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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : 

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

MARKET EFFICIENCY OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND : 

THE CASE OF KRUNG THAI BANK PUBLIC  

COMPANY LIMITED 

คนิษฐา  เอ่ียมสะอาด1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)” ใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย์

ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินใน SET50 

โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ตวัแปร

อิสระท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี 

วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด ส่วนตวัแปรตามได้แก่ ราคาปิด

รายวนัของหลักทรัพย์ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ได้ทําการทดสอบทางสถิติ ณ ระดับ

นัยสําคัญ 5% จากการทดสอบ พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดมีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นัน่คือ ราคาปิด

ของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอนาคตหรือราคาปิดของ

หลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจึงมีประสิทธิภาพระดับตํ่ า  ทั้ งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ :  ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

----------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 



350 
 

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทนุ ปีที่1 ฉบบัที่ 2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 

 

    Abstract 

 The Study of market efficiency of the Stock Exchange of Thailand used 

daily closing prices of  Krung Thai Bank Public Company Limited. This study 

covered the period from June 1, 2012 to May 31, 2013. Dummy variables each 

representing Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Tuesday after Monday 

holidays were employed as independent variables. Daily closing prices were utilized 

as dependent variables. According to the statistically significant level of 5%, none 

of the closing prices of Krung Thai Bank Public Company Limited were affected by 

independent variables, meaning that closing prices in the past had no impact on 

closing prices in the future, or closing prices in the past and closing prices in the 

future were unrelated. Hence, the Stock Exchange of Thailand is a weak-form of 

efficient market. Further studies should examine the semi-strong and strong-form of 

efficient market of the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords :  Market Efficiency, The Stock Exchange of Thailand (SET), Krung  

Thai Bank Public Company Limited 

บทนํา 

 “ตลาดทุน” เป็นองคป์ระกอบสําคญัในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ 

กลไกการทาํงานของตลาดทุนจะช่วยจดัสรรทรัพยากรทางการเงินจากผูท่ี้มีเงินทุน

ส่วนเกิน ไปยงัผูท่ี้ขาดแคลนเงินทุนให้สามารถนําเงินทุนส่วนเกินนําไปลงทุน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผูมี้เงินทุนส่วนเกินท่ีให้ใช้

เงินทุนไดเ้ป็นจาํนวนท่ีสูงดว้ย เป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับการออมและการจดัหา

เงินทุนแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีนอกเหนือไปจากบริการท่ีได้รับจากธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมทุนจะออกตราสารทางการเงิน

หรือหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ เช่น หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุ้นกู ้ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ

ฯ เพื่อจําหน่ายให้แก่ผูท่ี้มีเงินทุนส่วนเกินหรือผู ้มีเงินออมธุรกรรมทางการเงิน 

ดงักล่าวข้ึนในตลาดแรก (Primary Market) หรือตลาดสําหรับหลกัทรัพยอ์อกใหม่ 
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จากนั้นผูล้งทุนสามารถนาํหลกัทรัพยท่ี์ถือครองอยูไ่ปซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary 

Market) หรือตลาดคา้หลกัทรัพยห์รือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะช่วยให้เกิดการ

หมุนเวียนเปล่ียนมือผูถื้อหลกัทรัพย ์และเกิดสภาพคล่องตามท่ีตอ้งการ ตลาดทุนจึง

เป็นแหล่งกลางในการออม การลงทุน และการระดมทุนระยะยาวรวมทั้งเป็นหัวใจ

สาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2517 รัฐบาลได้เห็นความสําคญัของตลาดทุนต่อการพฒันา

เศรษฐกิจจึงไดร่้วมมือกบัสถาบนัการเงินจดัตั้ง “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

หรือเรียกสั้ น ๆ ว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ข้ึนมาเป็นตลาดรองหรือตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพย์ท่ีสําคัญแห่งหน่ึงในตลาดทุนไทย เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตาม

พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํหน้าท่ีใน

การอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการระดมเงินทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง

ให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินงานในรูปขององคก์รท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร ไดเ้ร่ิม

เปิดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2518 ในปัจจุบนัมี

สถานะเป็นองค์กรกาํกบัดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization : SRD) โดยมี

คณะกรรมการและผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูก้าํหนดนโยบาย

การดาํเนินงาน และบริหารองคก์รตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีรายไดห้ลกัจากค่าธรรมเนียม

การให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมิได้ใช้งบประมาณของ

ราชการในการดาํเนินงาน 

ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient 

Market) ก็คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวนมาก โดยท่ี แต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสาร

ครบถว้นสมบูรณ์เหมือน ๆ กนั ไม่มีขอ้ห้าม ขอ้จาํกดั หรือ กฎระเบียบในการลงทุน 

ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ซ่ึงในตลาด

น้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีให้ผลตอบแทนมาก

ท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงทฤษฎีน้ี

กล่าวไวว้่า0ภายใต้ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ0 กิจการใดท่ีมีความเส่ียงมาก ยิ่งตอ้งให้
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ผลตอบแทนแก่ผูซ้ื้อมากดว้ย เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัความเส่ียงท่ีผูซ้ื้อตอ้งแบกรับ

ไวม้ากข้ึน  

ตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกนั ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นไดท้ั้ง Overpriced หรือ 

Underpriced 

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน มีความน่าสนใจสาํหรับการลงทุน จากกรณีศึกษา

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

เป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนในการใช้ประกอบการตดัสินใจ ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย2 ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลประการหน่ึงท่ี

ทาํใหมี้ความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการวดัความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อราคา

หลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในช่วงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 

พฤษภาคม 2556  

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเกิดจากซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 

ความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market) หมายถึงราคาหลกัทรัพยท่ี์

ขายในตลาดนั้นไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดแลว้ ราคาของสินทรัพยน์ั้นๆ

ไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือของ นกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคตดว้ย แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั2 โดย

การควบกิจการของธนาคารมณฑล2และธนาคารเกษตร2 ใช้ช่ือว่าธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั ต่อมาธนาคารเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2532 

นบัเป็นรัฐวสิาหกิจแห่งแรกท่ีนาํหุน้เขา้ซ้ือ-ขายในตลาด หลกัทรัพยฯ์ โดยเร่ิมเปิดการ

ซ้ือ-ขายหุ้นของธนาคารตั้งแต่ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2532 และในวนัท่ี 24 มีนาคม 2537 

ธนาคารกรุงไทยไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนภายใตช่ื้อ “ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน)” เป็นตน้มาแหล่งระดมทุนของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารและบริษทั

ยอ่ย มีแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัมาจากเงินฝาก โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73.96 และมา

จากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ อาทิ ส่วนของเจา้ของ ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม และการ

กูย้ืมระหวา่งธนาคาร รวมร้อยละ 26.04 โดยธนาคารและบริษทัยอ่ยใชเ้งินทุนในการ

ให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี) ร้อยละ 67.68 รองลงมา คือ รายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ร้อยละ 14.74 เงินลงทุนสุทธิร้อยละ 13.36 และ

อ่ืนๆ ร้อยละ 4.22 (รายงานประจาํปี 2555 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)) 

ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด 

แนวคิดเร่ือง “สมมุติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด” นั้น ไดรั้บการยอมรับ

อย่างเป็นทางการข้ึนคร้ังแรกในงานทบทวนวรรณกรรมของ Fama (1970) โดย

แนวคิดดงักล่าวไดอ้รรถาธิบายถึงสภาวะท่ีตลาดสามารถผนวกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง 

ๆ เขา้ไปกบัราคาของหลกัทรัพยท์างการเงินไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง โดยท่ีการ

ปรับเปล่ียนระดบัราคาของหลกัทรัพยใ์นแต่ละจุดเวลา ถือเป็นเคร่ืองสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในจุดเวลาดงักล่าว  

แนวคิดความมีประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis) กล่าว

วา่ ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ (Strong Form) ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้น

ถึงข่าวสารข้อมูลท่ีมีอยู่ทั้ งหมดอย่างทันทีทันใด นักลงทุนไม่สามารถใช้ข้อมูล

ข่าวสารทั้ งข้อมูลภายใน (Inside Information) และข้อมูลสาธารณะ (Public 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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Information) ในการทาํผลตอบแทนเกินปกติไดเ้ลย สําหรับตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ระดับปานกลาง (Semi-Strong From) นั้น นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะทั้งหมด ยกเวน้ขอ้มูลข่าวสารภายใน สําหรับตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย ์ถา้

ตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง นักลงทุนจะไม่สามารถใช้ขอ้มูลข่าวสาร

สาธารณะเพื่อทาํผลตอบแทนเกินปกติได้ ส่วนตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า 

(Weak Form) นกัลงทุนไม่สามารถใชข้อ้มูลสาธารณะในอดีตในการทาํผลตอบแทน

เกินปกติได ้

สมมติฐานของแนวคิดตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของตลาดจะเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี  

1. ในตลาดมีผูล้งทุนเป็นจาํนวนมาก โดยเป็นผูล้งทุนท่ีมีเหตุผลและ

ตอ้งการทาํกาํไรสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง ผูเ้ขา้ร่วมเหล่าน้ีเขา้ร่วมในตลาดโดย

การวเิคราะห์ ประเมิน และซ้ือขายหุน้ ทั้งน้ีการตดัสินใจของผูทุ้นเพียงรายเดียวไม่

สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาได ้

2. ไม่มีตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงข่าวสารขอ้มูลและผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บ

ข่าวสารขอ้มูลในเวลาไล่เล่ียกนั 

3. ข่าวสารขอ้มูลเกิดข้ึนในเชิงสุ่มและขอ้มูลแต่ละขอ้มูลไม่ข้ึนต่อกนั 

4. ผูล้งทุนสนองตอบต่อข่าวสารขอ้มูลใหม่อยา่งรวดเร็ว เป็นเหตุให้

ราคาหุน้เปล่ียนแปลงตามข่าวสารขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ก็คือ ตลาดท่ีมีนกัลงทุนจาํนวนมาก 

โดยท่ี แต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้ห้าม 

ข้อจํากัด หรือ กฎระเบียบในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีต้นทุน หรือ

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน 

โดยการเลือกลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทน มากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

ถา้สมมติฐานน้ีเป็นจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ราคาหลกัทรัพยท่ี์ขายในตลาดนั้นได้

สะท้อนถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดแล้ว นอกจากน้ียงัอาจกล่าวได้ว่าราคาของ

สินทรัพยน์ั้นๆไดส้ะทอ้นถึงความเช่ือของ นกัลงทุนเก่ียวกบัความคาดหวงัในอนาคต

ดว้ย 
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การวิเคราะห์ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) 

หรือ EMH เป็นตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ ซ่ึงเช่ือวา่มูลค่าท่ีควรเป็นของหุ้นเท่ากบัราคา

ตลาดเสมอ แสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเป็น

ขอ้มูลสะทอ้นข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นของนักลงทุนใน

ตลาดตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคาดคะเน ดว้ยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุ้น

จะปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ เขา้มา ดงันั้นจึงไม่

มีใครสามารถทาํกาํไรเกินปกติได ้ผลกาํไรท่ีนกัลงทุนไดรั้บจะเป็นกาํไรในระดบัปกติ 

(Normal Profit) สามารถกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าการเปล่ียนแปลง ในราคาหุ้นจะ

สอดคลอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพื้นฐานของ บริษทั เรียกตลาด

ทุนลกัษณะน้ีวา่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร หรือ ตลาดท่ีนกั

ลงทุนใชค้าดการณ์ในตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้แบบคาดคะเน  

ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นถือว่าการเปล่ียนแปลงของราคาจะเป็น

อิสระ ต่อกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัและเช่ือว่าราคา การคน้ควา้ และการวิเคราะห์

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสารธารณะชน แมก้ระทัง่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือรู้กนัเพียงคน

ในวงจาํกดั ราคาท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium price) 

ซ่ึงในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือมูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) 

เม่ือตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานท่ีกล่าวก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัตลาด

เหล่านั้นก็ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัในทุกตลาด ซ่ึงสามารถจาํแนกความมี

ประสิทธิภาพของตลาด จากพฤติกรรมข่าวสารขอ้มูลไดเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพตํ่า (the weakly efficient market) เป็น

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ราคามีการเคล่ือนไหวอยา่งสุ่มและมีความยืดหยุน่ตํ่า เน่ืองจากนกั

ลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลดา้นราคาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัและขอ้มูล ดา้นราคามีนอ้ยจึง

ไม่มีใครเอาเปรียบใครไดจ้ากขอ้มูลดา้นราคา ทาํให้การเปล่ียนแปลงของราคาในอดีต

เป็นไปโดยไม่อาจคาดคะเนได ้ราคาหุน้ในปัจจุบนัจึงมีการเคล่ือนไหวแบบเชิงสุ่ม คือ

ตลาดท่ีมี  ประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ีถือว่าขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณการ ซ้ือขาย

หุ้นในอดีตไม่สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนแนวโน้มราคาหุ้นใน 

อนาคตได ้ซ่ึงตลาด ประเภทน้ีเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหุ้นโดยวิธีท่ีเรียกวา่ “buy and 
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hold investment “หมาย ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

แทจ้ริงของตลาด ท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหุ้นนั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน ถือเป็นการ

ลงทุนระยะยาว ซ่ึงนอกจากจะไดก้าํไรท่ีเรียกวา่ กาํไรจากการขายแลว้ยงัไดเ้งินปันผล

อีกด้วยการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัน้ีจึงเป็นการทดสอบว่า

ขอ้มูลข่าว สารด้านราคาในอดีตสามารถท่ีจะใช้คาดคะเนราคาหุ้นในอนาคตได้

หรือไม่โดย พิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (serial correlation) 

หรือวดัการเปล่ียนแปลงของราคาในลกัษณะของช่วงวิง่ (run test)  

2. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง (semi-strong efficient 

market) เป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีราคาเป็นตวัสะท้อนข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ต่อ 

สาธารณะชนทัว่ไป ราคาดุลยภาพเปล่ียนแปลงไป เม่ืออุปสงคแ์ละอุปทานของหุ้น

เปล่ียนไปเม่ือใดรับขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่ เช่น ถา้บริษทัใด

ประกาศแตกหุน้ (slits par) ข่าวสารเหล่าน้ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่ง

รวดเร็วโดยนกัลงทุนจะ ประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่และราคา

หุ้นก็จะปรับตวัทนัทีใน ระหวา่งท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี

การประเมินมูลค่า หุ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงการประเมินน้ีถือว่าเป็นการประเมิน

มูลค่าขั้นพื้นฐานตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีความยืดหยุ่นปานกลางน้ีจะมีการนาํขอ้มูลท่ีมี

ผลกระทบต่อ ราคาหุ้นมาคาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ีเป็นการทดสอบเก่ียวกบัขอ้มูล 

ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตวัตอบสนองต่อ 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 

3. ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพสูง (the strongly efficient market) จะมี

ความยดืหยุน่มากซ่ึงตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้น

ขอ้มูลข่าวสาร ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนเท่านั้น แต่

ยงัรวมถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิด เผยอีกดว้ย (inside information) หมายความวา่ ไม่มีใครมี

อาํนาจผกูขาดในการใชข้อ้มูลภายใน (inside) เพื่อสร้างกาํไรท่ีปกติได ้ถึงแมว้า่จะมี

ขอ้มูลภาย ในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้ เพราะทุกคนรู้ขอ้มูลภายในอย่าง

รวดเร็วเหมือนกนั 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่

มีการศึกษาอยูใ่นปริมาณท่ีไม่มากนกั ซ่ึงการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบความ

มีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าเน่ืองจากการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดใน

ระดบัดงักล่าวน้ีสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัเพียงขอ้มูลเก่ียวกบัราคา และปริมาณการ

ซ้ือขายของหลักทรัพย์ในอดีตเท่านั้ น แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลงไปใน

รายละเอียดของผลการศึกษาท่ีไดก้บัพบว่ายงัมีความขดัแยง้และไม่สอดคลอ้งไปใน

แนวทางเดียวกนัอยู ่

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556) ทําการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ วนัอังคารหลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 4 

มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่

ใน SET100 ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper (2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

(multiple regression model) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลักทรัพย์รายวนั ณ ระดับนัยสําคญั 5% กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

ศุภาวฒัน์ วฒัน์ธนปติ (2555). ทาํการศึกษาถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในมิติของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโยบายทาง

การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมีประสิทธิภาพใน

ระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้เทคนิค Event 

Study เพื่อทาํการทดสอบ 1)การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทางเศรษฐมิติ 2)การ
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กําหนดวนัท่ีเป็นหน้าต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนองต่อข่าวสาร

เก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผา่นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชย์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น

เป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมีการปรับเปล่ียน

เพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอม

ริการอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในความคาดหมายของตลาดนั้ น ไม่มีผลกระทบต่ออาการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วิชญาดา ถนอมชาติ  (2551) ทาํการศึกษาถึงความผิดปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

มกราคม พ.ศ.2532 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบจาํลอง ARCH-M  

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีการเกิด ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

เทพณรงค์  นพกรวิเศษ (2540) ศึกษาหลักการซ้ือขายทางเทคนิคกับการ

ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้

นาํเอาหลกัการซ้ือขายทางเทคนิค 3 เทคนิค ไดแ้ก่ เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบแปร

ผนั เทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบคงท่ี และเทคนิคแนวรับแนวตา้น มาทาํการทดสอบ

โดยใชด้ชันีราคาปิดรายวนัช่วงเดือนมกราคม 2523 ถึงเดือน กรกฎาคม 2540 ผลการ

ทดสอบ พบว่าไม่สามารถท่ีจะให้ผลตอบแทนเกินปกติได้ จึงสรุปได้ว่าตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

 Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 
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1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํใหส้มมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Janett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 

2556 ของหลกัทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีไดแ้สดงราคาหลกัทรัพย์

ไวใ้นตารางท่ี 1 การศึกษาน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และใชว้ิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

Yi = b0+b1iX1i+b2iX2i+b3iX3i+b4iX4i+b5iX5i+ E          ---- (1) 

โดยท่ี  Yi = ราคาปิดราคาหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

X1 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 

X2 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

X3 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 

X4 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

X5 = ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (1 คือ วนัองัคาร 

หรือ 0 เม่ือไม่ใช่ วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด) 
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ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

                        KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

ตวัแปร 
ค่า

สัมประสิทธ์ิ 

t-statistic P-Value 

X1 0.041173 0.052365 0.9583 

X2 0.193545 0.255360 0.7987 

X3 0.193467 0.256436 0.7978 

X4 0.128584 0.171199 0.8642 

X5 0.621705 0.389061 0.6976 

F-statistic = 0.047514 

Prob. (F-Statistic) = 0.998637 

R-Square = 0.000989 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาราคาหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศึกษาพบว่าค่า Prob(F-statistic) มากกว่า 0.05 จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลกันั้นคือ ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้อีกทั้งค่า 

P-Value ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (X1) วนัพุธ (X2) วนั

พฤหสับดี (X3) วนัศุกร์ (x4) และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด (X5) มีค่า

มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์

ณ ระดบันยัสาํคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่านอ้ยกว่า 1 มาก คือ 

0.000989 กล่าวคือ ตวัแปรอิสระในสมการไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตามได ้
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพกล่าวว่า ราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับเปล่ียนได้ทนัที

เม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัจะสะทอ้นขอ้มูล

ข่าวสารทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ตลาดทุนจะมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบัใดจะ

สามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐานความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า เช่ือว่า

ราคาตลาดในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย ์และ

ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพใน

ระดบัตํ่า กล่าวถึง การท่ีอตัราผลตอบแทนในอดีต รวมทั้งขอ้มูลตลาดในอดีต ไม่ควร

จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอนาคต 

 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย

ใช้ข้อมูลราคาปิดรายวนัของหลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในช่วง

ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 1 พฤษภาคม 2556 พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่มีความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปรับตวัของราคา

หลักทรัพย์ เกิดจากท่ีผูล้งทุนจาํนวนมากคอยติดตามความเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยน์ั้น และทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์นทาํให้ราคาสะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง 

ถา้จาํนวนผูล้งทุนในตลาดมีจาํนวนยิ่งมากเท่าใด การแข่งขนักนัซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดทุนก็ยิ่งมีมากเท่านั้น และก็จะยิ่งทาํให้ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตวัเร็วข้ึน 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพตํ่า ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร และสุนิสา  ชูช่ืน (2556) เทพ

ณรงค ์ นพการวเิศษ (2540) และวชิาดา  ถนอมชาติ (2551) 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเพียงหน่ึงธนาคาร ในช่วงเวลาเพียง 1 ปี

เท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยนืยนัความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอ่ืนๆ และ

กลุ่มอ่ืนๆ พร้อมทั้ งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้ งทําการทดสอบความมี
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ประสิทธิภาพระดับปานกลางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นตามทฤษฎี 

แลว้ทาํการศึกษาวา่ เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํกาํไรไดห้รือไม่ 

ดังเช่นปรัชญาการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟทท์ (Banchuenvijit,2008:252) อีกทั้ ง

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้

ตลาดหลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพวา่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 

บรรณานุกรม 
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แห่งประเทศไทยในมิติของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัโยบายทางการเงินของ
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