเป็น (Overvalued)  

วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง รูปแบบจาํลอง CAPM 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั 1)ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน

ท่ีไดรั้บของตลาด 2)เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 3)ศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุน โดยใช้

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี 

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 7 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดับเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม overvalued แสดงว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ใน

ปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK และ BBL 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 5 หลกัทรัพยเ์รียงตามลาํดบั 

เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่

ราคาท่ีควรจะเป็น คือ TBANK, BAY, SCB, KBANK และ TISCO 

ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1)เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์  2)เพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการของหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 3)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี มี
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หลกัทรัพยเ์พียง 5 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ LPN, MBK, SF, SPALI และ TICON ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ี

เหลืออีก 30 หลักทรัพย์ให้อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงเฉล่ียน้อยกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ 

พลทัต ล้ออุทัย (2550) ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยใช้แบบจาํลอง CAPM มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลตอบแทนและความเ ส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานพร้อมประเมิน

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยโ์ดยทาํการศึกษาทั้งหมด 20 

หลักทรัพย ์ใช้ขอ้มูลราคาปิดของหลักทรัพย์รายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ 

เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 จากการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า β เป็นบวก มี 

9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AI, AKR, BAFS, BANPU, BCP, EASTW, EGCO, GROW, 

IRPC, LANNA, PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO และ 

TOP ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β 

เ ป็นลบ ได้แก่  STRD ซ่ึ งหมายความว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด 

วีระ  วีรขจรศักดิ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “กรณีศึกษาราคาหุ้นราย

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม พลงังาน หลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”โดยมี

วตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานกบัตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

กบัตลาดหลกัทรัพย ์ และ เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีควรไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ตามทฤษฎีแบบจาํลอง เพื่อการ

ประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เร่ิมนาํ     

SET 100 Index มาใช ้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 จนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2549 โดยเก็บ

ขอ้มูลจากรายงาน การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ตัว๋เงินคลงัจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย โดยใช้สูตรในการคาํนวณหาอตัรา
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ผลตอบแทน ความเส่ียง สัมประสิทธ์ิเบตา้ และการหาอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

ดว้ยทฤษฎีแบบจาํลองเพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM) ผลการวิจยัพบวา่ 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเคล่ือนไหวไปในทิศทาง เดียวกนั และ

ตรงกนัขา้มกนักบัตลาดหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

เป็นบวก และค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3 ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

พลงังาน) มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นตลาดขาลง 

นอกจากน้ี หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานบางรายหลกัทรัพยย์งัคงมีความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1.ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์

จาํนวน6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 1)บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ ESTAR, 2)บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ SIRI, 3)บริษทั เหมราช

พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ HEMRAJ, 4)บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์

จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ ITD, 5)บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ช่ือย่อ 

AMATA และ 6.บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ QH 

2.ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย  ์(SET Index) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย    (The Stock Exchange of Thailand) เป็นแบบรายวนัในช่วงระยะเวลา 2 

ปี ตั้งแต่ว ันที่  4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม  2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 489 

วนัทาํการ 

3.อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะเวลา 1 ปี จากสมาคมตราสารหน้ี

ไทย (The Thai Bond Market Association; ThaiBMA) แบบรายวนั ในช่วงระยะเวลา 

2 ปี เร่ิมตั้งแต่เดือน    มกราคม 2554 ถึง เดือนธนัวาคม  2555 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 

489 วนัทาํการ 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร
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ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

4.การิเคราะห์และสรุปผล 

 

 
 

ภาพ 4.1 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพยก์บัผลตอบแทนของตลาด 

จากภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัราผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย ์หมวดพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ซ่ึ งหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี 2 หลกัทรัพยห์ลกัทรัพย ์คือ ESTAR และ HEMRAJ 

มีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.18 และ 0.12 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

0.07 
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ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด คือ ESTAR  รองลงมา คือ SIRI, AMATA, QH  และ ITD ซ่ึงมี

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.06,  0.05, 0.02 และ 0.01 ตามลาํดบั   

 

 
ภาพ  4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยก์บัอตัราความเส่ียงของตลาด 

จากภาพ 4.2 แสดงถึงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึงอตัราความเส่ียงของ

ตลาดมีค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมี

อตัราความเส่ียงสูงกว่าตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ SIRIมี

อตัราความเส่ียงเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือ ESTAR, AMATA, ITD, HEMRAJ และ 

QH  โดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.99, 2.49,  2.47,  2.14,  2.11 ตามลาํดบั 

 

 

 

1.15 
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ภาพ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ คือ AMATA , ITD และ QH  ซ่ึงแสดงวา่

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกว่าผลตอบแทน

ของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็น หลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ คือ 

HEMRAJ, ESTAR และ SIRI ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

จากหลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง

น้อยกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive Stock) 

1.0
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ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลาระหว่าง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงทีเ่ป็นระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ 

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei) 

ESTAR 8.91 0.96 7.95 

SIRI 16.74 0.72 16.02 

HEMRAJ 4.59 1.16 3.43 

ITD 6.08 2.05 4.03 

AMATA 6.18 2.73 3.45 

QH 4.47 1.49 2.99 

จากตาราง 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์SIRI มีค่าสูงสุดเท่ากบั 16.74 

รองลงมาไดแ้ก่ ESTAR , AMATA, ITD, HEMRAJ  และ QH โดยมีค่าความเส่ียงรวม

เท่ากบั 8.91, 6.18, 6.08, 4.59 และ 4.47 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัเพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนท่ี

เกดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง  
การตัดสินใจ 

ESTAR 39.10 13.70 Undervalued 

SIRI -19.51 12.28 Overvalued 

HEMRAJ 30.03 14.76 Undervalued 

ITD -4.09 18.58 Overvalued 

AMATA 7.18 20.97 Overvalued 

QH 2.97 16.28 Overvalued 

จากตาราง 2 สามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี

มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือ

ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI , ITD , AMATA และ QH โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นักลงทุนควรตดัสินใจไม่

ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 
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ภาพ  4.4 แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

จากภาพ 4.4 สรุปไดว้่าหลกัทรัพยท่ี์อยูเ่หนือเส้น SML ไดแ้ก่ ESTAR และ 

HEMRAJ เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่ค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ นกัลงทุนควรตดัสินใจเลือก

ลงทุน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML ไดแ้ก่  AMATA, QH, ITD และ SIRI 

เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่เลือกลงทุน 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์หมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ผลการศึกษาพบว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่

ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ESTAR และ HEMRAJ และมีหลกัทรัพยท่ี์ให้

อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ 

QH 
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2.การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิเบตา้ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 

1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA , ITD และ QH  ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี   มี  

3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ HEMRAJ, ESTAR และ SIRI  

3.การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกับอัตราตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

มากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน 2 หลักทรัพย ์ได้แก่ ESTAR และ 

HEMRAJ ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้ นไว้ โดย

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี

จาํนวน 4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ SIRI, ITD, AMATA และ QH นกัลงทุนควรตดัสินใจไม่

ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะทาํการศึกษาขอ้มูลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ทาํให้การตดัสินใจในการลงทุนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยและทัว่โลก นโยบายของรัฐบาล 

ส่วนแบ่งทางการตลาด และงบการเงินของหลกัทรัพยน์ั้นๆ 

2. ควรท่ีจะศึกษาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเ ส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยไปลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆดว้ย 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะทาํการศึกษาขอ้มูลกาํหนดเป็นช่วง ราย

สัปดาห์ รายไตรมาศ หรือรายปี ซ่ึงอาจจะทาํให้ผลการวิจยัท่ีไดส้อดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากการศึกษาคร้ังต่อไป 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์หมวด

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

(CAPM) 

(THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF SECURITIES 

IN THE PROPERTY DEVELOPMENT SECTOR BY CAPITAL ASSET 

PRICING MODEL (CAPM)) 

กุลภาค กิตติธามาธิป1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลกัทรัพย ์หมวดอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยห์มวด

อสังหาริมทรัพย ์ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, AMATA, AP, BLAND, BROCK 

และ LPN ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 

ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555  รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี   CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูล้งทุนควรจะลงทุน

ซ้ือมี 5 หลกัทรัพย ์คือ A, AP,BLAND, BROCK และ LPN  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมี

มูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขายมี 1 หลกัทรัพย ์

คือ AMATA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี    มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

------------------------------------------------------  
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์    

Abstract 

The purpose of this study is 1) To comparative study of risk and rates of 

return on securities in the property development sector and market rates of return. 2) 

To comparison of the required rate of return and expected rates of return for 

securities in the property development sector on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) by selecting stocks in the property development sector 6 securities. Include 

A, AMATA, AP, BLAND, BROCK และ LPN. The research was collected the 

secondary data from January 4, 2011 till December 28, 2012 and the total period of 

489 official working days based on Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

The result founded that, securities in the property development sector it has 

5 securities investors should be invested in. Include A, AP, BLAND, BROCK and 

LPN That mean these stocks are undervalued stocks. While, securities in the 

property development sector it has 1 security investors should not invest. Include 

AMATA This mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS : STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE PROPERTY 

DEVELOPMENT SECTOR, CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

1. บทนํา 

คนส่วนใหญ่มกัจะเข้าใจว่าเงินออม หมายถึงรายได้หักค่าใช้จ่ายอุปโภค

บริโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีค่อนขา้งใกล้ตวัและนับเป็นความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเพียงส่วนหน่ึง เพราะเงินออมในระบบเศรษฐกิจมีความหมายกวา้ง

รวมถึง เงินออมทั้ งของภาครัฐ คือ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และเงินออมของ

ภาคเอกชนท่ีเป็นภาคธุรกิจและครัวเรือนทั้งหมด การออมนอกจากจะมีความสําคญั

ต่อประชาชนในแง่ ทาํให้เกิดความมั่นคงในอนาคตแล้ว ยงัมีความสําคญัต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสนับสนุน การลงทุนและการผลิตของ
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ประเทศ หากประเทศมีเงินออมและเงินลงทุนค่อนขา้งสมดุล การลงทุนในประเทศก็

ไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก  การแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการ

ออมและการลงทุนในประเทศ นอกจากการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนว่ามีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่แลว้ ดา้นการออมก็ตอ้งพิจารณาว่าจะสามารถ

ผลกัดนัในส่วนใดใหเ้พิ่มข้ึนได ้

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํการศึกษาหลกัทรัพยอ์สังหาริมทรัพยแ์ละ

วสัดุก่อสร้างในกุล่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(PROP) มาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษา

เก่ียวกบัอตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มดงักล่าว

โดยนกัลงทุนมีความสนใจท่ีจะทาํการลงทุนเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณา และวิเคราะห์มูลค่า

การซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอ่ืนๆ จึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ

ท่ีจะนาํมาศึกษาโดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model – CAPM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน และ

ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มซ่ึงเป็นแนวคิดในการพิจารณาเพื่อใช้

สําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่

ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของตลาด 

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนด

ราคา (Capital Asset Pricing Model – CAPM)  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเลือกศึกษา กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทัท่ี

เลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นบริษทั อสังหาริมทรัพยไ์ทยท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไดแ้ก่ 

 1.บริษทั อารียาพรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(A)  

    AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED   

2.บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 0ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(AMATA)   

 AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
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3.บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)0  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(AP)ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC 

 COMPANY LIMITED 

4.บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)0 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(BLAND) 

 BANGKOK LAND  PUBLIC COMPANY LIMITED 

5.บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน)0 ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(BROCK)

 BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

 6.บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)0ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์(LPN)

  L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อทราบถึงระดับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับของ

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใช้สําหรับการตดัสินใจในการเลือก

ลงทุน 

 2.เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจพิจารณาเลือกลงทุน

หลกัทรัพยใ์นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2.แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้แบบจาํลอง CAPM : กรณีศึกษา

หลกัทรัพย ์A, AMATA, AP, BLAND, BROCK และ LPN ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด 

ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง   เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบในการ

กาํหนดแนวทางการวิจยั ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีนั้นสามารถจาํแนกประเด็น

ความสาํคญัไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงในการถือหรือการซ้ือหลักทรัพย์ท่ีอาจทําให้ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัหรือตอ้งการนั้น ไดน้้อยกว่าผลตอบแทนท่ีรับจริง โดยท่ีอาจเกิดจากสาเหตุ

ของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บนั้น น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ หรืออาจเกิดผลกระทบ
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จากปัจจยัภายนอกซ่ึงกิจการไม่สามารถควบคุมได ้ในส่วนของการลงทุนนั้น ปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดน้ั้นเรียกวา่ systematic risk  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีนักลงทุนได้รับอนัเน่ืองจากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยโ์ดยรวมทั้งหมด ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความเส่ียงในอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate Risk) 

ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) ความเส่ียงในอาํนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) 

ความเส่ียงทางการเมือง (Political Risk ซ่ึงความเส่ียงประเภทน้ีนกัลงทุนไม่สามารถ

ขจดัหรือทาํใหล้ดลงได ้(เพชรี ขมุทรัพย.์ 2540) 

2.2 แนวคิดเร่ืองอตัราผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกผลทั้งส้ินท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์

ได้ลงทุนนั้ น ตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครอง

หลกัทรัพยน์ั้นไวห้รือท่ีเรียกวา่ รายไดปั้จจุบนั (Current yield หรือ Income) รวมทั้ง

มูลค่าส่วนเพิ่มของราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ณ วนัสุดทา้ยของระยะเวลาลงทุนท่ีสูง

กวา่ราคาทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บในลกัษณะของตวัเงิน 

เช่น กาํไร เงินปันผล กาํไรส่วนทุน หรือในรูปของสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีราคากาํหนดมูลค่า

เป็นเงินได ้ ผลตอบแทนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการลงทุนของผูอ้อม ซ่ึงหวงัท่ี

จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของรายได ้เงินปันผล ดอกเบ้ียและผลกาํไร เป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ความพอใจ ของผูล้งทุนท่ีพึงไดรั้บจาก

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น ซ่ึงผลตอบแทนในลกัษณะน้ีอาจเป็นผลไดโ้ดยทางออ้ม 

หรืออาจเป็นเป้าหมายรองท่ีผูอ้อมคาดหวงัไวใ้นการลงทุน (ทว ีวิริยะฑูรย ์และคณะ, 

2532,หนา้ 428) 

2.3 แบบจําลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; 

CAPM) 

ในปี ค.ศ.1952 Harry Markowiz ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยส์มยัใหม่ 

โดยท่ีต่อมา William F.Sharpe,John Lintner และ Jan Mossin ไดน้าํทฤษฎีของ 
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Markowiz มาประยกุตเ์ป็นทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์จนกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเลือกหลกัทรัพยก์ารลงทุน โดยทาํการพิจารณาจาก

ผลตอบแทนและความเส่ียง โดยแนวคิดน้ีมีขอ้สมมติฐานวา่ นกัลงทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล

ในการเลือกลงทุน และตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง ดงันั้นนกัลงทุนจะทาํการลงทุน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในระดับความเส่ียงท่ีเท่ากัน หรือในระดับท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนัแต่มีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่ (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2540: 204) 

2.4งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กิตติยาพร คชาอนันต์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)” โดยมีวตัถุประสงค ์1)

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 2)เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 

โดยผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัทรัพย ์ BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ ดงันั้นนกัลงทุน

ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้ เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะ

ปรับตวัสูงข้ึน ในขณะท่ีหลกัทรัพย  ์ BAY มีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด มีอตัรา

ผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

สว่างจิตร พุ่มมณีกร (2549) ได้ทาํการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมทาํการศึกษาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2542 -2547 โดยจะแบ่งการศึกษาออกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามท่ีตลาด

หลกัทรัพย์กาํหนด จาํนวน 8 กลุ่ม แบ่งเป็น 27 หมวดอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่ายและแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ซ่ึงทาํการสรุปผลการวิจัยได้ว่าหุ้นท่ีมีความเส่ียงเป็นระบบสูงจะมีการ



148 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด ดงันั้น จึงอาจ

สรุปไดว้า่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหุน้มีผลต่ออตัราผลตอบแทนโดยตรง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลของราคาปิดของหุ้นสามญัใน

แต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นหมวด อสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช ้SET  INDEX และผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ

1 ปี โดยใชข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (http://www.setsmart.com)  

มาใชใ้นการประมวลผลใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 489 วนัทาํการ ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้ง 6 ไดแ้ก่ 

บริษทั อารียาพรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (A) 

 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)0  (AMATA) 

 บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)0 (AP) 

 บริษทั บางกอกแลนด์ จาํกดั (มหาชน)0 (BLAND) 

 บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน)0 (BROCK) 

 บริษทั แอล.พี.เอน็ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)0 (LPN) 

2. ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET Index) เป็นแบบรายวนัในช่วงระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ว ันที่  4 

มกราคม 2554 ถึง  28 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 วนั ทาํการ 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะเวลา 1 ปี จากตลาดตราสารหน้ีไทย 

(The Thai Bond Market Association; ThaiBMA) แบบรายวนั ในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 4   มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ินจาํนวน 489 วนัทาํ

การ 
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4.การวเิคราะห์และสรุปผล 

 
ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงอตัราผลตอบแทน

ของตลาดมีค่าเท่ากบั 0.07 ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ ซ่ึ งหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาดมี  3 หลกัทรัพย ์คือ  AP, BLAND   และ LPN   ซ่ึงมี

อตัราผลตอบแทน เท่ากบั 0.10, 0.13 และ 0.17 ตามลาํดบั ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ LPN  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด 

มี 3 หลกัทรัพย ์คือ A,  AMATA และ BROCK ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน เท่ากบั  0.03,  
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0.05 และ -0.33 ตามลาํดบั  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 

BROCK 

 
ภาพ  4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

ภาพ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยห์มวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และอตัราความเส่ียงของตลาด ซ่ึงอตัราความเส่ียงของตลาดมี

ค่าเท่ากบั 1.15 โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวด

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดมีอตัรา

ความเส่ียงสูงกว่าตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ  BROCK มี

อตัราความเส่ียงเท่ากบั 6.82  รองลงมาคือ  BLAND AMATA  AP LPN และ A โดยมี
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อตัราความเส่ียงเท่ากบั  2.54, 2.49,  2.19,  2.14,  0.63 ตามลาํดบั โดยมีหลกัทรัพย ์ A 

เพียงหลกัทรัพยเ์ดียวท่ีมีความเส่ียงตํ่ากวา่ความเส่ียงตลาดท่ี 0.63 

ภาพ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากภาพ 4.3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้ามากกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 2 หลกัทรัพย  ์ คือ AMATA และ LPN ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของตลาดและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทน

ของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงมากกว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) หลกัทรัพยท่ี์มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 4 หลกัทรัพย ์คือ A AP 

BLAND และ BROCK ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลง
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ไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจาก

หลกัทรัพยน์ั้นจะนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ย

กว่าความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ

(Defensive Stock) 

 

ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพย์

หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 4 มกราคม 2554 ถึง 28 

ธนัวาคม 2555 

หลกัทรัพย์ 
ค่าความเส่ียงรวม 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่

เป็นระบบ 

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei) 

A  0.39 0.01 0.39 

AMATA 6.18 2.74 3.45 

AP 4.81 1.31 3.50 

BLAND 6.45 1.05 5.41 

BRPCK 46.53 0.33 46.20 

LPN 4.58 1.35 3.23 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2554 – 28 ธนัวาคม 2555 พบวา่ ค่า

ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์BROCK  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 46.53 รองลงมาไดแ้ก่ 

BLAND, AMATA, AP, LPN และ A โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 6.45, 6.18, 4.81, 

4.58 และ 0.39 ตามลาํดบั โดยหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

นอ้ยกวา่ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  

 



153 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจสาํหรับการลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน

ทีเ่กดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั  
การตัดสินใจ 

A  7.76 3.93 Undervalued 

AMATA 6.70 20.98 Overvalued 

AP 23.07 15.49 Undervalued 

BLAND 29.10 14.16 Undervalued 

BRPCK 17.67 9.32 Undervalued 

LPN 48.75 15.65 Undervalued 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า เม่ือนําอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กับอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพย์

ท่ีนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น(Undervalued) เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ณ 

ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่

ตดัสินใจลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri < E(Ri) ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนได้

ดงัน้ี 

 1) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, AP, BLAND, BROCK, และ LPN โดย

หลกัทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น นักลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน 

2) หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกวา่



154 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี1ฉบบัท่ี1 (มกราคม – มีนาคม 2556) 

 

ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้น นกัลงทุนควรตดัสินใจไม่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

นั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีแนวโนม้จะปรับตวัลดลง 

5.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั 

ภายใตแ้บบจาํลอง (Capital Asset Pricing Model : CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ี

แท้จริงของหลักทรัพย์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 4 

มกราคม 2554 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 ผลการศึกษาปรากฏวา่ 

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ A, 

AP, BLAND BROCK และ LPN เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุน มี

จาํนวน 1 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AMATA เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควร

เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนจริง  ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ได้

ทาํการพิจารณาเฉพาะภาพรวม คือ พิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบโดยยงัมิไดท้าํการศึกษาลงไปในรายละเอียดวา่ความเส่ียงประเภท

ใดในความเส่ียงทั้ งสองท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจ

ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเส่ียงของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ี

เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 

2. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนอาจจะเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือนรายไตรมาส หรือ รายปี ซ่ึงอาจจะให้ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือ

แตกต่างจากศึกษาน้ี 
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3. ควรทาํการเปรียบเทียบและวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทั กบั

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พื่อให้เห็นแนวโนม้การดาํเนินงานและการตดัสินใจใน

การลงทุน  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 FACTORS AFFECTING THE STOCK PRICE OF TMB BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED. (TMB) 

ปริมประภา  บุญคาํกุล 1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

       

 

                 บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หุน้ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ดัชนีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX) อตัราเงินเฟ้อ

(IR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่

ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 

Least Squares : OLS) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย

ราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(EX) โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,ราคาหุน้ 

_________________________________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2   อาจารยป์ระจาํ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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    Abstract 

 The objective of the study of economic Factors Affecting the stock price of  

TMB Bank Public Company Limited. (TMB) is to study economic factor that  

determine stock price of TMB Bank Public Company Limited. (TMB)  

 The Economic factors used in this study are Stock Exchange in Thailand 

(SET), Consumer Price Index (CPI), Exchange Rate (EX), Inflation Rate (IR), 

Deposit Rate 12 Month (FIX12) and Minimum Loan Rate (MLR) The monthly data 

of January 2008 to December 2012 ; 60 months in total. Multiple Linear 

Regressions with Ordinary Least Squares (OLS) is used to analyze the data. 

 The results shows that, Stock Exchange in Thailand (SET) statistically are 

positively affect the stock price of  TMB Bank Public Company Limited. (TMB). At 

the significance level of 0.05 

KEY WORDS: ECONOMIC FACTURE, STOCK PRICE 

1.  บทนํา 

 ภายใต้เศรษฐกิจท่ีเติบโตและความเจริญทางด้านการพัฒนาประเทศ

จาํเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อให้มีการขยายตวัในอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ และใช้

เงินทุนเป็นจาํนวนมากเพื่อการพฒันาประเทศ ดงันั้น  รัฐบาลจึงไดเ้ห็นความสําคญั

ของการระดมเงินทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเขา้มาลงทุนจึงไดมี้การจดัตั้ง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนมา เพื่อใช้เป็นแหล่งระดมเงินทุนในการขยาย

การลงทุนภายในประเทศ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เป็นองค์กรซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั1ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1พ.ศ. 

25171 อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดทาํการซ้ือขายข้ึนอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในวนัท่ี 30 

เมษายน1 1พ.ศ. 2518[3] ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดรองเพื่อแลกเปล่ียนซ้ือขายตราสารทุน1 ของ

บริษทัต่างๆ ท่ีข้ึนทะเบียนไว ้และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2518
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99


  160 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) 

 

ได้โดยสะดวก ปัจจุบนัการดาํเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 25351 ปี และท่ีผา่นมานั้น

ตลาดหลกัทรัพยก์็ไดมี้การพฒันาให้มีการเจริญเติบโตมาก จากการเพิ่มข้ึนของบริษทั

จดทะเบียนเป็นจาํนวนมากกวา่ 600 บริษทั ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสาํคญัของภาค

ธุรกิจต่างๆเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลท่ีดีกว่าการรับ

ดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และไดก้าํไรส่วนเกิน(capital gain)  

 นกัลงทุนกลุ่มต่างๆส่วนมากท่ีลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้ความสําคญัใน

หลกัทรัพยท่ี์มีการเติบโตทางดา้นรายได ้และกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี  กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์

น่าสนใจมากสําหรับนกัลงทุนกลุ่มต่างๆคือกลุ่มของ  ธนาคารพาณิชย ์ และเน่ืองจาก

การขยายบทบาทและอิทธิพลของธนาคารพาณิชยต์่อระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงหลาย

ปีท่ีผ่านมาทั้งในดา้นการออมเงิน การให้สินเช่ือ และการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงทาํ

ให้ธนาคารพาณิชย์มีการขยายตวัในด้านทรัพย์สิน ผลการดาํเนินงาน รวมถึงการ

จ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่นกัลงทุน  

 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มของธนาคาร

พาณิชย ์ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ โดย ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส 

ไทยทนุ และบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดาํเนินการควบรวม

กิจการเป็นธนาคารทหารไทยโดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วนัท่ี1 กนัยายน 2547 ซ่ึง

การควบรวมกิจการดงักล่าวส่งผลให้ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกิจในรูปแบบธนาคาร

ครบวงจรหรือ Universal Banking ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ งมีเครือข่ายธุรกิจท่ี

หลากหลายยิ่งข้ึนและในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการ

เพิ่มทุน โดยมีกลุ่มไอเอ็นจี ซ่ึงเป็นสถาบันทางการเงินท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เขา้มาเป็นพนัธมิตรรายใหม่รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์และกล

ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมี

บทบาทต่อการระดมเงินออม การใหสิ้นเช่ือ ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มี

ผลประกอบการท่ีดียิ่งข้ึน และใหมี้การเติบโตของผลตอบแทนท่ีต่อเน่ืองอนัเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของธนาคารแก่ผูถื้อหุน้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
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 ดงักล่าวมาน้ีจึงเกิดประเด็นคาํถามท่ีน่าสนใจข้ึนว่า มีปัจจยัทางเศรษฐกิจ

อะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางในการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเพื่อ

ช่วยให้นกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจและนาํไปประกอบการตดัสินใจเพื่อการลงทุน

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย  ดัชนีราคาผู ้บ ริโภค

ภายในประเทศ (Consumer Price Index)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ( Deposit Rate 12 Month: FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา(Minimum Loan Rate) ท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้น ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานของการศึกษา  

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา(MLR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) (TMB) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงตวั

แปรอิสระท่ีนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EX)  อตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 
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เดือน (FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา

(MLR) ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลต่อ ราคาหุน้

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และสาํหรับนกัลงทุนในการประกอบการ

ตดัสินใจลงทุนและสาํหรับบริษทัเพื่อทาํใหผ้ลการดาํเนินงานดีข้ึน 

2.  วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

(TMB) ผูศึ้กษาจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

 

 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ(EX) 

 

อตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

(FIX12) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

 

ราคาหุน้ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั 

มหาชน (TMB) 
 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ(CPI) 
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ส่วนที ่1 แนวคิดทฤษฎไีด้แก่ 

 ทฤษฎีการกาํหนดราคาหุน้(Arbitrage Pricing Theory(APT) 

 ทฤษฎีความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

              แนวคิดในการจดัทาํดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ส่วนที่ 2  ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหรรมของหุ้นธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

(TMB) 

 ภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปีพ.ศ.2551-พ.ศ.2555 

 ภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินหมวดธนาคาร ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 

 ประวติัความเป็นมาของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ภาพรวม เป้าหมายและผลการดําเนินงานของธนาคารทหารไทย จาํกัด        

 (มหาชน) (TMB) 

ส่วนที ่3   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กรรณิการ์  จะกอ (2552)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร ว ัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษาดชันีหุน้กลุ่มธนาคาร โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ และศึกษาปัจจยัภายใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ปริมาณการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2547-เดือนธนัวาคม2551 ผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างมี
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นยัสาํคญั โดยอตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ ตวัใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึนดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนค่าเงิน

บาทมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท

เพิ่มข้ีนดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารจะลดลง 

 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะทอ้น

การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้าจจะเน่ืองมาจากในการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงทาํให้เกิดความผนัผวนของค่าตวัแปร

ต่างๆ   

 สุวพิชญ์  บรรลือฤทธ์ิ(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทาเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และการ

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด เพื่อนําไปใช้ในการพยากรณ์ดชันีราคา

หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก็บ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม2554 โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติสร้าง

สมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าโดยสมการถดถอยดว้ยวิธี

กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด(Method of  Least Squares) นาํตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวิธี 

Enter  ผลการศึกษาพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ (CPI) อตัราดอกเบ้ีย 

MLR อตัราดอกเบ้ีย MOR และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

EX เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อIR และอตัราดอกเบ้ีย MRR เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (FIX3) 

 พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ

มหภาคต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงค์ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงปัจจยัเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมีผล

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาค ท่ีศึกษาไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด DUBAI 

และอตัราแลกเปล่ียนระหว่างดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับเงินบาทท่ีมีต่อดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาด 

DUBAI และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งระหวา่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบัเงินบาท ไม่

มีความสัมพนัธ์กนั และไม่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในระยะ

ยาว แต่จากการศึกษาวิธี Engle and Franger พบว่า ดชันีอุตสาหกรรมในประเทศ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประประจาํ 12 เดือน นํ้ ามนัดิบในตลาด DUBAI ท่ีมีการซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 1 เดือน มีผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 ศุภวัฒน์  ธนศิริหิรัญสุข (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

และการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex  การศึกษาใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บ

รวบรวมเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดย

ใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาด
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หลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ าดิบ Nymex 

มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยที่กําหนดดัชนี

ราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรอิสระ

ในการศึกษา คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทย

กับสหรัฐอเมริกา  ตัวแปรตาม   คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูล  ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 ถึง

มีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ส่วน

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงิน

คลังระยะ 1 เดือน และส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียไทยกับสหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศ 

 ลักขณา  สินโน(2550)ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีสําคญั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาได้แก่ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ราคา

นํ้ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ  อตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผา่นมา  และปริมาณเงินตาม

ความหมายแบบกวา้ง  โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 
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จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 รวมเป็นขอ้มูลทั้งหมด 30 observations โดยการใช้

จาํลองแบบเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน(multiple regression model)ดว้ยวิธี

กาํลงัสองน้อยท่ีสุด(Ordinary Least Squates—OLS)  เพื่อหาความสัมพนัธ์และ

ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ผลศึกษาพบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คือ ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง สําหรับราคานํ้ ามนั

ดีเซลขายปลีกในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อในเดือนท่ีผ่านมามีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดับความเ ช่ือมั่น ร้อยละ99 ส่วนปริมาณเ งินตามความหมายแบบกว้าง มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

 ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกจิการแพทย์ในประเทศไทย ใชข้อ้มูลการศึกษาเป็นรายเดือน โดยเร่ิมตน้จากเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้น

ในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ีผา่นมา อตัราผลตอบแทนเงินปันผล ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นของธุรกิจ

การแพทย ์โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา ( Ordinary Least Squares---OLS)

ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ี

ผา่นมา (PEHELTH -1) อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (DHELTH) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ( I ) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

Nikkei (Japan) ปริมาณการลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ (FPIF) มีอิทธิพลหรือ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจการแพทย ์

ได้ร้อยละ 98.75 โดย ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทย์ของเดือนท่ีผ่านมา

(PEHELTH -1) อตัราผลตอบแทนเงินปันผล (DHELTH) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ Nikkei (Japan) (NKI) และปริมาณการ
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ลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ(FPIF) มีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัราคา

หุน้ของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ มีนยัสําคญั

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุน้ของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย 

 ชมพูนุท จิตนาวสาร (2555) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ เป็นรายเดือน ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฏาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้การ

วเิคราะห์แบบสถิติพหุถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) โดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน (INR) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET) ปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม(EP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาวา่ มีปัจจยั

อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อราคาหลกัทรัยพ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (FOOD) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดยผลการศึกษาวิจยั คือ 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR) อตัราเงินเฟ้อ 

(INF)และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม (EP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ  (Consumer Price Index)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate)  อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate) ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน ( Deposit Rate 12 Month: FIX12) และอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา(Minimum Loan Rate)  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจาํลองท่ีใช้ในการค้นควา้วิจัยจะสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB)โดย

วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยสุด โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

 จากการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวั และตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี 

    Y i = a + bx + e i 

โดยท่ี  Y    =  ตวัแปรตาม 

 a    =   ค่าคงท่ี 

 b    = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวัแปรตาม 

 x    =    ตวัแปรอิสระ 

 e    = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ ดงันั้นมาการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

    Yi = a + bx + e i 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือ ตวัประมาณค่าของ b; และ e คือ ตวั

ประมาณค่าของe;  แต่เน่ืองจาก e = Y-Y เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตุไดห้รือจดัหาได ้และ 

Y i = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย  ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Y i)2  
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จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ  e = 0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ 

b เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวเิคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

 TMB = a + b1 CPI + b2 EX + b3 IR + b4  FIX12 + b5  MLR 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีดงัน้ีโดยท่ี 

ตวัแปรตาม 

 TMB      หมายถึง  ราคาหุน้ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) 

ตวัแปรอิสระ 

 CPI  หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

 EX  หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ 

 FIX12  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

 MLR  หมายถึง  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู ้

   แบบมีระยะเวลา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใช้จะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) โดย

รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 

2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 60  เดือน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์ของราคาหลกัทรัพย์

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและ

ทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มาทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
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ตวัแปรตน้กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple Regression 

การนําเสนอข้อมูล 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยจะนาํเสนอ

ในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือ การนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity  ดว้ยการ

ทาํ Correlation matrix หลังจากนั้ นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่า

ความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยพิจารณาค่า

ต่างๆ เช่น F-statistic, ค่า R Square (R2),ค่าAdjusted Coefficient of Mutiple 

Determination (Adj.R2), ค่า Dubin-Wastson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

TMB   =    9.465945 + 0.019528CPI - 0.257609EX + 0.001544 IR - 0.232270MLR 

                  (2.640647)    (0.761086)     ( -4.918849)** (0.094852)    (-1.980469) 

โดยมีค่า  

F-statistic    =  84.52441  

R-squared  =  0.908626  

Adjusted R-squared =  0.897876  

N  =  58 

Durbin-Watson stat =  1.929851 

หมายเหตุ  ค่าในวงเล็บ หมายถึง   ค่า T-statistic 

   **  หมายถึง    ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 สรุปผลการศึกษาพบวา่มีตวัแปรอิสระ 1 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติดว้ย

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) ไดร้้อยละ90.86 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 9.14 เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆอ่ืนๆ สําหรับค่า Durbin –Watson  ซ่ึงเท่ากบั 1.929851  

นั้นพบวา่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยสามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

 อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ( EX) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 

 -0.257609 สามารถอธิบายไดว้่า หาก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะทาํให้ราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกัด(มหาชน)  

เปล่ียนแปลงไป  0.257609 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

สามารถอธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จํากัด

(มหาชน) (TMB) ได้แก่          

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ(EX)มีผลต่อราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกัด(มหาชน)ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก นกัลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ี ค่าเงินสกุล

ทอ้งถ่ิน มีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะทาํให้มูลค่าสินทรัพย ์เม่ือแลก

กลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึน แมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปเงิน

สกุลทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์มา

จากทั้ง 3 ส่วนรวมกนั คือการปรับตวัเพิ่มข้ึนของดชันี (ราคา), เงินปันผล และ การ

แข็งค่าข้ึนของเงินสกุลทอ้งถ่ิน ดงันั้นหากเงินบาทแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองจะทาํให้มีนกั
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ลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยต่์างๆ

ในประเทศไทยปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย   ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

กรรณิการ์ จะกอ(2552)  และสุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ(2554) และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ศุภวฒัน์ นศิริหิรัญสุข (2554) 

    ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) (TMB) ได้แก่ 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกัด

(มหาชน) ซ่ึงโดยปกติดชันีราคาผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นธนาคารทหาร

ไทยในทิศทางตรงกนัขา้มเพราะวา่ดชันีผูบ้ริโภคเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินคา้และบริการในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีวดัเงินเฟ้อได ้ถา้

ดชันีท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งสาํรองเงินไวเ้พื่อใชจ้่ายในการบริโภค  ซ่ึง

ทาํให้กาํลงัซ้ือลดลง  ส่งผลถึงการออมเงินท่ีนอ้ยลงเพราะรายไดส่้วนใหญ่ตอ้งกนัไว้

กบัการจบัจ่ายใชส้อย ไม่มีเงินเหลือท่ีจะนาํมาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งทาํให้ราคา

หุ้นลดลง  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ จะพบว่า 

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นจะไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน)  อนัเน่ืองมาจากช่วงปี พ.ศ.2551-2555  พบวา่ในช่วงปีแรกเกิด

วกิฤติเศรษฐกิจการเงินโลก  ท่ีเกิดจากปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา

และส่งผลกระทบมาถึงกลางปี 2552 หลงัจากนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั จึงเป็น

ผลให้ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกฟ้ืนตวัตามข้ึนมาถึงแมว้า่ดชันีราคาผูบ้ริโภค

จะมีราคาสินคา้และบริการท่ีสูงข้ึนก็ตาม ก็ไม่สามารถส่งผลกระทบถึงดัชนีราคา

หลักทรัพย์ของธนาคารได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง 

(2551) และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวพิชญ์ บรรลือฤทธ์ิ (2554) 

และศุภวฒัน์ ธนศิริหิรัญสุข(2554) 

 อตัราเงินเฟ้อ (IR) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ซ่ึง

โดยปกติอัตราเงินเฟ้อจะมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน)ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่า เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน
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แสดงว่าราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการท่ีจะใช้เงินมากข้ึน จึงมีการกูย้ืมเงินจากระบบธนาคารเพื่อนาํมาใชจ้่าย

ในการบริโภคมากข้ีน ธนาคารจึงมีรายไดจ้ากการปล่อยใหสิ้นเช่ือจึงส่งผลให้ราคาหุ้น

ธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) สูงข้ึนตามไปด้วยแต่จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า

เป็นไปตามสมมติฐาน ในช่วงเวลาท่ีศึกษา คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 พบว่า 

ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) มียอดการใหสิ้นเช่ือคุณภาพเพิ่มข้ึน17%ซ่ึงเกินกวา่

เป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยเป็นผลจากการขยายตวัของทั้งสินเช่ือธุรกิจเอสเอ็มอีและลูกคา้

รายยอ่ยโดยเฉพาะบญัชีเงินฝากไม่ประจาํซ่ึงไดรั้บความสนใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง

จากผลการดาํเนินงานท่ีแข็งแกร่งของปี2555 จึงถือโอกาสน้ี เพิ่มความแข็งแกร่งของ

ธนาคาร ด้วย แต่จากการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือดังกล่าวก็ไม่สามารถวดัราคาหุ้นของ

ธนาคารได ้เพราะความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงท่ีศึกษานั้นมีความไม่

แน่นอน และยงัมีเหตุการณ์ทางการเมืองจึงทาํให้ราคาหุ้นของธนาคาร ทหารไทย

จาํกดั (มหาชน)แมจ้ะเพิ่มข้ึนก็ตามก็ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าราคาหุ้นไดซ่ึ้ง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวพิชญ ์ บรรลือฤทธ์ิ(2554) และอานนท ์ ธชัศฤงคาร

สกุล(2549) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลกัขณา สินโน(2550) และชมพูนุท

จิตนาวสาร (2555  

 อัตราดอกเบี้ยรายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ไม่มีผล

ต่อราคาหุน้ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงโดยปกติอตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้น

ดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ 

เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เพิ่มสูงข้ึนยอ่มส่งผลให้เห็นถึงรายไดข้องธนาคารสูงข้ึนตาม

ไปด้วยเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากการให้สินเช่ือเม่ือลูกค้าตอ้งจ่าย

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงจึงส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารเพิ่มข้ึนและทาํให้ราคาหุ้น

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)สูงข้ึนตามไปดว้ย  แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ี

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาพบวา่อตัราดอกเบ้ีย

รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (MLR)  นั้นไม่มีผลต่อ ราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั(มหาชน) อย่างมีนัยสําคญั คือในช่วงปี พ.ศ.2551-2555แนวโน้ม

อตัราดอกเบ้ียเงินกู(้MLR)มีแนวโน้มในทิศทางท่ีลดลงอีกทั้งในช่วงเวลาท่ีศึกษาเกิด 
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ภาวะเศรษฐกิจโลกฝ่ังตะวนัตกแย่ลงจึงเกิดการลดดอกเบ้ียลง แต่ประเทศไทยฐานะ

ทางเศรษฐกิจยงัดีอยู่จึงไม่กระทบฐานะทางเศรษฐกิจมากนกั จึงเกิดการไหลเขา้ของ

เงินลงทุนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยจึงทาํให้หุ้นของประเทศไทยไม่ตกจึงเป็น

เหตุให้หุ้นของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ไม่ตกแต่มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554)  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้นาํตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรทางเศรษฐกิจหลกัๆมาใช้ในการ

วิเคราะห์  โดยไม่สามารถบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)ไดม้ากนกั  โดยปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาเป็นตวัแปร

ในการตดัสินใจในการลงทุน คือ ดัชนีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ    อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียฝากประจาํ 12 

เดือน และอตัราดอกเบ้ียรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  

ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรคํานึงถึงตัวแปรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

เป ล่ีย นแปล งข อง ก ลุ่ มอุตส าห กรรม ธนาค ารพา ณิช ย์และ ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัของตวับริษทั

หรือของกลุ่มอุตสาหรรมนั้นๆและปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีได้ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจซ่ึง เป็นปัจจัยหน่ึงของ

ปัจจยัพื้นฐาน ดงันั้นการคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรใชปั้จจยัทางเทคนิคควบคู่ไป

ดว้ย 

3. เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียฝากประจาํ12 เดือน (FIX12) กับอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้

(MLR) มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรค่อนขา้งสูง  ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาความสัมพนัธ์ของสองตวัแปรน้ีดว้ย 
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