




วารสาร  การเงิน  การลงทุน การตลาด   

และการบริหารธุรกจิ 

ปีท่ี3 ฉบบัท่ี3 กรกฎาคม-กนัยายน 2556 

 

 

   ISSN:  2286-9891 

  

  

ทีป่รึกษากติติมศักดิ์ 

 ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ 

 

 ทีป่รึกษา 

 ผศ.ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร 

 รศ. วสูิตร จิระดาํเกิง 

 ดร. พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 

 ดร.พงษพ์ฒัน์  รักอารมณ์ 

 ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

 อาจารย ์กิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั 

 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 

 

 

 ออกแบบปก 

 อรรถยา   สุนทรายน 

 

 

 

  

   กองบรรณาธิการ 

   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 

   ทิพยว์ารี วงษเ์จริญธรรม 

   สุพจน์ อุ่นเรือน 

   สุมาลี ปัญญาใหม่ 

   อธิษฐาน เกียรติไพศาล 

   ชาริตา ลอดเหล็ก 

   พรสวรรค ์ ชอบธรรม 

   ณฐัพงศ ์ ขาํทอง 

   ธนวฒัน์  คิมผล 

 

   บรรณาธิการ 

   ประยรู นาคเกษม 

 

 

 



  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 รศ. พนูศกัด์ิ  แสงสันต ์                             

 รศ. สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 

 รศ. ภคพล จกัรพนัธ์ อนุฤทธ์ิ 

 รศ.ดร. สุทธินนัทน์  พรหมสุวรรณ 

 ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 

 ผศ.ดร. ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

 ผศ.ดร. เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

 ผศ.ดร. นิรันดร ทพัไชย 

 ผศ.ดร. ประไพทิพย ์ ลือพงษ ์

 ผศ.ดร. จิราภรณ์  พงษศ์รีทศัน์ 

 ผศ.ดร. ลกัคณา  วรศิลป์ชยั 

 ผศ. รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ 

 ผศ. อรทยั วานิชดี 

 ดร. ญาณพล  แสงสันต ์

 

 

       

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัชินวตัร 

      มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัชินวตัร 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      ม.เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

      มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

      มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

      



 

  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร. ณรัฐ วฒันพานิช 

ดร. กิติมาพร ชูโชติ 

 ดร. ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์ 

 ดร. นรพล  จินนัทเ์ดช 

 ดร. นิเวศน์  ธรรมะ 

 ดร. วฒัน์ชานนท ์พลงัอิสระ 

 ดร. ทรรศนะ บุญขวญั  

 ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 

 ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

 ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

 ดร. กีรติ  ตนัเสถียร 

  กาํหนดออก    ปีละ 4 ฉบบั  

  ฉบบัท่ี 1  มกราคม - มีนาคม   

  ฉบบัท่ี 3  กรกฎาคม - กนัยายน 

 

      

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

     ฉบบัท่ี 2   เมษายน - มิถุนายน 

      ฉบบัท่ี 4   ตุลาคม - ธนัวาคม 

 



สารบญั 

 

Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on 

Organizational Commitment                                         1 

 Phatsorn Thiphaphongphakaphun  &  Piraphong Foosiri,D.B.A.     

Attitude toward the Advertising and Subjective Norm on Purchase Intention: 

A Case of Television Advertising of Beauty and Personal Care 

 Product in Bangkok                                                     16 

 Xiaoli Wang  &  Pussadee Polsaram, D.B.A. 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)                       32 

 ฐากร  จิระกุล  และผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 

การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์หมวดธุรกจิ

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM กรณศึีกษาหลกัทรัพย์ MONTRI, 

WHAPF, TIF1, SPF, SSPF และ TLOGIS                                                  55 

 ดาริกา วเิศษปัดสา   และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM                                     75 

 อรรถวทิย ์อมรสิริทวภีทัร  และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM          91 

 จุรีภรณ์  ใจบุญ และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

The factors affecting trade balance in Vietnam                                   109 

 Minh Uyen Thi Tran   &    Wanrapee Banchuenvijit,  D.B.A. 

 

 



Factors Influencing Employee Turnover Intention: The Case of  Retail 

Industry in Bangkok, Thailand                                                               127 

 Xiangping Wu   &   Pussadee Polsaram,  D.B.A. 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน)       143 

 กิติพนัธ์ ป่ินแกว้  และผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร  

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานในด้านการส่ือสาร 

ขององค์กรแบบมีสาขา  

กรณีศึกษาพนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จํากดั ( ไทวสัดุ )                        162 

 กษิด์ิเดช  เสวตเวช  และร.ศ. กาญจนาท  เรืองวรากร             

 



1 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 

 Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on 

Organizational Commitment 

Phatsorn Thiphaphongphakaphun  1   Piraphong Foosiri,D.B.A.  2 

Abstract 

 This research purposed to study the influence of job attitude and perception 

of organizational politics to organizational commitment. Commitment is very 

important to the organization; it is becoming an important thing in the world of 

business competitive environment. Commitment in organization is play important 

role related to the rate of employees’ intention to stay in the organization. As the 

key factor of related to the higher level of employees are performing as much as 

their knowledge. The research design is quantitative. This research is based on 

employees who are working in Pathumthani province only. There were 400 of 

qualified questionnaires collected from respondents and used Multiple Regression to 

analyze the data. The research results found that job attitude and perception of 

organizational politics influence on organizational commitment. 

Key word Job attitude, Perception of organizational politics, Organizational 

commitment, Responses to job dissatisfaction 

1. Introduction 

Employees are important of organizational assets. Organizations are face 

with uncertainty cost and benefits. All of cost has occurred due to employees quit 

their jobs and organizations need to hire for new personal replaced such as new hire 

training, the administrative cost, adjustment cost of re-organization etc. 

______________________________________________ 
1  Master of Business Administration in International Business School  

  The University of the Thai Chamber of Commerce   

 2  Lecturer, The University of the Thai Chamber of Commerce 
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Nowadays, organization operates their business in a competitive of global 

environment. Most of organizational expenses are the cost of employees at all. To 

taken into the reduction of all these cost, it would be beneficial. Therefore, it is 

increasing into the productivity of cost and reduction of employee turnover is better 

of strategy which is the main significant between organization and employees. 

Furthermore, human resource is very important in order to successfully 

achieve in organizational management, such as planning, staff management, etc. 

These are all management in order to set the organization goals, planning and 

execute the way to use any resources in order to gain the highest of efficiency and 

achieve the goals settled. 

2. Literature Review 

 Literature in this research included job attitude, perception of 

organizational politics, organizational commitment and responses to job 

dissatisfaction. 

2.1 Job attitude                                                                                                                                       

     According to Allport (1935) defined attitude which are mental or neural of 

readiness. It is organized through experiences; exert directive influence on the 

response of individual to all of objects and situations to its related.  

 Affective component as feelings or emotions in positive or negative toward 

object of attitude (Fabrigar & Petty, 1999). Cognitive component as thought or 

beliefs which is individual may be possessed toward objects of attitude (Eagly & 

Chaiken, 1993). Behavioural component as action of individual or intention to act 

with respect to object of attitude. 

2.2 Organizational commitment 

According to Mowday et al., (1979) defined organizational commitment as 

a multidimensional structure, which is involvement in a particular organization, and 
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relative strength of the individual’s identification. It is characterized by three 

factors; 1) willingness to put in effort on behalf of the organization; 2) strong belief 

in and acceptance of the goals and values of an organization; 3) strong desire to 

maintain with the organization (Savery and Syme, 1996:1)  

According to Luthans (1992:124) defined organizational commitment as 

directly related to desire to maintain with the organization, willing to exert effort on 

behalf on organization and strong belief in and acceptance of goals and values of an 

organization. 

According to Meyer and Allen (1991) proposed a three components model 

of organizational commitment; affective commitment, continuance commitment, 

and normative commitment. 

 Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1997 defined affective commitment 

as the desire of employees to be emotionally attached to the identification with and 

involve to an organization. Noor and Noor (2006) referred that employees who have 

strong affective commitment will remain to an organization because they want to 

remain. Allen & Meyer, 1990: Meyer & Allen, 1991 defined continuance 

commitment as awareness of employees or recognition of benefits of remain 

continuing in organization versus the cost perceived of leaving organization. Chan 

2003 referred that employees with high of continuance commitment are more likely 

to remain in the organization. Allen & Meyer, 1990: Meyer & Allen, 1991 defined 

normative commitment as employees’ feelings consequence of obligation to stay in 

organization based on norms and values of one’s personal. Even though, employees 

face pressure from others person to leave, employees will strongly continue to work 

in organization. 
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2.3 Responses to job dissatisfaction 

 Rusbult and Zembrodt (1983) proposed that dissatisfaction reactions had 

differ along these two primary of dimensions; voice and loyalty are constructive  

reactions which is the individual attempts to remain satisfactory of working 

condition. Exit and neglect are more destructive to the relationship of employee 

organization. Exit and voice are active reactions, direct attempt dealing with the 

dissatisfaction to the working conditions. Loyalty and neglect are more passive 

which respect to the problem at hand. 

2.4 Perception of Organizational Politics      

 Kacmar and Ferris (1991) and Ferris and Kacmar (1992) referred that the 

higher of political are in the eyes of employees in organization, the lower of politics 

in that person’s eyes is the level of justice, equity and fairness.  

 According to Ferris et al (1989) proposed the perception of organizational 

politics have three factors; “general political behavior”, “go along to get ahead”, and 

“pay and promotion policies”.   

 Kacmar and Carlson, 1997 referred general political behavior as act in self 

serving manner to achieve their goals of individual. Byrne 2005 referred go along to 

get ahead as lack of interest, remain the action of silent is showing by individual to 

secure the interest of one’s best. Ferris et al 1989, referred pay and promotion 

policies as the politician involved in the organization. 
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Figure 2.1 Conceptual Framework 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

According to this research, the researcher reviewed and developed the 

conceptual framework have been shown as the figure 1. The main construct is 

organizational commitment. There are directly determined by two constructs which 

are job attitude and perception of organizational politics also responses to job 

dissatisfaction. 

3. Methodology  

3.1 Population and sample 

 The questionnaire was distributed to employees who worked in 

Pathumthani province only. There are from a different background.  The qualified 

of 400 questionnaires was collected from employees and analyzed. 

3.2 Research Instrument 

 The questionnaire was designed to measure all of variables which adapted 

from the previous researched.  The five-point Likert scale (1=strongly disagree, 

2=disagree, 3= neutral, 4= agree, 5= strongly agree) was used to measure the 

questionnaires items as an instrument.  

    Job attitude 

    Responses to job  

    dissatisfaction 

    Organizational  

      commitment 

    Perception of  

    organizational politics 
H1 

H2 

H3 

H4 
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The reliability analysis of this questionnaire research was measured by 

using the Conbach’s alpha coefficient. Conbach’s alpha have cut-off criteria by 

convention, alpha should be at least 0.70 or higher than which is to remain the items 

in an adequate of scale. (Cronbach, 1951) 

4. Data Analysis 

This research was analyzed the qualified collected data by used the statistic 

analysis to explain the percentage and frequency of the demographic characteristic 

of the respondents. The multiple regression was used to analysis the hypothesis and 

explain the influence of each hypothesis. 

5. Result 

 From the below Table 5.1 showed that the respondents consists of male 168 

with 42% and female 232 with 58%. 50% of employees are between 26-35 years 

old. 10.5% are average of employee’s graduation. 49.8% of employees are working 

for public company. 53.3% of employees have income between 10,001-20,000 baht 

per month. 22.3% of employees have total experiences between 1-3 years and 

17.8% have total experiences more than 15 years. 

 

Table 5.1 Respondents Characteristic 

Characteristic No. of  

respondents 

Percentage 

Gender Female 168 42.00% 

 Male 232 58.00% 

Age 15-25 years old 50 12.50% 

 26-35 years old 200 50.00% 

 36-45 years old 109 27.30% 

 46-55 years old 35 8.80% 
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Characteristic No. of  

respondents 

Percentage 

 More than 55 years 6 1.50% 

Education Vocational Certificate 40 10.00% 

 High Vocational Certificate 42 10.50% 

 Bachelor Degree 42 10.50% 

 Master Degree 43 10.80% 

 Others 45 11.30% 

Occupation Government Company 175 43.80% 

 Public Company 199 49.80% 

 Own Business 10 2.50% 

 Others 16 4.00% 

Income Less than 10,001 baht 90 22.50% 

 10,001-20,000 baht 213 53.30% 

 20,001-30,000 baht 61 15.30% 

 30,001-40,000 baht 26 6.50% 

 40,001-50,000 baht 7 1.80% 

 50,001-60,000 baht 2 0.50% 

 More than 60,001 baht 1 0.30% 

Total 

 

1-3 years 89 22.30% 

 4-6 years 78 19.50% 

 7-9 years 66 16.50% 

 10-12 years 58 14.50% 

 13-15 years 38 9.50% 
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Characteristic No. of  

respondents 

Percentage 

 More than 15 years 71 17.80% 

  

As the below table 5.2, an analysis demonstrated degree of agreement of 

the respondents on job attitude (cognitive, affective, behavior), perception of 

organizational politics (general political behavior, go along to get ahead, pay and 

promotion policies), organizational commitment (continuance, affective, normative 

commitment), and responses to job dissatisfaction (non-exit, voice, loyalty, non-

neglect). 

 

Table 5.2 Level of agreement analysis 

Factors Mean Std. 

Deviation 

Level of 

agreement 

Job attitude 3.5408 0.6520 Agree 

   -Cognitive 3.4565 0.6943 Agree 

   -Affective 3.5517 0.6082 Agree 

   -Behavior 3.6144 0.6536 Agree 

Perception of Organizational Politics 3.3004 0.8676 Neutral 

   -General Political Behavior 3.0400 1.0646 Neutral 

   -Go Along to Get Ahead 3.6600 0.6946 Agree 

   -Pay and Promotion Policies 3.2013 0.8435 Neutral 

Organizational Commitment 3.3876 0.7855 Neutral 

   -Continuance Commitment 3.2675 0.8303 Neutral 

   -Affective Commitment 3.3955 0.7419 Neutral 
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Factors Mean Std. 

Deviation 

Level of 

agreement 

   -Normative Commitment  3.5000 0.7843 Agree 

Responses to job dissatisfaction 3.4640 0.7159 Agree 

   -Non-exit 3.3437 0.8166 Neutral 

   -Voice 3.3565 0.6606 Neutral 

   -Loyalty 3.4890 0.6901 Agree 

   -Non-neglect 3.6669 0.6964 Agree 

According to the table 5.2 as above the result showed that the respondents 

are agree with cognitive (3.4565, 0.6943), affective (3.5517, 0.6082), behavior 

(3.6144, 0.6536), go along to get ahead (3.6600, 0.6946), normative commitment 

(3.5000, 0.7843), loyalty (3.4890, 0.6901), and neglect (3.6669, 0.6964). 

Respondents are neutral with general politic behavior (3.0400, 1.0646), pay and 

promotion policies (3.2013, 0.8435), continuance commitment (3.2675, 0.8303), 

affective commitment (3.3955, 0.7419), non-exit (3.3437, 0.8166), and voice 

(3.3565, 0.6606). 

Table 5.3 Result of hypothesis 1, Job attitude influence on responses to 

job dissatisfaction 
Coefficients a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1. (Constant) 

Cognitive 

Affective 

Behavior 

.582 

.154 

.335 

.320 

.120 

.035 

.047 

.037 

 

.186 

.353 

.363 

4.872 

4.429 

7.181 

8.731 

.000 

.000 

.000 

.000 

R2 = .600  Adjust R2 = .597  SEE = .36578  F =198.178  Sig. = .000 
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Significant level = 0.05 

As table 5.3 showed that job attitude influence on responses to job 

dissatisfaction. Affective is most important influence on responses to job 

dissatisfaction was B= .335 t = 7.181 Sig. = .000 which is considered as less of level 

than significant or alpha level = 0.05. Adjust R square = .597 or 59.7%. Thus 

reasonable multiple regression equation is .582+.154 (COG)+.335 (AFF)+.320 

(BEH).      

 

Table 5.4 Result of hypothesis 2, job attitude influence on 

organizational commitment 
                                                                              Coefficients a 

 

 Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1. (Constant) 

Cognitive 

Affective 

Behavior 

.462 

.191 

.488 

.153 

.170 

.050 

.066 

.052 

 

.190 

.426 

.143 

2.714 

3.850 

7.346 

2.927 

.007 

.000 

.000 

.004 

R2 = .445  Adjust R2 = .441  SEE = .52114  F = 106.010  Sig. = .000 

 

Significant level = 0.05 

 As table 5.4 showed that job attitude influence on organizational 

commitment. The affective are most important influence on organizational 

commitment was B=.488, t = 7.346, Sig. = .000 which is considered as less of level 

than significant or alpha level = 0.05. Adjust R square = .441 or 44.1%. Thus 

reasonable multiple regression equation is .462+.191 (COG)+.488 (AFF)+.153 

(BEH).          
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Table 5.5 Result of hypothesis 3, responses to job dissatisfaction 

influence on organizational commitment 
Coefficients a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1. (Constant) 

Non-exit 

Voice 

Loyalty 

Non-neglect 

.268 

.280 

.171 

.327 

.133 

.137 

.034 

.045 

.048 

.043 

 

.328 

.162 

.324 

.133 

1.952 

8.359 

3.805 

6.857 

3.092 

.052 

.000 

.000 

.000 

.002 

R2 = .600  Adjust R2 = .596  SEE = .44328  F = 147.976  Sig. = .000 

 

Significant level = 0.05 

As table 5.5 showed that responses to job dissatisfaction influence on 

organizational commitment. The non-exit and loyalty are most important influence 

on organizational commitment was B= .280, .327  t = 8.359, 6.857 Sig. = .000, .000 

which is considered as less of level than significant or alpha level = 0.05. Adjust R 

square = .596 or 59.6%. Thus reasonable multiple regression equation is .268+.280 

(EXT)+.171 (VOI)+.327 (LOY)+.133 (NEG).        
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Table 5.6 Result of hypothesis perception of organizational politics 

influence on organizational commitment 

Coefficients a 

 

Significant level = 0.05 

As table 5.6 showed that Go Along to Get Ahead have Sig. value at .000 

which considered as the less of level than significant level or the alpha level at (ɑ= 

0.05), as identified at the above for the hypothesis test. T value is 7.763 and 7.590. 

β= 0.351 and 0.346 or 35.1% and 34.6%. Therefore, Go Along to Get Ahead and 

Pay and Promotion Policies influence to organizational commitment. Go along to 

get ahead is most significant for perception of organizational politics by 35.1% and 

t= 7.763 which is greater than others dimensions. General political behavior has t=-

.881 and Sig. = .379, so it is null for this variable. Therefore, perception of 

organizational politics has partial relationship with organizational commitment 

where general politics behavior does not significant for this variable. Thus 

reasonable multiple regression equation is 1.276 – 0.024 (general politic behavior) + 

0.352 (go along to get ahead) + 0.386 (pay and promotion policies) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1. (Constant) 

General Political Behavior 

Go Along to Get Ahead 

Pay and Promotion 

Policies 

1.276 

-.024 

.352 

.286 

.170 

.027 

.045 

.038 

 

-.037 

.351 

.346 

  7.493 

  -.881 

  7.763 

  7.590 

.000 

.379 

.000 

.000 

R2 = .340  Adjust R2 = .335  SEE = .56862  F = 67.920  Sig. = .000 
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6. Conclusion 

With regard to statistical procedures, this analysis of quantitative data was 

applied by used statistic methods namely reliability analysis, percentages, mean 

scores, and analyzed by multiple regression. The tested of assumptions before the 

performance of each statistical methods was all satisfied. All hypothesis tested was 

accepted. Job attitude influence on responses to job dissatisfaction.Job attitude 

influence on organizational commitment. Responses to job dissatisfaction influence 

on organizational commitment. Perception of organizational politics has partial 

relationship with organizational commitment where general politics behavior does 

not significant.  

7. Discussion 

 This research was objective to develop the model of organizational 

commitment to employees in order to remain employees to stay with organization as 

long, to develop the organizational management and increase of employees potential 

and abilities. As the analysis mentioned, job attitude, responses to job dissatisfaction 

are influence on organizational commitment, perception of organizational politics 

(has partial relation). All of this was more important influence on organizational 

commitment, and employees’ intention to stay with their organization. 
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Attitude toward the Advertising and Subjective Norm on Purchase Intention:  

A Case of Television Advertising of Beauty and Personal Care Product in 

Bangkok 

Xiaoli Wang 1   Pussadee Polsaram, D.B.A. 2 

     Abstract 

Purpose—The purpose of this study is three folds: to investigate how the 

attitude toward the advertising and subjective norm influence consumer’s purchase 

intention, to investigate how the entertainment, informativeness and irritation 

influence advertising value and to find the affect of  the advertising value and source 

credibility influence the attitude toward the advertising. 

 Design/Methodology—Data were collected by questionnaire which was 

translated in Thai language,  the samples size were 400 Thai respondents, who are 

15-54 years old. The collecting locations were Big C super market (branch Rachada 

and Ladprao) and Central (branch Rachada and Ladprao) in Bangkok, Thailand. 

LISREL8.8 was used to analyzed the model. 

Findings—The findings showed both of the attitude toward the advertising 

and subjective norm have the positive effect on purchase intention. The 

entertainment and in formativeness have the positive effect on advertising value; the 

irritation has the negative effect on advertising value. Both of advertising value and 

source credibility have the positive effect on the attitude toward the advertising. 

Research Implications—The information of this study can be able to 

suggest the marketers and business advertisers of beauty and personal care product 

______________________________________________ 
1 Master of Business Administration in International Business, International College,    

University of the Thai Chamber of Commerce 
2 Lecturer, University of the Thai Chamber of Commerce 
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 industry to understand the utility of the attitude toward the advertising, subjective 

norm and purchase intention. They can take use of the results to make their 

advertising strategies, find the effectively way to enhance consumer’s purchase 

intention in this industry. This study can be the reference for further research. 

Research Limitations—The factors in this selected study were considered 

as most basic factors to effect consumer’s purchase intention.  The results of this 

study can not explain and represent all the factors which not in study. The items of 

questionnaire were too many, therefore, the respondents might fill in them in a hurry, 

thus, the results might be affected. 

Keywords :  Attitude toward the Advertising, Subjective Norm, Purchase 

Intention, Advertising Value, Source Credibility 

1. Introduction  

According to the Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein and Ajzen, 

1975) indicated that attitude and subjective norm were two conceptually 

independent determinants of intention. The attitude and subjective norms were used 

to predict behavior (Triandis, 1980). Some researchers found that attitude predict 

the behavior intention do not be the same extent with subjective norm (Trafimor, 

1994). Advertising had made a great impact on modern life by its long lasting 

impact on viewer’s mind, due to its broader exposure (Katke, 2007). Advertising is 

an important marketing communication strategy in marketing communication mix. 

Advertising, sales promotion and public relation are mass-communication tools 

available to marketers. Kotler (2003) defined advertising as any paid form of non-

personal presentation and promotion of ideas, goods or services by any identified 

sponsor. Hussainy et al. (2008) pointed out that consumer market have been 

dominating through advertisements. Thus, advertising can be seen as the process to 

draw attention of particular audience (Eze, 2004). Companies or advertisers often 
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hope that consumers consider their brands when the consumers have the purchase 

intention.  For a company or advertiser, the primary mission is to reach potential 

consumers and influence their attitude (Aynawale et al., 2005).  In the other wards, 

the audience’s attitude toward the advertising is a significant factor to influence 

their purchase intention. 

Therefore, to find out the significant factors which influence the attitude 

toward the advertising is quite important. As Lafferty et al., (2002) indicated source 

credibility is an important contributor to an individual’s attitude toward the 

advertising. People with initial positive attitude toward the advocated position were 

more influenced by less credible source and vice versa (Yoon et al., 1998). In 

addition, Ducoffe (1996) proposed advertising value and the attitude toward the 

advertising are highly associated. He further defines advertising value as a cognitive 

assessment of the extent to the advertising provides what consumers want. In 

Ducoffe (1996) and Brackett and Carr (2001) , their studies find the entertainment, 

informativeness and irritation as the important factors contributing to audience of 

advertising value and thus attitude toward the advertising. 

Subjective norm also as an important factor influence the consumer’s 

purchase intention. It looks at the influence of people in people’s social environment 

on his behavior intentions, the consumer’s opinion or subject’s motivation will 

comply with advice of those people (Miller, 2005). 

In summary, the objective of this study is concentrate on how the 

consumer’s attitude toward the advertising and subjective norm influence their 

purchase intention. In addition, to investigate the relationships between the 

advertising value and source credibility, as well as the advertising value with 

entertainment, informativeness and irritation. 

The beauty and personal care product industry would be a case for 

researching in this study. There are many categories in this industry, for this study 
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focused on hair care and skin care products. Since people are paying more attention 

to their beauty and skin day by day (Nair, D. & D.P.R., 2007). In Thailand, the Thai 

people have various choices both of international brand and local brand of beauty 

and personal care product, especially in Bangkok. In other words, there are highly 

competitive within this industry. For the marketers or advertisers, they are looking 

for an effective way to attract the audiences’ attention and enhance their competitive 

position. Television advertising is becomes a most power tools for marketer since it 

can reach a wide variety of consumers and it is an effective tool to get to target 

group (Abideen et al., 2011). In summary, this study researched in the television 

advertising of beauty and personal care product in Bangkok. 

2. Literature Review 

2.1 Purchase Intention 

Intention is the buyer’s forecast of which product they will buy (Loudon 

and Della Bitta, 1993). The higher purchase intention, the higher consumer’s willing 

to but a product (Dodds, et al., 1991; Schiffman and Kanuk, 2000).  Purchase 

intention is classified in the consumer behavior literature. The behavioral intention 

is a causal result from attitude and subjective norm (Gotschi et. al, 2010).  It is 

including the positive and negative behavior that consumers may present toward the 

particular brand or company (Bush, 2004). The purchase intention is audiences’ 

responses in order to cause their positive or negative actions toward the advertising 

(Maclnnis and stayman, 1993). According the Theory of Reasoned Action (TRA) of 

Fishbein and Ajzen (1975), in this study, the consumer’s purchase intention will be 

influenced by attitude toward the advertising and subjective norm. 

2.2 Attitude toward the Advertising 

An attitude is what consumers develop after evaluation of product or 

service, it may be positive or negative. The more positive individual’s attitude, the 
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higher individual’s behavior control, the people are more intention to perform the 

particular behavior (Ajzen and Fishbein, 1980). Attitude toward the advertising is 

defined as a learned predisposition to respond in a consistently favorable or 

unfavorable way with respect to a given object, or favorable or unfavorable manner 

toward advertising in general (MacKenzie and Lutz, 1989). The attitude toward the 

advertising influences consumer’s purchase intention directly (Bruner & Kumar, 

2000).  The high positive attitude toward the advertising, lead a high purchase 

intention (Chang and Thorson, 2004).  

2.3 Subjective Norm 

Subjective norm is an individual’s perception of social normative pressures,               

it is refer to the behavior is engaged or not (Ajzen, 2006).  Armitage and Conner 

(2001) indicated that the subjective norm is an individual’s potential to gain 

approval or suffer sanction from the important people’s suggestion in a behavior. 

The important people may be family members, friends, co-workers, or children 

(Buhi and Goodson, 2007). The subjective norm have often been used to predict 

behavior (Triandis, 1980), it can indicate the opinion about what important others 

believe the people should do (Kraus, 1995).  In other words, the subjective norm 

influences the consumer’s purchase intention. 

2.4 Advertising Value 

Advertising as a cognitive assessment of the extent to the advertising 

provide consumers what they want (Ducoffe, 1996). It is a measure for advertising 

cognition, effectiveness, in some cases, it is an index of consumer satisfaction with 

the communication products of organizations (Ducoffe, 1995). Advertising value 

has shown to have the significant impact on the attitude toward the advertising 

(Ducoffe R., 1996). He developed the model based on three antecedents of 

perceived value, which are entertainment, informativeness and irritation, these are 
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the factors which contribute to audience’s evaluation of advertising value, thus 

attitude toward the advertising (Ducoffe, 1996).  

2.5 Source Credibility 

Source credibility is a communicator’s positive characteristics which affect 

the receiver’s acceptance of a message; marketers and advertisers share their belief 

that a communicator’s character has a significant effect on consumer’s purchase 

intention (Ohanian, 1990). It is an important contributor to an individual’s attitude 

toward the advertising (Lafferty et al., 2002). The source credibility referred to the 

credibility of endorser, spokesperson, or individual shown in the advertising. As 

Ohanian (1990) indicated, the attractiveness, trustworthiness and expertise are more 

important and enduring components of sources credibility. Source attractiveness 

refer to the endorser’s physical appearance, personality, likeability and similarity to 

the viewer, thus perceived social value of the source (Solomon, 2002). 

Trustworthiness is the major determinant of source credibility (Friedman and 

Friedman, 1978); it is the audience’s belief in the communicator’s ability to provide 

information in a non-biased (Ohanian, 1990). Expertise is the extent to which a 

communicator is perceived to be source of valid assertions (Ohanian, 1990). The 

endorser who knows professional knowledge, experience of skills possessed, 

consumer will consider to consume that product or consumer it next time (Bahram 

R, Zahra S, Zahra M, 2010). 

2.6 Entertainment 

Entertainment in advertising is an ability which audience to fulfill their 

needs for diversion, escapism, aesthetic enjoyment and emotional release (Ducoffe, 

1996). The advertising value of traditional advertising has a significant relation with 

entertainment of advertising (Ducoffe, 1995). The value of media entertainment is 

able to meet audience’s needs, hedonistic pleasure (McQuail, 1983). The 
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entertainment message which is concise and funny can immediately captures 

consumers’ attention (Katterbach, 2002).Entertainment of advertising has a positive 

effect on the attitude toward the advertising via advertising value (Aaker, 1992). 

2.7 Informativeness 

Informativeness of advertising is an ability of advertising to inform 

audience of product alternatives which yielding the greatest satisfaction in their 

purchase intention (Ducoffe, 1996). The information deliver have to show 

qualitative features for audiences, such as timeliness, accuracy and usefulness to 

them (Siau, 2003). Consumers regarded information as positive aspect of 

advertising in the situation consumers learned about the new product, such as 

product benefits or comparative product information (Shavitt et al. 1998). The 

research of Ducoffe (1996) pointed out informativeness has the strong and positive 

correlation with advertising value.  

2.8 Irritation 

Irritation refer to when advertising employs tactics that annoy, offend, 

insult, or are overly manipulative; when consumers are likely to perceive it as 

unwanted and irritation influence, it is not good for advertiser in selling the product 

(Ducoffe, 1996). The irritation in advertising generates annoyance, discontents and 

intolerance, a small irritation may cause to reduce the effectiveness of advertising, 

as well as the perceived value of audience (Aaker and Bruzzone, 1985). When the 

audience feel the irritation in the advertising, may considered to be manipulative or 

deceptive (Chakrabarty and Yelkur, 2005). The research of Ducoffe (1996) 

indicated that irritation has the strong and negative correlation with advertising 

value.  

 Based on the literature review, there are seven hypotheses in this study, the 

conceptual model is presented as figure 1. 
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Figure 1 Conceptual Model 

3. Methodology 

A 5-point Likert surveys were distributed to 420 Thai respondents, who are 

15-54 years old, stay in Bangkok, Thailand. The time frame was around one and 

half month, during the end of December in 2012 to The Mid-February in 2013. The 

total 400 questionnaires were used. There are two steps in filling the questionnaire. 

Frist, the respondents had to answer the screening question which was “Have you 

ever viewed the television advertising of beauty and personal care product?”, if their 

answers were “yes”, they can continue the second step which was filling the 

questionnaire.  

There were two parts in the questionnaire which were personal data and 

research variables. The questionnaires were translated from English language to 

Thai language. The independent variables which affected to the dependent variables 

were classified in the model of purchase intention (4 items), attitude toward the 
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advertising (4 items), subjective norm (4 items), advertising value (3 items), 

entertainment (4 items), informativeness (4 items), irritation (4 items), and source 

credibility (12 items). All questionnaires were designed underlying the objective of 

the study. Data were collected in Big C super market (branch Rachada and Ladprao) 

and Central (branch Rachada and Ladprao) in Bangkok, Thailand. The  

Structural Equation Model (SEM) was performed to investigate the relationships 

between the factors. The analysis was using LISREL8.8 to accomplish. 

4. Results 

There were 400 completed questionnaires were used for this study. The vast 

majority of the participants were female, they were 303 respondents as 75.7% in 

those 400 respondents. For the male, there were 97 respondents as 24.3% in the 400 

respondents. The age of these 400 respondents were among 15 to 54. Majority, the 

education level of respondents was bachelor degree which covered 65.8%. The main 

occupation of respondents was officer as 58.5%. Moreover, most of the monthly 

income was 10,001 to 20,000 as 48.3%. 

Figure 2 presents the SEM Standardized Solutions. It indicates that 

entertainment (EN) had directly and positively effect on advertising value (VALU) 

as β=0.56. The informativeness (IN) had directly and positively effect on 

advertising value (VALU) as β=0.66. For the irritation (IR), it had directly and 

negatively effect on advertising value (VALU) as β=-0.35. For the source 

credibility (SC), it had directly and positively effect on attitude toward the 

advertising (ATTI) as β=0.73. For subjective norm (SUB), it had directly and 

positively effect on purchase intention (PI) as β=0.54. For the advertising value 

(VALU) had directly and positively effect on attitude toward the advertising (ATTI) 

as β=0.17. Finally, the attitude toward the advertising (ATTI) had directly and 

positively effect on purchase intention (PI) as β=0.41.                     
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                                                            -0.35     1.00                        

                          1.00                                                                    0.41 

                                                      

                                                                                                                   

                                                   1.00                       0.54                     1.00                                      

 

 

Chi-Square = 16.12, df = 9, p-value = 0.06452, RMSEA = 0.045 

Figure 2 SEM Standardized Solutions 

5. Implications 

This study was subjected to develop and validate beauty and personal care 

product purchase intention, in order to attract more consumers to lead to purchase 

intention. According to the present investigation, the finding from this research help 

to understand the respond of Thai consumers to the advertising of beauty and 

personal care product and the subjective norm effect on the purchase intention. The 

result of this study indicated that the factors affecting the consumer’s attitude 

toward the advertising which were entertainment, informativeness, irritation effect 
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on advertising value, thus, advertising value effect on the consumer’s attitude 

toward the advertising. In addition, the source credibility was an important factor 

enhance consumer’s advertising attitude. Overall, information of this study is able to 

suggest beauty and personal care product marketer or advertiser to understand the 

utility of the attitude toward the television advertising, subjective norm and 

purchase intention. Due to this study indicated the factors which are influencing the 

consumer’s purchase intention, the results of this study is useful for marketer who 

are interesting in research how to enhance the consumer’s purchase intention in 

beauty and personal care product industry. For example, to manage the 

entertainment and informativeness of advertising, reduce the irritation, that can 

enhance the advertising value, thus, enhance the attitude toward the advertising, 

finally, consumer’s purchase intention would be increased. Advertisers or marketers 

also can increase the source credibility of advertising in order to enhance the 

advertising attitude. To improve the subjective norm is a good way which can 

increase purchase intention.   

6. Limitations  

As the results of this study, it can be considered statistically achieved to the 

objectives, but there still were some limitations.  

1. According to the literature review, the core of this study was the effect 

of attitude toward the advertising and subjective norm on purchase intention. From 

the prior researches, the entertainment, informativeness, irritation, advertising value, 

source credibility, attitude toward the advertising and subjective norm were not the 

only independent variable to the purchase intention. Since those factors were 

considered as most basic factors to affect the purchase intention, therefore, they 

were selected. 

2.The items of the questionnaire were too many, therefore, the 
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respondents had to spend their more time to fill in the questionnaire. In some case, 

the respondents may fill in the questionnaire in a hurry, thus, the results of the 

questionnaire may be affected. 

7. Recommendation for the Future Research 

1. The further research can do the compare of response of within the 

Thailand and out the Thailand, such as the members of ASEAN, in order to 

understand more about the advertising viewer’s demand and the different response 

of viewer’s; to understand how to attract their attention on the advertising. It can 

help the advertisers and marketers to make plan to fix the different area. 

2. The further research can do investigate with the added factors. In this 

study, the factors were selected were the basic factors effect on purchase intention. 

The further research can use other factors to do the research, in order to find the 

main factors to develop the model, such as the attitude toward the brand, brand 

equity etc. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

FACTOR  AFFECTING THE STOCK PRICE OF BANGKOK  

EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED. (BECL) 

ฐากร  จิระกุล 1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BECL) การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

อนุกรมเวลา (Time Series) แบบรายเดือน  ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยการประมวลผลดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยวิธีสร้าง

สมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square – OLS)  

ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดับนัยสําคญัร้อยละ 95  ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงปัจจยัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI)  และอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (P/E) มีผลต่อราคาหุ้น ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราเงินปันผล (DIV) และราคานํ้ ามนัดีเซล

ขายปลีกในประเทศ (OIL) มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

(INT)  ไม่มีนยัสําคญั และไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น บริษทั 

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   ได้ เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการศึกษานั้ น อัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากอยูใ่นระดบัคงท่ี แต่อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบริษทัฯปรับลดลงส่งผล  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ให้ผลประกอบการของบริษทัดีข้ึน นกัลงทุนมีความมัน่ใจในหุ้นจึงถือครองไว ้เพื่อ

เก็งกาํไรในอนาคต ซ่ึงดีกว่าการออมในธนาคารพาณิชย ์จึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ (INT) ไม่ส่งผลต่อราคาหุน้ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

คําสําคัญ :  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,  ราคาหุน้, บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ABSTRACT 

This studies on factors affecting the stock prices of Bangkok Expressway 

Public Company Limited (BECL),  this study used a secondary data and time series 

in the period between January 2008 to December 2012  total  60  months using a 

computer software processor and quantitative analyzed by the regression equation 

using the Ordinary Least Squares (OLS) method.  

The results of this studies shows that Factors affecting the stock prices of 

Bangkok Expressway Public Company Limited (BECL), which include economic 

factor; Consumer Price Index (CPI) and the Price per Earnings Ratio (P/E) affect the 

stock prices of Bangkok Expressway Company Limited (BECL) in the same 

direction. The dividend yield (DIV) and the Retail diesel prices (OIL) affecting the 

stock prices of Bangkok Expressway Public Company Limited (BECL) in the 

opposite direction and all factors with significantly at level of 0.05.  

Furthermore, The Interest rate on fixed deposits (INT) was not significant 

and can not explain the changes of stock prices of Bangkok Expressway Company 

Limited (BECL) because during the study period, The interest rate on fixed deposits 

only few changed or remained constantly but the Bank which BECL loaning money 

was decreased of the loan interest rate for Bangkok Expressway Public Company 

Limited (BECL) as a good debtor effecting to more profit on operation. The 

Investor saw the profit on operation that makes them more confidence in 

speculation of this stock and they were held it on hand to speculate in the future 

better than saving in the commercial bank. As a result, Interest rates on fixed 
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deposits (INT) did not affect the stock prices of Bangkok Expressway Public 

Company Limited (BECL)  in this studies. 

Key Word:  Economic factor, stock price, Bangkok Expressway Public Company 

Limited (BECL) 

1.บทนํา 

 ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้กบัภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

โดยผา่นการออกหลกัทรัพยท์างการเงินเช่น หุ้นกู ้หุ้นบุริมสิทธ์ิ ฯลฯ โครงสร้างตลาด

ทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ตลาดคือ ตลาดแรก และตลาดรอง เป็นแหล่งกลางสําหรับ

รัฐบาล หรือธุรกิจเอกชนท่ีตอ้งการระดมเงินทุน โดยนาํหลกัทรัพยอ์อกใหม่เสนอขาย

ให้กบัผูต้อ้งการลงทุน ส่วนตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นแหล่งกลาง

สาํหรับการซ้ือขายแลกเปล่ียนมือความเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไดผ้า่นการจองซ้ือใน

ตลาดแรกแล้ว  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นตลาดรองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขาย

ในตลาดทุน  ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถระดมทุนเพื่อขยายกิจการสร้างผลผลิต และ

นาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่ประเทศ  

เน่ืองดว้ยในสภาวะของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในกลุ่มของธนาคารพาณิชยใ์น

ปัจจุบนัค่อนขา้งตํ่ากว่าในอดีตท่ีผ่านมา การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจึงถือเป็นการลงทุนอีกทางหน่ึง ท่ีเป็นท่ีสนใจของผูล้งทุน เน่ืองจากผลตอบแทน

ท่ีได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันโดยการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยน์ั้น ผูล้งทุนสามารถเก็งกาํไรจากราคาหุน้ และยงัมีผลตอบแทนจากเงินปัน

ผลของบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ยอีกทางหน่ึง  หากรวมผลตอบแทนทั้งสองแลว้ก็จะมี

อตัราท่ีสูงกว่าการฝากเงินในสถาบนัการเงินต่าง ๆ นักลงทุนจึงให้ความสนใจเป็น

อยา่งมากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน   

 บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    เป็นหน่ึงในบริษทัท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการระดมทุนในการนํามา
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พฒันาและขยายกิจการ เพื่อให้สามารถบริการแก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัทางด่วน

พิเศษสําหรับการขนส่ง และการจราจรท่ีสะดวกข้ึน เน่ืองจากสภาวะการจราจรใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  มีสภาวะการจราจรท่ีหนาแน่น  เพื่อสะดวกต่อการติดต่อและ

ประสานงานท่ีรวดเร็วและฉบัไวข้ึน บุคคลส่วนใหญ่จึงหลีกเล่ียงเส้นทางการจราจรท่ี

หนาแน่นมาใช้บริการทางด่วนพิเศษ ซ่ึงช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางและการ

ขนส่งสินคา้ใหร้วดเร็วข้ึน โดยปริมาณของผูใ้ชบ้ริการทางด่วนพิเศษนั้น ก็มีแนวโนม้

เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตข้ึนในปัจจุบนั จึงทาํให้ บริษทั 

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นท่ีน่าจบัตามองของนกัลงทุนรายยอ่ย เพื่อเขา้มา

เก็งกาํไรเก่ียวกบัราคาหุน้ของบริษทั ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจใน

ประเทศกาํลงัขยายตวั ประกอบกบันโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ย

โครงการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกให้กับบุคคลทัว่ไปท่ีซ้ือและมีการขอจดทะเบียน

ภายในประเทศ  ทาํให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมยานยนตทุ์กประเภท รวมถึง

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งมีการปรับตวัและขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

ปัจจยัท่ีนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ คือ  วิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพื้นฐานและการ

วิเคราะห์ทางเทคนิค  เพื่อให้ผูล้งทุนมีความเขา้ใจในปัจจยัต่าง ๆท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้น เพื่อให้ผู ้ลงทุนมีความเช่ือมั่นในการลงทุนและเป็น

ประโยชน์ต่อการคาดคะเนความเป็นไปไดต่้อราคาหุ้นของบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุน เพื่อ

หาผลกาํไรและผลตอบแทน และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน

ในหุ้นของ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตลอดจนหุ้นในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน

ในหุน้ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วย ดัชนีราคาผู ้บ ริโภค 

(Consumer Price Index:  CPI) อตัราเงินปันผล (Dividend Yield : DIV) อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ (Interest rate : INT)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL)  
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อตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio: P/E)  ท่ีจะมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั  

ทางด่วนกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานงานวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ทางเศรษฐกิจว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index:  CPI)  อตัราเงินปันผล (Dividend Yield : DIV) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

(Interest rate : INT)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL)  อตัราราคาตลาดต่อ

กาํไรหุน้ (Price/Earning Ratio: P/E)   สามารถส่งผลต่อราคาหุ้น (BECL) บริษทั  ทาง

ด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น 

บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายเดือน  ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็นจาํนวน  60 เดือน 

ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 

Index:  CPI)  อตัราเงินปันผล (Dividend Yield : DIV) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

(Interest rate : INT)  ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL)  อตัราราคาตลาดต่อ

กาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio: P/E)   เป็นตวัแปรอิสระ  เพื่อนาํมาวิเคราะห์ถึง

ความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้ (BECL) บริษทั  ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   
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กรอบแนวความคิด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อ ราคาหุ้น บริษทั ทาง

ด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับนกัลงทุน ประกอบการตดัสินใจลงทุน  

2. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการ

พฒันากิจการเพื่อทาํใหผ้ลประกอบการดีข้ึน และ ราคาหุ้นของบริษทัมีราคาสูงข้ึน ทาํ

ใหผู้ล้งทุนมีความเช่ือมัน่ในหุน้ของบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มากข้ึน 

2.ความรู้ทัว่ไป แนวคิดทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรอิสระ 

 

ราคาหุน้ 

บริษทั  ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) (BECL) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  (CPI) 

อตัราเงินปันผล   (DIV) 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (INT) 

ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกใน

ประเทศ (OIL) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุน้  

(P/E) 



38 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2556) 

 

และจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์  ผูว้ิจ ัยจะนําเสนอแบ่ง

ออกเป็น  3 ส่วน ดงัน้ี คือ   

ส่วนที ่ 1  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

ทฤษฎีการลงทุน  

ทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์หุน้โดยใชปั้จจยัพื้นฐาน 

ส่วนที ่2   ความรู้ทัว่ไป 

-  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)   

การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงท่ีผา่นมา (ปี 2551 – 2555) 

- กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)  

ประเด็นโลจิสติกส์ทางการคา้ของประเทศไทย 

- บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BECL) 

ส่วนที ่ 3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทิพยรัตน์  นุ้ยเมือง (2551)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจการแพทย์ในประเทศไทย ใชข้อ้มูลการศึกษาเป็นรายเดือน ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ีผ่านมา อตัราผลตอบแทนเงินปันผล 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan)  ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ  ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้ของธุรกิจการแพทย ์ผลการศึกษาพบวา่  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทย์ของเดือนท่ีผ่านมา (PEHELTH -1) อตัรา

ผลตอบแทนเงินปันผล (DHELTH) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ ( I ) ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) ปริมาณการ

ลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ (FPIF) มีอิทธิพลหรือสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตาม คือ ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจการแพทย ์ไดร้้อยละ 98.75 โดย  ราคาปิด
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ของหุ้นในกลุ่มการแพทยข์องเดือนท่ีผ่านมา (PEHELTH -1) อตัราผลตอบแทนเงิน

ปันผล (DHELTH)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ดัชนีราคาหลักทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์Nikkei (Japan) (NKI) และปริมาณการลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ 

(FPIF) มีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นของธุรกิจการแพทยใ์น

ประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ มีนยัสําคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ราคาหุน้ของธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย 

 อญัรัตน์  เศวตประสาธน์ (2555)  ไดศึ้กษา  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) แบบรายเดือน ซ่ึงไดศึ้กษาในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษา ไดแ้ก่  ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ( EXR)  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ดชันีราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX)  ราคาทองคาํ (GOLD) เป็นตวัแปรอิสระ  ท่ี

สามารถส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน เป็นตวัแปรตาม ผล

การศึกษาพบว่า ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา

นํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานในทิศทางเดียวกนั  และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางตรงกนัขา้มกนั และพบวา่อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

มีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

 วราภรณ์  จามรสวัสดิ์  (2555)  ไดท้าํการศึกษา  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ซ่ึง

ได้ศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550  ถึงเดือนกรกฎาคม 2555  รวมระยะเวลา  60  

เดือน โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไดท้าํการศึกษา ไดแ้ก่  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ดชันีความเช่ือมัน่

ทางธุรกิจ (BSI)  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ซ่ึงเป็น

ตวัแปรอิสระ  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

(PROP) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อดัชนี

หลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิงบวก มีจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง 

(CMI) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  (BSI) ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ส่วนตวั

แปรท่ีส่งผลต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเชิงลบ มี 1 ตวัแปร คือ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 อรรถสิทธ์ิ  บุตรพรหม (2547)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจัยที่กําหนดการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทรายเดือน และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares----OLS) โดยตวัแปรท่ีนาํมาใชไ้ดแ้ก่  ดชันีราคา

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  มูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ (F)  ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย ์เป็นตวัแปรอิสระ ท่ีจะส่งผลต่อการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย เป็นตัวแปรตาม  จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ

นักลงทุนรายย่อยจะพบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ (F) และดชันีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส์ (DJ)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของ

นกัลงทุนรายยอ่ย ตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  และอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์  (I) กับดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) จะมี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางตรงกนัขา้ม  
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 เอกรัตน์  เต๊ะวงษ์ (2549)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมวดเรือขนส่งสินค้าทางทะเล  กรณีศึกษา บริษัท พรีเชียส ชิปป้ิง จํากัด (มหาชน) 

โดยใช้ตวัแปรอิสระ ได้แก่  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ ( R ) ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII)  อตัราเงินปันผลตอบแทน (PSDI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้น

ทางบญัชี (PSPB)  ราคาปิดของหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)  ท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น  บริษทั พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

(PSL) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม  ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีกระทบต่อราคาหุ้น PSL สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี โดย ดชันีการลงทุน (PII)  อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีของหุ้น 

PSL (PSPB) และราคาปิดของหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ แบบ 3 เดือน ( R )

และอตัราเงินปันผลตอบแทนของหุ้น PSL  (PSDI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบั ราคาหุน้ PSL อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

อธิพัชร์  โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นรายไตรมาส 

ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ีส่ีปี พ.ศ. 2548  ถึงไตรมาสท่ีสองปี พ.ศ. 2552  โดยใช้การ

วิเคราะห์รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple Regression Analysis)  ในการ

ประมาณค่าทางสถิติ โดยใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  อตัราเงินเฟ้อ (INF)  อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT)  เงินปันผลเฉล่ีย (DIV)  การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจโดยวดัจากการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง 

(RGDP) เป็นตวัแปรอิสระ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET BANK) เป็นตวัแปรตาม  ผลจากการศึกษา 

คือ ปัจจยัทั้งส่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัตวัแปรตาม โดย  อตัราเงิน

เฟ้อ (INF)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง (RINT)  เงินปันผลเฉล่ีย (DIV)  การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวดัจากการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
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ประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์

ในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ 

ชมพูนุท  จิตนาวสาร (2555)  ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบสถิติพหุถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 

Analysis)  โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่  ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII)  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INR)  อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET) 

ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม  (EP) และดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เป็นตวั

แปรอิสระ  เพื่อศึกษาวา่ มีปัจจยัอย่างนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อราคาหลกัทรัยพก์ลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(FOOD) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม 

โดยผลการศึกษาวิจยั คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  (PII)  อตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  (EXR)  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ (SET)  และดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  

12  เดือน  (INR) อตัราเงินเฟ้อ (INF)  และปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม

(EP)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กฤษกร  คิณวัฒนาภรณ์  (2552)  ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ

การเงินที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม  โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิชนิดอนุกรมเวลา เดือนกนัยายน 2547  ถึงสิงหาคม  2552  รูปแบบสมการถดถอย

เชิงซ้อน  พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

อาหารและเคร่ืองด่ืม คือร้อยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและ
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เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั  และอตัราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้อยา่งตรงกนัขา้มกนั

สําหรับตวัแปรตาม ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12  เดือน  ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลักขณา  สินโน  (2550)  ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีวตัถุประสงค์ในการ

วิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน  ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2547  ถึงเดือนธนัวาคม 2549  ผลการวิจยัพบวา่  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ  ณ ระดับความสําคญัร้อยละ 95  คือ ดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง 

สําหรับราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ ในเดือนท่ีผ่านมามี

นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความสําคญัร้อยละ 99  ส่วนปริมาณเงินตามความหมาย

แบบกว้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สันญตัติสาส์น ชีวะธนโชติ (2552) ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง  ปัจจัยเศรษฐกิจที่มี

ผลต่อดัชนีหมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใน

การศึกษามีตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ  แบ่งเป็นตวัแปรอิสระคือ ดชันีอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  และราคานํ้ ามนัดีเซล และตวัแปรตามคือ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีผลการวิจยัสรุปไดว้า่ตวัแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

สามารถนาํมาเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์ ไดด้งัน้ี ตวั

แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์คือ  
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ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ  และผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย  ตวั

แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์

คือ  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และราคานํ้ ามนัดีเซล  จากการทดสอบนั้น

พบว่า  ตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  และปริมาณเงิน

ลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศนั้น เป็นตวัแปรสําคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา

หุน้ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

สุวิมล  สังขทับทิมสังข  (2554)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั  ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา ได้แก่  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปริมาณเงิน

ลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศ  (FTV) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น(P/E) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(ER) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

(DJIA)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  อตัราเงินเฟ้อ (IR)  ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกําไรหุ้น (P/E)  และดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) มี

ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในขณะท่ี อตัราแลกเปล่ียน (ER) และ อตัราเงินเฟ้อ (IR) 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนตวัแปร อีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP)  ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (FTV)  ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค (CPI)   ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

3.วธีิการดําเนินการศึกษา 

  การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่  ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI)  อตัราเงินปันผล (DIV) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ (INT)  ราคานํ้ ามนัดีเซล



45 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2556) 

 

ขายปลีกในประเทศ (OIL)  อตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (P/E) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น

ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น

จาํนวน  60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั 

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผล

ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอย โดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด 

  จากการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัและตวั

แปรอิสระ 1 ตวั มีสมการท่ีเขียนอยูใ่นรูปสมการดงัน้ี   

    Y i      =   a  +  bX  +  e i 

โดยท่ี    Y   =   ตวัแปรตาม 

   a = ค่าคงท่ี 

   b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ี 

     อิทธิพลของตวัแปรตาม 

   X = ตวัแปรอิสระ 

   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

  อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ของค่าสถิติจึงอยูใ่นรูป 

    Y i      =   a  +  bX +  e i 

  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  
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จะตอ้งมีค่านอ้ยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e =  0  ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า  a  

และ b  เท่านั้น 

    Y i      =   a  +  bX i 

  ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใช้ในการศึกษา     ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)    ไดด้งัน้ี   

  BECL  =   a +  b1CPI +  b2DIV  +  b3INT  +  b4OIL  +  b5P/E 

โดยท่ี  a =   ค่าคงท่ี 

  b = ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปรอิสระ 

  BECL = ราคาหุน้ บริษทั  ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

  CPI = ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

DIV =     อตัราเงินปันผล   

INT =   อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ  

OIL =    ราคานํ้ามนัดีเซลในประเทศ 

P/E =     อตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุน้  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data)  โดย

รวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม  

พ.ศ. 2551 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2555  เป็นจาํนวน  60 เดือน   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  

แล้วจึงนําผลท่ีได้มาสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นกับราคาหุ้น 
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บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทาํ Multiple 

Regressions  

การนําเสนอข้อมูล 

  ในการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)   ในคร้ังน้ี จะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดย

จะนาํเสนอในรูปของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearity ดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอ้น โดยการพิจารณาค่าต่างๆ เช่น 

F-statistic, ค่า R-Square (R2), ค่า Adjusted Coocfficient of Multiple Determination 

(Adj.R2), ค่า Durbin – Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์

ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลลพัธ์จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน 

BECL =   0.979883  +  0.346698CPI  –  2.225180DIV  +  0.0862860INT   

(2.477253)**     (-8.206412)**       (0.249584)       

- 0.120780OIL  +  0.201888P/E                    

  (-2.443150)**      (2.600823)** 

โดยมีค่า  F-statistic   =   333.6963    (Sig = 0.00000) 

R-square   =   0.979043 

Adjusted R-squared  =   0.976109 

N   =   58 

Durbin-Watson stat  =   1.902766 
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หมายเหตุ   ค่าในวงเล็บ  หมายถึง  ค่า T-statistic 

**   หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 0.05 

จากขอ้มูลต่างๆท่ีคาํนวณมาได ้ สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรต่างๆท่ีอยู่ใน

สมการสามารถอธิบายถึง ราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อย

ละ 97.90 โดยมีตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญั 1 ตวัแปรคือ  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

(INT)  ส่วนตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัมีทั้งหมด 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  

อตัราเงินปันผล (DIV) ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL)  และอตัราราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น (P/E) ซ่ึงตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ราคาหุ้น บริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และ 

อตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (P/E)  สําหรับตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น 

บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ในทิศทางตรงขา้ม คือ  อตัราเงินปันผล 

(DIV)   และราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL)โดยสามารถอธิบายค่า

สัมประสิทธ์ิของแต่ละตวัแปรไดด้งัน้ี 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.346698 สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ ราคาหุ้น 

บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 0.346698 หน่วย (บาท) ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

อัตราราคาตลาดต่อกําไรหุ้น (P/E)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.201888 

สามารถอธิบายไดว้า่ หากอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุน้ (P/E)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 

(เท่า) จะทาํให ้ ราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 

0.201888 หน่วย (บาท) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

อตัราเงินปันผล (DIV)  มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั  –2.225180  สามารถอธิบาย

ไดว้า่ หากอตัราเงินปันผล (DIV)  เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (เปอร์เซ็นต)์ จะทาํให ้

ราคาหุ้น บริษทั ทางด่วน-กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป –2.225180  

หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL) มีค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ               

–0.120780 สามารถอธิบายได้ว่า หากราคานํ้ ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ 

(OIL)เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (บาทต่อลิตร) จะทาํให้ ราคาหุ้น บริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป  –0.120780  หน่วย (บาท) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

5. อภิปรายผล 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคัญได้แก่ 

1.1  ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีสมมติฐานไว้

เน่ืองจาก ดชันี-ราคาผูบ้ริโภค เป็นส่ิงบ่งช้ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน 

อาํนาจในการซ้ือของนกัลงทุนก็มีมากข้ึนดว้ย ส่งผลให้ราคาหุ้นของ บริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีราคาท่ีสูงข้ึนไป

ดว้ย ตามทฤษฎีการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพื้นฐาน ตามสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึง

สอดคล้องกบัการศึกษาของ  ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง (2551)  และไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ (2555) วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555) และ 

อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม (2547) 

1.2  อัตราเงินปันผล (DIV)  มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากอตัราเงินปันผลอยู่ในระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากข้ึนไม่มานักใน

ระยะ 5 ปีท่ีทาํการศึกษา และเม่ือราคาหุ้นสูงข้ึน อตัราเงินปันผลจะตํ่าลง  ตามแนวคิด

ของการวิเคราะห์หุ้นจากอตัราผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอกรัตน์ 

เตะ๊วงษ ์(2549)  และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธิพชัร์   โรจนวฒิุฐิติคุณ (2554) 

1.3  ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ (OIL) มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั 

ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงเป็นไป
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ตามท่ีสมมติฐานไวเ้น่ืองจากราคานํ้ามนัดีเซล ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัของการขนส่งและโล

จิสติกส์ เม่ือราคานํ้ ามันสูงข้ึนมีผลกระทบต่อการใช้บริการทางพิเศษ ทาํให้ผล

ประกอบการลดลง ราคาหุ้นของบริษทัฯ ก็จะมีแนวโน้มลดลง และหากราคานํ้ ามนั

ลดลง ก็จะทาํใหมี้ผลประกอบการดีข้ึน หรือ กาํไรมากข้ึน ราคาหุน้ของบริษทัฯ ก็จะมี

แนวโน้มสูงข้ึนตามปัจจยัพื้นฐาน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์หุ้น   ซ่ึงสอดคล้องกบัการ

ศึกษาวจิยัของ   ลกัขณา สินโน (2550)   และสันญตัติสาส์น ชีวะธนโชติ (2552) 

1.4   อตัราราคาตลาดต่อกําไรหุ้น (P/E) มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงเป็นไปตามท่ี

สมมติฐานไวเ้น่ืองจากอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น เป็นส่วนหน่ึงในการบ่งช้ีผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจลงทุนของผูล้งทุนใน

หลกัทรัพย ์หากอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นมีสูง ก็จะทาํให้หุ้นน่าสนใจท่ีจะลงทุน 

ตามแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์หุ้นโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ฯ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ สุวมิล สังขทบัทิมสังข (2554)  

 2.  ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ได้แก่ 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) ไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) อนัเน่ืองมาจากตามรายงานประจาํปีของบริษทั ทางด่วน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นเจา้หน้ีเงินกูข้องบริษทัฯ ไดล้ดอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ลงให้กบับริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นดี 

เหลือเพียงร้อยละ 4 จึงทาํให้บริษทั มีผลกาํไรเพิ่มข้ึนจากการดาํเนินกิจการ นกัลงทุน

จึงหนัมาลงทุนในหุน้ของ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  นกัลงทุนจึงมีการ

ถือหุน้ไวเ้พื่อเก็งกาํไรมากกวา่ การนาํเงินไปออมไวก้บัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงทาํให้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา นั้ นไม่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ กฤษกร คิณวฒันาภรณ์ (2552)  ไม่สอดคลอ้งกบั

การศึกษาวจิยัของ   ชมพนุูท จิตนาวสาร (2555)    
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากผลการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะ สําหรับนักลงทุนท่ีสนใจจะเข้ามาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หรือ ในหุ้นของ บริษทั ทาง

ด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นั้น ปัจจุบนัปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาเป็นตวัแปรใน

การตดัสินใจลงทุนคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินปันผล ราคานํ้ ามนัดีเซลขายปลีก

ในประเทศ  และอตัราราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อราคาหุ้น บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั นักลงทุนจึงควรท่ีจะให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดงักล่าว ศึกษาแนวโนม้ของปัจจยั เพื่อประโยชน์ในการคาดคะเนแนวโนม้ของ

หุน้ ก่อนการลงทุน  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังใหม่ 

1.1 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจจาํนวน  

5 ตวัแปรเท่านั้น จึงควรนาํปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น ปริมาณการลงทุนในหุ้น

ของชาวต่างชาติ อตัราเงินเฟ้อ  ดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ  ฯลฯ มาใช้ใน

การพิจารณาเพิ่มเติมดว้ย 

1.2 เน่ืองจากสภาวะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทั้ งสภาวะทาง

การเมือง และปัญหาจากธรรมชาติเช่น อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และพระนครศรีอยุธยา ท่ีส่วนใหญ่เป็นนิคม

อุตสาหกรรมท่ีสําคญั ทาํให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลงอย่างเห็นไดช้ดั 

และส่งผลต่อตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการผนัผวน จึงควรท่ีจะเพิ่มระยะเวลาในการศึกษา

เพิ่มอีก ทั้งก่อนและหลงั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์หมวดธุรกจิ

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM กรณศึีกษาหลกัทรัพย์ MONTRI, 

WHAPF, TIF1, SPF, SSPF และ TLOGIS 

THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF 

SECURITIES IN THE PROPERTY BY CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL (CAPM) CASE STUDY MONTRI, WHAPF  

TIF1, SPF, SSPF AND TLOGIS 

ดาริกา วเิศษปัดสา 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียง

และอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด 2.เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมี

หลกัทรัพยใ์นการศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากหลกัทรัพยห์มวด

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า

ตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MONTRI, WHAPF, 

TIF1, SPF, SSPF และ TLOGIS ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 

---------------------------------------------------- 
1นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2อาจารยพ์ิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยุคใหม่ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 
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ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่หลกัทรัพย ์MONTRI, WHAPF, TIF1, SPF, SSPF

และ TLOGIS ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มี 1 

หลกัทรัพย ์คือ SPF โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วน

หลกัทรัพยอี์ก 5 หลกัทรัพย ์คือ MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF และ TLOGIS มี

มูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย,์ Capital 

Asset Pricing Model. ค่าเบตา้ 

Abstract 

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

return on securities in the Property 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 sector. The securities in the study are in the Property sector on the 

stock exchange of Thailand. By selecting stocks with market capitalization up to 6 

securities. Include MONTRI, WHAPF, TIF1, SPF, SSPF and TLOGIS. The 

research was collected the secondary data from January 1, 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 sector it has 1 security 

investors should be invested in. Include SPF. That mean these stocks are 

undervalued stocks. While, securities in the Property sector it has 5 securities 

investors should not invest are MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF and TLOGIS. This 

mean these securities are overvalue securities. 

 The securities MONTRI, TIF1, SPF, SSPF and TLOGIS have a beta 

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

are less risky than market which indicates that the returns of the securities subject to 
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change in line with market returns proportion of less than. Securities such as passive 

(Defensive Security) 

KEYWORDS: The stock exchange of Thailand, Property Fund, Capital Asset 

Pricing Model. Beta coefficient 

1. บทนํา 

ผูมี้เงินออมท่ีกาํลงัแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หรือ

ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อ

รับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริหารเงินออมและการ

ลงทุนท่ีน่าสนใจไดอี้กหลายวธีิเพื่อเพิ่มพนูผลตอบแทนจากเงินออมของตนการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ

ซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูงกว่าและ

หลากหลายรูปแบบกว่า ซ่ึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลาย

ประเภทอุตสาหกรรมใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางท่ี

รวบรวมเงินทุนจากนกัลงทุนหรือผูมี้เงินออมมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุน

เพื่อนาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจ โดยออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบัผูมี้เงินออมหรือนกั

ลงทุนเพื่อใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการถือหลกัทรัพยแ์ละรับผลตอบแทนทางการเงินใน

หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนถือหุ้นอยู ่ดงันั้น ถือไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือ

เป็นตลาดรอง (Secondary Market) ท่ีสําคญัเน่ืองจากเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า มี

ความเส่ียงทางการเงินตํ่า จะเห็นไดจ้ากแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญัของประเทศและ

จาํนวนหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพยมี์จาํนวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (ขอ้มูลการ

ลงทุนทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาดังนั้ นการลงทุนในหลักทรัพย์นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้อง

วิเคราะห์แต่ละหลักทรัพยถึ์งอตัราผลตอบแทนและระดบัราคาท่ีซ้ือขายตามภาวะ

ตลาดและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสอดคล้องกับ
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แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต การพิจารณาการลงทุนเพื่อหาอัตรา

ผลตอบแทนตามสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆเช่น 

ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงิน

เฟ้อ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ียงท่ีเรียกวา่ ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ ดังนั้ นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อให้นกัลงทุนสามารถท่ีจะกาํหนดกล

ยุทธ์การลงทุนได ้ ตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของนักลงทุน การลงทุนใน

หลกัทรัพยจึ์งควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื่อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

จะเห็นไดว้่าการลงทุนในหลกัทรัพยมี์ความเส่ียง แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยงั

นิยมเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์เพราะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยสู์งกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เช่นการลงทุนในรูปเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย์ท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือว่าเป็นการลงทุนท่ีปลอดภยั เพราะได้รับ

ดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ีฝาก และสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือตอ้งการ อยา่งไรก็ตามในความ

เป็นจริง โอกาสท่ีผูอ้อมจะไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงหรือเท่าเทียมใน

ระดบัเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป และหากมี

เงินเฟ้อมีอตัราสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว หรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดตํ่าลง ผลตอบแทน

จากเงินออมก็จะลดตํ่าลงเช่นเดียวกนั 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว ท่ี

ผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอตัราเงินเฟ้อได ้

เพราะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุนและให้

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนทุน และสิทธิในการจองซ้ือหุ้นใหม่ใน

ราคาตํ่าแก่ผูล้งทุนอีกดว้ย และหากผูล้งทุนมีความรอบรู้และฉลาดพอ ก็สามารถเลือก

ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์าง ๆ ในระดบัราคาและจงัหวะเวลาท่ีให้ผลตอบแทนไดสู้งกว่า 

ดงันั้นในภาพรวมแลว้จะเห็นไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการออมเงิน
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อีกรูปแบบหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระยะยาวได้ ( ก้าวแรกสู่การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) 

อยา่งไรก็ตามการลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับระดับผลตอบแทน กล่าวคือ หลักทรัพย์ใดให้ผลตอบแทนท่ี

ต้องการในระดับสูงก็จะมีระดับความเส่ียงสูงเช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม 

หลกัทรัพยใ์ดให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้นการตดัสินใจท่ี

จะลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจะลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดในระดบัความ

เส่ียงท่ีเท่ากนัหรือในระดบัผลตอบแทนเท่ากนัแต่ในระดบัความเส่ียงตํ่ากว่าโดยการ

กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์่าง ๆในแต่ละอุตสาหกรรมซ่ึงต่อมาได้มีการนํา

ทฤษฎีน้ีมาพฒันาเป็นแบบจาํลอง CAMP (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเป็น

แบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบั

อตัราผลตอบแทนของตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นกัลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้

เหมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้

 ทั้งน้ีกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นหลักทรัพย์ท่ีน่า

ลงทุนเน่ืองจากสภาวะปัจจุบนัน้ีไม่ว่าธุรกิจใดย่อมตอ้งใช้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อเป็น

สถานท่ีท่ีใช้ในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญั จึงตดัสินใจเลือก

ศึกษาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮา้ส์ ฟันด์, กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1, กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

สนามบินสมุย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร และ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ โดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยว์า่ผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไรเพื่อเป็นการ

ชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ือง

ทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์( Capital Asset Pricing Model –CAPM ) เป็นแนวคิด

ในการพิจารณา 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหน้กัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

3. เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม  การเปรียบเทียบ 

ราคาปิดแต่ละ

วนัทาํการของ

หลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

 

 

 

SET INDEX 

  

อตัรา

ผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย์

กลุ่มกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

และอตัรา

ผลตอบแทน

ของตลาด 

 ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

ค่าเบตา้ 

 

 1. ความเส่ียงและ

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

2. ค่าเบตา้ของ

กลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

อตัรา

ผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงั

ระยะสั้น 

  

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ไม่มีความเส่ียง 

   3. อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

       

ขอบเขตของการวจัิย 

ข้อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ข้อ มู ล ห ลัก ท รั พ ย์ห ม ว ด ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย ์ท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange Of Thailand: SET) โดยศึกษาราคาปิดของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายหลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์
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ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data ) โดยมีช่วง

ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาคือ 1 มกราคม 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ ใชแ้นวคิดทฤษฎี เร่ืองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model: CAPM) เป็นแนวคิดในการพิจารณา ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่ม

หลกัทรัพยด์งัน้ี 

1.MONTRI  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์

      เรจ 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND 

2.WHAPF          :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอพรี      

เม่ียมแฟคทอร่ีแอนดแ์วร์เฮา้ส์ ฟันด ์

     W H A  P R E M I U M  F A C T O R Y  A N D  W A R E H O U S E 

     FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND 

3.TIF1   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ทยอินดสัเตรียล 1 

     THAI INDUSTRIAL FUND 1 

4.SPF    : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยส์นามบินสมุย 

     SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD) 

5.SSPF   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร  

      SALA @ SATHORN PROPERTY FUND 

6.TLOGIS : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ 

           TPARK LOGISTICS PROPERTY FUND 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดไว ้ซ่ึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การลงทุนนั้นก็

ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึน ในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไปถือวา่ ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ี

หลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนย่อมต้องการอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยความเส่ียง    (จิรัตน์ สังขแ์กว้,2547,น.178) 
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2.2 แนวคิดจากการลงทุน 

การลงทุนหมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใช้จ่ายใน

วนัน้ีการลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่คงให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น

การซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารการลงทุน ตราสาร

หน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ 

และมุ่งหวงัให้หลักทรัพย์ หรือตราสารการเงินท่ีได้ลงทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึนทั้งน้ี

เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริม

การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552, หนา้ 2) 

2.3 อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ 

แนวคิดเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการวเิคราะห์ความ เส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์นั้น

คือ ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยจ์ะส่งผลต่อความเส่ียง ของกลุ่ม

หลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ซ่ึงความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยน์ั้นไดแ้ก่ ความ

เส่ียง ของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นตวับ่งบอกถึงความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี ดงันั้นในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงในตลาดท่ีมี ประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้มากกวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาทฤษฎีการกาํหนดราคา

หลกัทรัพยข้ึ์นมาเพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถ วเิคราะห์และวดัความเส่ียงระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงได ้ซ่ึงทฤษฎี CAPM เป็นตวั แบบสาํหรับการกาํหนดราคา

หลกัทรัพยต่์างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์ สังข์

แกว้, 2543 : หนา้ 249) 

2.4 แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM) 

ความเส่ียงของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์นั้ นเป็นปัจจยัท่ีสําคัญในการ

วิเคราะห์ความ เส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์ นั้นคือ ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ต่ละ

หลกัทรัพยจ์ะส่งผลต่อความเส่ียง ของกลุ่มหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ซ่ึงความเส่ียงของ

หลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยน์ั้นไดแ้ก่ ความเส่ียง ของหลกัทรัพยท่ี์เป็นระบบ โดยมีค่า
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สัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นตวับ่งบอกถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ี ดงันั้นในการพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดท่ีมี ประสิทธิภาพจึง

ควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูท่ีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาทฤษฎีการกาํหนดราคาหลกัทรัพยข้ึ์นมาเพื่อช่วยให้ผูล้งทุน

สามารถ วิเคราะห์และวดัความเส่ียงระหวา่งอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงได ้ ซ่ึง

ทฤษฎี CAPM เป็นตวั แบบสาํหรับการกาํหนดราคาหลกัทรัพยต่์างๆ ให้เหมาะสมกบั

สภาพความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2543: หนา้ 249) 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 กิตติยาพร คชาอนนัต ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2555) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง “การเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชยโ์ดยใชท้ฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)” 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับ อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์ โดยใชเ้ส้นตลาดหลกัทรัพย ์ Securities Market Line (SML) หรือ

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ในการตดัสินใจซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์

โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาตลาด SET100 และอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 1 ปี แทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง เพื่อตดัสินใจ

ลงทุน ไดท้าํการศึกษาเป็นรายหลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพย ์ ทาํการศึกษาขอ้มูล

ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2554 

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย ์ BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 มี ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ซ่ึงแสดงวา่ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ 
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พรวรรณ นันทแพศย  ์ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงตามแบบจาํลอง CAPMในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลกัทรัพย ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของ

หลกัทรัพย ์ โดยใชแ้บบจาํลองในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing 

Model: CAPM) สําหรับประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ ศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร 

ขอ้มูลรวบรวมจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือนของธนาคารพาณิชยไ์ทยรวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้

เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุป

ไดด้งัน้ี อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เท่ากบัร้อยละ 1.6318 ต่อเดือน 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเท่ากบัร้อยละ 1.3803 ต่อเดือน 

หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ หลกัทรัพยข์อง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ค่าความเส่ียงท่ีวดัโดยค่าเบตา้ผลการศึกษาพบวา่มีจาํนวน 5 ธนาคาร

ท่ีมีค่าเบตา้มากกว่าตลาดหลกัทรัพย  ์ ฯคือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และธนาคารสินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) นอกนั้นมีค่าเบตา้

นอ้ยกวา่ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บของหลกัทรัพย์

เทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตามแบบจาํลอง CAPM มี 4 ธนาคารท่ีราคา

ตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) และ 6 ธนาคารท่ีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Overvalued) ผลการทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกบัตลาดหลกัทรัพย ์ ฯ พบว่าอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม
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ธนาคารมีระดบัความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญั 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือราคาปิดในแต่ละวนัทาํ

การของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 6 หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) MONTRI : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

แบบมีกรรมสิทธ์ิ 101 มนตรี สโตร์เรจ (2) WHAPF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮา้ส์ ฟันด์ (3) TIF1: กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (4) SPF: กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (5) SSPF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอ

ทสาทร (6) TLOGIS: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที์พาร์คโลจิสติคส์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

3.2 ดัชนี SET INDEX จากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ 

3.3 อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลังระยะสั้ น 6 เดือน รวบรวมจาก

ฐานขอ้มูลของสมาคมตราสารหน้ีไทยในช่วงเวลาเดียวกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ สําหรับการวิเคราะห์

ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบักรอบแนวความคิดทฤษฎี และคาํ

จาํกัดความท่ีเก่ียวข้อง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้สูตรในการคาํนวณหาอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และอตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการ โดยใชรู้ปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

  กราฟเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

จากภาพท่ี 1 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะเห็นไดว้า่มีหลกัทรัพย ์4 ตวัท่ีมีความเส่ียง

นอ้ยกวา่ตลาด คือ หลกัทรัพย ์TLOGIS, SPF, TIF1 และ MONTRI และจากอตัรา

ผลตอบแทนจะเห็นไดว้า่มี 1 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนมากกวา่ตลาดคือ SPF 
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กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์บัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 1 หลกัทรัพยคื์อ SPF ส่วน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนตํ่ ากว่าตลาดมี 5 

หลกัทรัพย ์คือ MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF และ TLOGIS 
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กราฟเปรียบเทียบความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงความเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์

จากภาพ 3 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ากตาราง 1 หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่

ตลาดมี 6 หลกัทรัพยคื์อ MONTRI, WHAPF, TIF1, SPF, SSPF และ TLOGIS 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

 

หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทน

ทีค่าดหวงั 

อตัราผลตอบแทน

ทีต้่องการ 

 

การตัดสินใจ 

SPF 4.11% 39.14% Undervalued 

SSPF 4.92% 1.80% Overvalued 

MONTRI 13.05% 5.17% Overvalued 

TIF1 13.80% 2.23% Overvalued 

TLOGIS 11.65% 6.63% Overvalued 

WHAPF 22.56% 9.50% Overvalued 
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จากตาราง 1 แสดงถึงหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการมีอยู ่1 หลกัทรัพย ์คือ SPF 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

Undervalue เน่ืองจากมีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นนกัลงทุนควร

ตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึน 

 ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงันอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการ มี 5 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF และ 

TLOGIS เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า 

Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลงทุนควรตดัสินใจ

ขายหลกัทรัพยท์รัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 สรุปไดว้า่ หลกัทรัพย ์SPF ท่ีมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสูง

กว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ จึงทาํให้ทั้งหลกัทรัพยน้ี์ปรากฎอยู่เหนือเส้น SML 

โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจยอมรับและ

เลือกลงทุน แต่ไม่ควรพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์MONTRI, WHAPF, TIF1, 

SSPF และ TLOGIS ซ่ึงมีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บตํ่ากว่าค่าของอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” อยูใ่นช่วงท่ีทาํการศึกษา) 

ตาราง 2 แสดงความเส่ียงทั้งหมดแยกเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ 

 

หลกัทรัพย์ 

ค่าความเส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียงทีเ่ป็น

ระบบ (β2
i σ2

m) 

ค่าความเส่ียงทีไ่ม่เป็น

ระบบ (σ2
ei) 

SPF 0.78 0.01 0.77 

SSPF 3.62 0.03 3.59 

MONTRI 1.25 0.85 0.40 

TIF1 1.20 0.98 0.21 

TLOGIS 0.55 0.63 -0.08 

WHAPF 2.35 3.23 -0.87 
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จากตารางท่ี 2 ความเส่ียงรวมเกิดจากผลบวกของความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ซ่ึง

สามารถขจดัไดด้ว้ยการกระจายการลงทุนและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบซ่ึงไม่สามารถ

ขจดัไดแ้มว้่าจะกระจายการลงทุนแลว้ ความเส่ียงรวมดงักล่าวแบ่งเป็นความเส่ียงท่ี

เป็นระบบและไม่เป็นระบบ 

ตาราง 3 แสดงเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยก์บัค่าเบตา้ของตลาด 

หลกัทรัพย์ ค่าเบต้า 

SPF 0.087 

SSPF 0.151 

MONTRI 0.800 

TIF1 0.860 

TLOGIS 0.689 

WHAPF 1.559 

SET 1 

 จากตารางท่ี 3 หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีความ

เส่ียงน้อยกวา่ตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงสุดไดแ้ก่หลกัทรัพย ์TIF1, MONTRI, 

TLOGIS, SSPF และ SPF  ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาด ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่กล่าว

ไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security )ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงกวา่ 1 

มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกแต่มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดคือหลกัทรัพย ์WHAPF 

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูงกว่า

อตัราผลตอบแทนตลาด มี 1 หลกัทรัพยคื์อ SPF ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 5 หลกัทรัพยคื์อ MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF และ 

TLOGIS หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยอ์ตัราความเส่ียงสูงกวา่อตัราความเส่ียงของ
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ตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ SSPF รองลงมา คือ WHAPF, MONTRI, 

TIF1, SPF และ TLOGIS ตามลาํดบั 

5.2 ความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 0 ความสัมพนัธ์ในเชิง

บวก แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีความเส่ียงน้อยกว่าตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้

สูงสุดไดแ้ก่หลกัทรัพย ์SPF, SSPF, MONTRI, TIF1 และ TLOGIS ส่วนหลกัทรัพยท่ี์

มีค่าเบต้าสูงกว่า 1 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกแต่มีความเส่ียงสูงกว่าตลาดคือ

หลกัทรัพย ์WHAPF  

5.3 อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการมีอยู ่1 หลกัทรัพย ์คือ SPF โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

แสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Undervalue เน่ืองจากมีความเหมาะสมและคุม้ค่า

ต่อการลงทุน ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนซ้ือหลักทรัพย์นั้ นไว้เพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ มี 5 หลกัทรัพย ์คือ หลักทรัพย ์

MONTRI, WHAPF, TIF1, SSPF และ TLOGIS เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและ

คุม้ค่าต่อการลงทุน นักลงทุนควรตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพย์นั้นเพราะ

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

  ขอ้เสนอแนะ 

1.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่หลายอุตสาหกรรม แต่ละ

อุตสาหกรรมก็มีความแตกต่างกนัของปัจจยั ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยใ์ดก็ตาม ควรคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

2. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย

ทฤษฎี CAPM ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว อาจจะใหผ้ลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง100% 
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และพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีมีระบบเท่านั้น ทาํให้ผลการวิเคราะห์ไม่อาจสะทอ้น

ถึงสภาวะตลาดท่ีแทจ้ริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน

บริษทัและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวัธุรกิจนั้นดว้ย เพื่อทาํให้การตดัสินใจลงทุนนั้น

ไม่ผดิพลาด 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่หลายอุตสาหกรรม แต่ละ

อุตสาหกรรมก็มีความแตกต่างกนัของปัจจยั ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยใ์ดก็ตาม ควรคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นดว้ย ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

2. การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดย

ทฤษฎี CAPM ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว อาจจะใหผ้ลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง100% 

และพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีมีระบบเท่านั้น ทาํให้ผลการวิเคราะห์ไม่อาจสะทอ้น

ถึงสภาวะตลาดท่ีแทจ้ริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน

บริษทัและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวัธุรกิจนั้นดว้ย เพื่อทาํใหก้ารตดัสินใจ 

ลงทุนนั้นไม่ผดิพลาด 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์กลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Property 

Development Sector by Capital Asset Pricing Model (CAPM)) 

อรรถวทิย ์อมรสิริทวภีทัร1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างกบัความ

เส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของตลาด  2) เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในตลาด

หลัก ท รัพ ย์แ ห่ง ป ระเท ศ ไท ย โดย เ ลื อก หลักท รัพ ย์ท่ี มี มู ล ค่ า ตลา ด  (Market 

Capitalization) มา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BROCK, EVER, QH, SEAFCO, TPOLY 

และ LPN  ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ไดแ้ก่ การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model)   

ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มี 3 หลกัทรัพย ์

คือ LPN, BROCK  และ EVER โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 

(Undervalued) ส่วนหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มี 3 หลักทรัพย ์คือ 

TPOLY, QH และ SEAFCO โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) 

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  อาจารย์พิ เศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู ้จ ัดการยุคใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

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. The securities in the study are in the 

Property and Construction sector on the stock exchange of Thailand. By selecting 

stocks with market capitalization 10 securities. Include BROCK, EVER, QH, 

SEAFCO, TPOLY and LPN. The research was collected the secondary data from 

January 1, 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 Development sector it has 

3 Include LPN, BROCK and EVER are undervalued stocks. While, securities in the 

Property Development sector it has 3 security are TPOLY, QH and SEAFCO are 

overvalue securities. 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, PROPERTY 

DEVELOPMENT. 

บทนํา 

ในสภาวะการณ์ผูท่ี้มีเงินออมท่ีกาํลงัแสวงหาช่องทางการบริหารเงินให้เกิด

ประโยชน์ หรือได้รับผลตอบแทนสูงสุดนั้น นอกจากฝากเงินไวก้ับธนาคารหรือ

สถาบนัการเงิน เพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ยงัมีทางเลือกอ่ืนในการบริหาร

เงินออมและการลงทุนท่ีน่าสนใจไดอี้กหลายวิธีเพื่อเพิ่มพูนผลตอบแทนจากเงินออม

ของตน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหน่ึงของการ

ลงทุนท่ีน่าสนใจซ่ึงผูมี้เงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัรา

ท่ีสูงกวา่และหลากหลายรูปแบบกวา่ ทั้งประเภทของสินคา้และผลตอบแทน เพราะมี
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สินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภท ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ี

ประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม ใหเ้ลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมาเป็น

กรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์ ว่าผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อเป็นการชดเชยความเส่ียงท่ี

เพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทฤษฎีการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model - CAPM)  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บัความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

3. เพื่อศึกษาแนวทางการตดัสินใจการลงทุนโดยใช้รูปแบบจาํลอง CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) 

 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การเปรียบเทียบ

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด

2.ค่าเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

ค่าเบต้า

ดัชนี SET INDEX

อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง

ระยะสั้น
อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง

3.อัตราผลตอบแทนที่ต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์กลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ราคาปิดแต่ละวันทําการของ

หลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

1.ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับของ

หลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ขอบเขตของการวจัิย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งดชันี SET Index ราคาปิดของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ท่ีน่า

ศึกษามา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BROCK, EVER, QH, SEAFCO, TPOLY, และ LPN 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ช่วงเวลาท่ี

ทาํการศึกษาคือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 

489 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผล 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน ของหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยใช้แบบจาํลอง CAPM ผูว้ิจยั

จะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวติัความเป็นมาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ก่อนท่ีจะมีการ

จดัตั้งตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นมานั้น ประเทศไทยไดมี้การจดัตั้ง "บริษทัลงทุน" ในปี พ.ศ.

2503 โดยกลุ่มเอกชนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศได้จัดตั้ งสถาบันการเงิน

ประเภทบริษทัจดัการลงทุน (Investment Management Company) ข้ึนดาํเนินการใน

ลักษณะกองทุนรวม (Mutual Fund) โดยให้ใช้ช่ือว่า กองทุนรวมไทย (Thai 

Investment Fund) หรือ TIF ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2503 กลุ่มอุตสหกิจไทย

เอกชนไดร่้วมกนัจดัตั้งกิจการดาํเนินงานในลกัษณะสถานปริวรรตหุ้นท่ีเรียกวา่ตลาด

หลกัทรัพยโ์ดยใชช่ื้อวา่ บริษทัตลาดหุน้กรุงเทพ จาํกดั (Bangkok Stock Exchange) 
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2. แบบจําลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

แบบจาํลอง CAPM น้ี ถือได้ว่าเป็นผลงานช้ินสําคญัสําหรับวิชาการด้าน

การเงินยคุใหม่ แนวคิดหลกัๆ กล่าววา่ระดบัผลตอบแทนท่ีควรจะไดรั้บจากการลงทุน

หน่ึงๆ ควรข้ึนอยู่กับความเส่ียงจากการลงทุนโดยหลักการลงทุนของทฤษฎีน้ีจะ

พิจารณาว่านักลงทุนจะได้รับการชดเชยเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบ(Systematic 

Risk) หรือความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีนกัลงทุน

ไม่สามารถหลีกเล่ียงไดห้รือไม่สามารถขจดัไดจ้ากการกระจายการลงทุน ดงันั้นการ

ลงทุนท่ีมีความเส่ียงใดๆควรไดรั้บผลตอบแทนอยา่งนอ้ยคือเท่ากบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk-Free Rate) บวกด้วยส่วนชดเชยความเส่ียง ซ่ึงเป็น

สัดส่วนกบัอตัราชดเชยความเส่ียงของตลาด (Market Risk Premium) (พลทตั ลอ้อุทยั. 

2550) 

3. แนวความคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

การลงทุน  หมายถึง กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี

เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตรา

การเงินประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงั

เพื่อใหไ้ดรั้บกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสาร

การเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่าสูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อ

ชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลา

ลงทุน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 

2552, หนา้ 2) 

4. แนวคิดทางเลอืกในการลงทุน  

ทางเลือกในการลงทุนนั้นมีอยู่ดว้ยกนัหลายทางแบ่งเป็นทางเลือกใหญ่ๆ 2 

ทางด้วยกนั คือการลงทุนทางตรง (Direct Investment) กบัการลงทุนทางออ้ม 

(Indirect Investment) (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2549) 
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1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือการลงทุนท่ีบุคคลหรือเจา้ของ

เงินลงทุนต้องทําการตัดสินใจลงทุนเอง ข้อมูลและคําแนะนําท่ีเขาได้จาก

บุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียงแนวทางประกอบการตดัสินใจ แต่การตดัสินใจคร้ัง

สุดทา้ยเจา้ของทุนจะเป็นผูต้ดัสินเอง  

2. การลงทุนทางออ้ม (Indirect Investment) คือการลงทุนท่ีมีสถาบนัอ่ืน

กระทาํแทนเจา้ของเงินออม และตดัสินใจลงทุนแทนเจา้ของเงินดว้ย เจา้ของเงินลงทุน

ไม่สามารถท่ีจะไปควบคุมการลงทุนของสถาบนัเหล่าน้ีได ้ จะกระทาํได้ก็เพียงแต่

ก่อนลงทุนตอ้งศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบนั 

5. แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง  

การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจไวว้่าความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่

แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บของ

การลงทุนในธุรกิจนั้นผนัผวนไปจากท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใด

ก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้ธุรกิจเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทน

ตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกบัธุรกิจต่างๆ โดยตรง เพราะจะทาํให้

ผลตอบแทนหรือกําไรท่ีต้องการเกิดความไม่แน่นอนข้ึน “เมื่อความเส่ียงสูง 

ผลตอบแทนยิง่สูง” เรามกัมองกนัในแง่เดียววา่การลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะส่งผล

ให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คงจะมองขา้มไปไม่ไดเ้ลยทีเดียววา่การท่ีมีความ

เส่ียงสูงนั้น จะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง เช่นเดียวกนั การป้องกนัความเส่ียง

ทางธุรกิจ สามารถกระทาํไดห้ลายวิธี แต่ก่อนท่ีเราศึกษาวา่ความเส่ียงต่างๆ จะมีการ

ป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอย่างไรนั้น เราจะตอ้งศึกษาถึงชนิดของความเส่ียงก่อนวา่ความ

เส่ียงดงักล่าวเป็นเช่นไร และเราก็จะตอ้งทราบความเส่ียงดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิด

ความสูญเสียมากเพียงใด จะคุม้ค่ากบัการท่ีเราจะทาํการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ เรา

จึงจะทราบไดว้า่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเหล่านั้นจะมีวิธีป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอยา่งไร

(กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2552) 
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6. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปนิฏฐา ชีสังวรณ์ (2550)  ได้ศึกษางานวิจัย เ ร่ือง การวิ เคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนความเส่ียงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

 เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

ธุรกิจพฒันา อสังหาริมทรัพยก์บัของตลาดหลกัทรัพย ์ 

โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี มีหลักทรัพย์เพียง 5 หลักทรัพย์ได้แก่ LPN, 

MBK, SF, SPALI, TICON ท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงเฉล่ียมากกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ ส่วนท่ีเหลืออีก 30 หลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจริงเฉล่ียนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ  

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The Capital Asset Pricing 

Model: A comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange 

of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหวา่งความ

เส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารและการประเมินระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารจาก

โมเดลการกาํหนดราคาสินทรัพย ์(CAPM) โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี หลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ 

ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, TMB หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมี 6 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, 

TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง The study of the 

Capital Asset Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector 

of Thailand stock market โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั   

1. เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะมีอตัราการตอบแทนจาก

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานจาก CAPM  

โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ผลการวิเคราะห์ตามแบบจาํลอง CAPM เพื่อการ

ประเมินราคาสินทรัพย์ทุนพบว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจ

ครอบครัวมีค่าเป็นบวก ซ่ึงมีค่าแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 

โดยอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าเป็นลบ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์AI, PICNI, RPC 

และ SOLAR ในขณะท่ีหลกัทรัพย ์BANPU, LANNA และ SCG มีค่าเป็นบวก 

Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง Asset Pricing in 

Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวจิยั  

1. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับของหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด  

2. เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความ

เส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด  

โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานท่ีควรตัดสินใจขาย

หรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม overvalued แสดงวา่ราคาตลาด

ของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, 

PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจ

ซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued แสดงวา่ราคาตลาด

ของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

วธีิดําเนินการศึกษา 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ 

1. ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) ท่ีน่าศึกษามา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่   
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(1) BROCK: บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน) 

(2) EVER: บริษทั เอเวอร์แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

(3) QH: บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

(4) SEAFCO: บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

(5) TPOLY: บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

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

2. ดชันี SET Index จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554  

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 6 เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับ

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

การวเิคราะห์และสรุปผล 

ตาราง 1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ (%) ความเส่ียงรวม (%) 

Market 0.0659 1.3274 

BROCK 0.0921 5.7578 

EVER 0.1798 23.8408 

QH 0.0223 4.4723 

SEAFCO 0.0495 4.3146 

TPOLY -0.0457 2.8966 

LPN 0.1719 4.5825 
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จากตาราง 1 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

แสดงในภาพ 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในทางบวกและทางลบ 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กบั

ตลาด 

จากภาพ 1 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะอตัราผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมี 3 หลักทรัพย์ คือ 

BROCK, EVER และ LPN ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 3หลกัทรัพย ์คือ QH, SEAFCO และ TPOLY 
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ภาพ 2 แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยก์บั

ตลาด 

จากภาพ 2 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กบัตลาด จากตาราง 1 หลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดทั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ BROCK, EVER, 

QH, SEAFCO, TPOLY, และ LPN  
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ภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์กบัตลาด 

จากภาพ 3 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์คือ EVER, QH และ LPN ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดและ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์คือ BROCK, SEAFCO และ TPOLY ซ่ึง

แสดงว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั

ผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้ นจะน้อยกว่า

ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 

ตาราง 2 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพื่อ

การตดัสินใจลงทุน 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั (%) 

อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ(%) 
สรุปผล 

BROCK 17.67 10.98 ควรท่ีจะซ้ือ 

EVER 17.99 17.25 ควรท่ีจะซ้ือ 

QH 2.98 16.28 ควรท่ีจะขาย 

SEAFCO 7.10 13.73 ควรท่ีจะขาย 

TPOLY -11.52 9.92 ควรท่ีจะขาย 

LPN 48.83 15.64 ควรท่ีจะซ้ือ 

จากตาราง 2 แสดงถึงหลักทรัพย์กลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 3 หลักทรัพย์ คือ 

BROCK, EVER และ LPN โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น 
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(Undervalued) ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 3 หลกัทรัพย ์คือ QH, 

SEAFCO และ TPOLY โดยหลักทรัพย์เหล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีแนวโน้มจะปรับตวัลดลง (การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ ”ขาย” ข้ึนอยู่กบั

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา) 

 
 

ภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

จากตาราง 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได้

แสดงในภาพ 4 จากภาพแสดงให้เห็นว่า หลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ได้แก่ 

BROCK, EVER และ LPN เป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรจะซ้ือ ส่วนหลกัทรัพยท่ี์อยู่ต ํ่ากว่า

เส้น SML ไดแ้ก่ QH, SEAFCO และ TPOLY เป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรจะขาย (การ

ตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา) 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทน
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และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สูง

กว่าอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมี 3 หลกัทรัพย ์ได้แก่ BROCK, 

EVER และ LPN ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ท่ีมีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ากว่าตลาดมี 3 หลกัทรัพย ์คือ QH, SEAFCO 

และ TPOLY 

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 หลกัทรัพย ์คือ EVER, QH และ LPN 

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 3 

หลกัทรัพย ์คือ BROCK, SEAFCO และ TPOLY 

3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 3 หลักทรัพย์ คือ 

BROCK, EVER และ LPN ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 3 

หลกัทรัพย ์คือ QH, SEAFCO และ TPOLY 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี

นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษา

ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น ว่าเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอนัเกิด

จากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดล้อมภายนอก และความเส่ียงใดส่งผลต่อธุรกิจ

มากกวา่กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือกลงทุน 

2.  ควรจะศึกษาวิ เคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ก ลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยไปลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่ม 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

The Comparisons of Risk and Rates of Return of Securities in the Information 

and Communication Technology Sector by Capital Asset Pricing Model 

(CAPM)) 

จุรีภรณ์  ใจบุญ1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital 

Asset Pricing Model: CAPM)  ซ่ึงมีหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือก

หลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจมา 6 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ INET, SAMART, SVOA, THCOM, 

TRUE และ DTAC ทาํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือ  

 

 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing 

Model)  

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มี 

4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ INET, SAMART, THCOM และ DTAC ท่ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น (Undervalued) และมีหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 

หลกัทรัพย ์คือ SVOA และ TRUE ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

คําสําคัญ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

Abstract 

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

return on securities in the information and communication technology sector and 

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

rates of return for securities in the information and communication technology 

sector. The securities in the study are in the information and communication 

technology sector on the stock exchange of Thailand. By selecting stocks with 

market capitalization up to 6 securities. Include INET, SAMART, SVOA, THCOM, 

TRUE and DTAC. The research was collected the secondary data from January 1, 

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 information and communication 

technology sector it has 4 securities include INET, SAMART, THCOM and DTAC 

are undervalued stocks. And securities in the information and communication 

technology sector it has 2 securities are SVOA  and TRUE are overvalue securities. 

KEYWORDS: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR 
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1.บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) ได้

เร่ิมเปิดทาํการซ้ือขายคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตั้งแต่นั้นมาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีบทบาทสําคัญ โดยทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรอง 

(Secondary Market) เพื่อเป็นศูนยก์ลางซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และ

พฒันาระบบต่างๆ ท่ีจาํเป็นเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดาํเนิน

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับผูท่ี้มี

เงินออม หรือเงินทุนท่ีแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงจากสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอาจจะมีแรงจูงใจไม่เพียงพอต่อการฝากเงินกบัสถาบนั

การเงิน ผูท่ี้มีเงินออมหรือเงินทุนจึงตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงให้ผลตอบแทน

มากกว่า โดยผลตอบแทนจากการลงทุนถือเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่การปล่อยให้เงินทุน

ของตนเองมีมูลค่าลดลงตามหลกัการของมูลค่าของเงินตามเวลา (Time Value of 

Money) แต่ระดบัผลตอบแทนสําหรับการลงทุนในหลกัทรัพยย์อ่มมีความผกูพนักบั

ปัจจยัความสําเร็จของธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ซ่ึงอาจจะมาจากปัจจัยสําคัญหลาย

ประการ เช่น ระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ค่าเสียโอกาส ความเส่ียง เป็นตน้ ดงันั้นการ

ลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกท่ีสําคญัทางหน่ึงสําหรับความตอ้งการออมเงิน

และลงทุนของนกัลงทุน 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงจะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัของผลตอบแทน กล่าวคือ หลกัทรัพยใ์ดท่ี

ให้ผลตอบแทนท่ีตอ้งการในระดบัสูงก็จะมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงเช่นเดียวกนั ในทาง

ตรงกนัขา้ม หลกัทรัพยใ์ดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีตํ่าก็จะมีความเส่ียงในระดบัตํ่า ดงันั้น 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดของนกัลงทุนจะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนเป็นหลกั ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้าํหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัทรัพย์

จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ มาเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและ
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อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์วา่ผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อ

เป็นการชดเชยความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายการลงทุนของกิจการ โดยใชแ้นวคิด

เร่ืองทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) มาเป็น

แนวคิดในการพิจารณา  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของ

หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ภายใตแ้บบจาํลอง

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM)  

กรอบแนวความคิดการวจัิย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การเปรียบเทียบ

ราคาปิดแต่ละวันทําการของ
หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร

ค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน

1.ความเสี�ยงและอัตราผลตอบแทนที�
ได้รับของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร

อัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร และ
อัตราผลตอบแทนของตลาด

2.ค่าเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

ค่าเบต้า

ดัชนี SET Index

อัตราผลตอบแทนของตั�วเงิน
คลังระยะสั�น

อัตราผลตอบแทนที�ไม่มีความ
เสี�ยง

3.อัตราผลตอบแทนที�ต้องการกับอัตรา
ผลตอบแทนที�คาดหวังของหลักทรัพย์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. เพื่อให้เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้

นกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจ พิจารณาในการลงทุนอยา่งมี

เหตุผล 
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2. เพื่อทราบถึงระดบัของอตัราผลตอบแทน ท่ีสามารถชดเชยความเส่ียงไดใ้น

ระดบัท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของ

หลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์ และทิศทางในการลงทุนของนกัลงทุน 

วา่จะซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้นต่อไป  

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน SET INDEX โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นราคาปิดของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายวนั ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 489 วนัทาํการ และใชอ้ตัราผลตอบแทนของตัว๋

เงินคลงัระยะเวลา 6 เดือน เป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ

เส่ียง (Risk-Free Rate) 

2. หลกัทรัพยท่ี์เลือกศึกษา คือ หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร จาํนวน  6 หลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

2.1 INET : บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

2.2 SAMART : บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2.3 SVOA : บริษทั เอสวโีอเอ จาํกดั (มหาชน) 

2.4 THCOM : บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

2.5 TRUE : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2.6 DTAC : บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. แนวความคิด และ ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

- แนวความคิดในการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน 

การวิเคราะห์โดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการพิจารณาจาก

สภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย
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รวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื่อ

นาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั มีขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ 

 

- การวเิคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (Economic Analysis) 

- การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

- การวเิคราะห์บริษทั (Company Analysis) 

 (http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-

56.html) 

- แนวความคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548) กล่าววา่ การลงทุน หมายถึง 

กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ี เพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่ม

สูงในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตรา

สารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัเพื่อให้ไดรั้บกระแสเงินสดจาก

การลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัให้หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไป มีมูลค่า

สูงข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้คุม้กบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไป 

อนัเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงิน ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน  

- แนวความคิดเกีย่วกบัความเส่ียง 

 กติติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้ธุรกิจ

เหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผล

กบัธุรกิจต่างๆ โดยตรง เพราะจะทาํให้ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความไม่

แน่นอนข้ึน “เม่ือความเส่ียงสูงผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามกัมองกนัในแง่เดียวว่าการ

ลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คงจะมองขา้ม

http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html
http://www.taladhoon.com/main/library/library2/27-2009-09-26-07-17-56.html
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ไปไม่ไดเ้ลยทีเดียววา่การท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น จะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง

เช่นเดียวกนั การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ สามารถกระทาํไดห้ลายวิธี แต่ก่อนท่ีเรา

ศึกษาวา่ความเส่ียงต่างๆ จะมีการป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอยา่งไรนั้น เราจะตอ้งศึกษาถึง

ชนิดของความเส่ียงก่อนว่าความเส่ียงดงักล่าวเป็นเช่นไร และเราก็จะตอ้งทราบว่า

ความเส่ียงดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด จะคุม้ค่ากบัการท่ีเราจะ

ทาํการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ เราจึงจะทราบไดว้า่ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเหล่านั้น

จะมีวธีิป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งไร 

- ทฤษฎีแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ : Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวข้องหลกัทรัพย ์กบัสัมประสิทธ์ิ

ช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้และค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎีหรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียก

กนัวา่ ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model) หรือท่ีเรียก

กนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวัแบบการกาํหนดราคาของหลกัทรัพย ์โดยการวิเคราะห์

ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงหรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ี

ยอมรับในการวิเคราะห์การลงทุน จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ 

หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) โดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244)  

- งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

เสรี วรรณกรวิจิตร (2547) ได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยใชต้วัแบบการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ CAPM มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินราคาและกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ทาํการศึกษาทั้งหมด 9 หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ รวม
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ทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงเดือน มกราคม 2547 โดยไดใ้ช้

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียงและใชข้อ้มูลราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาคาํนวณหา

อตัราผลตอบแทนของตลาด จากการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ีเป็นหลกัทรัพย์

เชิงรับ( Defensive Stock) เพราะหลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่า ß เป็นบวก และนอ้ยกวา่ 1 โดย

เม่ือประเมินราคาของหลักทรัพย์แล้วพบว่าทุกหลักทรัพย์มีมูลค่าตํ่ ากว่ามูลค่า

เหมาะสม หรือ Under Value จึงแนะนาํใหน้กัลงทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ี 

บุศรา บุญบุตร (2548)ไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชต้วัแบบการ

ตั้งราคาหลกัทรัพย ์ CAPM มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเส่ียงและเพื่อเป็นแนวทาง

ในการประเมินราคาและกาํหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการศึกษาทั้งหมด 13 หลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูล

ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายสัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 52 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 

2548 ถึงเดือนธนัวาคม 2548 โดยไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนเฉล่ียของ 

5 ธนาคารใหญ่เป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงและใชข้อ้มูลราคา

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาด จาก

การศึกษาพบว่าหลักทรัพยท่ี์มีค่า ß เป็นบวก มี 9 หลักทรัพยไ์ด้แก่ AI, 

BAFS,BANPU, BCP, EASTW, LANNA, RPC, SUSCO และ TOP ซ่ึงหมายความวา่

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่า ß เป็นลบ มี 4 

หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ EGCOMP, PTT,PTTEP และ RATCH ซ่ึงหมายความวา่อตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์เป ล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ (2555) การ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบั
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ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบอตัราผลตอบท่ี

ตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์

มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ ADVANC, 

INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART 

ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 

ธนัวาคม 2554 รวมเป็นระยะเวลา 400 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

การวเิคราะห์จากทฤษฎี CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผู ้

ลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 9 หลกัทรัพย ์ คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, 

THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่า

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือมี 1 หลกัทรัพย ์คือ TRUE โดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่า

สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กบัตลาด เปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  โดยนํารูป

แบบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) มาใช ้โดยศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อนกัลงทุนสามารถท่ีจะคาดการณ์ความเส่ียง

และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนและตดัสินใจลงทุนได ้

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ 

- ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการศึกษา

มา 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ (1) INET: บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน), 
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(2) SAMART: บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), (3) SVOA: บริษทั เอสวี

โอเอ จาํกดั (มหาชน), (4) THCOM: บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน), (5) TRUE: 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), (6) DTAC: บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

- ดชันี SET INDEX จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 

489 วนัทาํการ 

- อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้ น 6 เดือน โดยรวบรวมจาก

ฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 

- สําหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกบั

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชสู้ตร

ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้

และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยการใช้รูปแบบจาํลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

4.การวเิคราะห์และสรุปผล  

ตารางที ่4.1 : เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ (%) ความเส่ียงรวมทั้งหมด (%) 

SET Index 0.0659 1.3274 

INET 0.1741 10.9340 

SAMART 0.0915 2.7291 

SVOA -0.0113 3.4044 

THCOM 0.3132 8.7510 

TRUE -0.0135 7.3845 

DTAC 0.1725 4.4217 
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จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยส่์วนใหญ่สูงกวา่ของตลาด 

ภาพที่ 4.1 : แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด  

 
จากภาพท่ี 4.1 จะเห็นว่าหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมี 4 

หลกัทรัพย ์ คือ INET, SAMART, THCOM และ DTAC ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมี 2 หลกัทรัพย ์คือ SVOA และ TRUE 

ภาพที่  4.2  : แสดงการเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 
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จากภาพท่ี 4.2 จะเห็นวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ INET, SAMART, 

SVOA, THCOM, TRUE และ DTAC มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

ภาพที่ 4.3 : แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด 

 
จากภาพท่ี 4.3 จะเห็นวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่ 1 และมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1 หลกัทรัพย ์ คือ THCOM ซ่ึงแสดงวา่ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด และ

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้นมากกวา่ผลตอบแทนของตลาด คือ หลกัทรัพยน์ั้น

มีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพย์

เชิงรุก (Aggressive Stock) 

หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก 

มี 5 หลกัทรัพย ์ คือINET, SAMART, SVOA, TRUE และ DTAC ซ่ึงแสดงว่า

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลตอบแทนของตลาด แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจากหลักทรัพย์นั้ นจะน้อยกว่า

ผลตอบแทนของตลาด คือหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาดใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวไดว้า่เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Stock) 
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ตารางที ่4.2: เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

เพื่อการตดัสินใจลงทุน 

ทีม่า : จากการคาํนวณ Capital Asset Pricing Model : CAPM 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่หลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่า

กวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มีอยู ่4 หลกัทรัพย ์คือ INET, SAMART, THCOM 

และ DTAC โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) ดงันั้น

นกัลงทุนสามารถตดัสินใจลงทุน หรือซ้ือหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไวไ้ด ้เพราะหลกัทรัพย์

ดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน 

ส่วนหลักทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั มีอยู ่2 หลกัทรัพย ์คือ SVOA และ TRUE โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูง

กวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ดงันั้นนกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยเ์หล่าน้ี 

เพราะมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัลดลง (การตดัสินใจ “ซ้ือ” หรือ “ขาย” ข้ึนอยู่กบั

ช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาเท่านั้น) 

 

 

 

หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนที่

ต้องการ (%) 

อตัราผลตอบแทนที่

คาดหวงั (%) 

 

การตัดสินใจ 

INET 9.88 35.36 Undervalued 

SAMART 10.25 26.13 Undervalued 

SVOA 13.05 2.25 Overvalued 

THCOM 18.91 93.02 Undervalued 

TRUE 15.51 -11.76 Overvalued 

DTAC   11.66 62.84 Undervalued 
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ภาพที ่4.4 : แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

 
จากตารางท่ี 4.2 สามารถนาํมาสร้างเป็นเส้น Security Market Line (SML) ได้

ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 4.4 โดยแสดงให้เห็นว่าหลกัทรัพยท่ี์อยู่เหนือเส้น SML ไดแ้ก่ 

INET, SAMART, THCOM และ DTAC ซ่ึงเป็นหลักทรัพยท่ี์ควรจะซ้ือ ส่วน

หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่ตเ้ส้น SML ไดแ้ก่ SVOA และ TRUE  ถือวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์ควรจะ

ขายในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาน้ี 

5.การศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

- การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัตลาด พบว่าอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่วนใหญ่สูงกวา่อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมีอยู ่4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ INET, SAMART, 

THCOM และ DTAC ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตํ่ากว่าตลาดมี 2 หลกัทรัพย ์ได้แก่ SVOA และ 

TRUE   

- การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า

มากกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 1 หลักทรัพย์ คือ THCOM ส่วน
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หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้น้อยกว่า 1 และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี 5 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ INET, SAMART, SVOA, TRUE และ DTAC 

- การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการศึกษา

พบว่า มี 4 หลักทรัพย์ท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั (Undervalue)  ไดแ้ก่ INET, SAMART, THCOM และ DTAC ส่วน

หลักทรัพย์ท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

(Overvalue) มี 2 หลกัทรัพย ์คือ SVOA และ TRUE   

5.2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

- การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาความเส่ียงทั้งท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ เพื่อจะได้

ทราบถึงความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้น วา่เกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือ

ความเส่ียงอนัเกิดจากความเปล่ียนแปลงปัจจยัแวดลอ้มภายนอก และความเส่ียงใด

ส่งผลต่อธุรกิจมากกว่ากนั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจในการเลือก

ลงทุนต่อไป 

- ควรจะศึกษา วิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

- การวิเคราะห์น้ีเป็นเพียงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการ

ตดัสินใจลงทุน นกัลงทุนควรคาํนึงถึงการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงอาจจะใชท้ฤษฎี

และแนวคิดอ่ืนๆ  
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The factors affecting trade balance in Vietnam 

Minh Uyen Thi Tran 1    Wanrapee Banchuenvijit,  D.B.A.2 

Abstract 

Purpose—The purpose of the study is examined about the factors impact 

on trade balance in Vietnam including oil price, foreign direct investment (FDI), 

government spending, domestic price, manufacturing growth rate and agricultural 

growth rate. 

Design/Methodology—Data were collected by monthly during the period 

2002 – 2011 including 110 observations. 

Findings—The findings showed that there was only domestic price impact 

on trade balance in Vietnam. And domestic price had negative impact on trade 

balance in Vietnam. The other factors include oil price, foreign investment, 

government spending, manufacturing growth rate and agricultural growth rate had 

no impact on trade balance in Vietnam. 

Research Implications—The relevant parties could understand the factors 

that’s affect trade balance in Vietnam in order to enhance the Vietnam 

competiveness. The result of this study is useful for the policy maker to adjust the 

policy appropriately with the economy’s situation in Vietnam.  

Research Limitations—The study was examined six factors impact on 

trade balance in Vietnam. So, there might be some missing factors that this study 

didn’t examined. 

Key words :Trade balance, Oil price, Foreign direct investment  
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1. Introduction 

In the recent year, international trade becomes more important in every 

economy. And there are many problems that all the multinational enterprises must 

face. Especially the government, they must know how to control the economy on 

the right ways.  

In 2011, world trade growth decreased very strongly. The global economy 

was face with the influence of natural disasters, financial uncertainty and civil 

conflict. Earthquake in Japan 2010 and flooding in Thailand 2011 are impact on 

global supply chain. There was an expected the slowdown of in trade after these 

crisis. Besides that, there was an impact of fears of sovereign default in the euro 

area weighed heavily in the closing months of the year. The supply of oil is the 

important factor that affects the world trade. At this time, there was civil war in 

Libya that reduced the oil supplies and contributed to sharply higher price. All of 

these factors combined to produce below average growth in world trade in 2011 

(World Trade Organization report 2012). 

In the context of global economic crisis, Southeast Asian is one of area that 

is not too much impact on. Global uncertainly, notably reduced confidence in the 

US fiscal policy and continued Euro-area debt crisis, Asia area, especially Southeast 

Asian become attractive market for the investors. In 2011, all of the countries in 

AEC (Asean Economic Community), especially Thailand, were facing with the 

flooding affected the region adversely. Besides that, the earthquake in Japan also 

impact on AEC. The Great Tohoku Earthquake has had a temporary impact on 

activity and exports in some countries such as Indonesia, the Philippines and 

Thailand, but in general the magnitude of the negative impact appears to have been 

short – time in 2010.  

Vietnam is a country that evaluated one of the large market share in AEC. 

Total  exports  in  2011 were  estimated  at  $96.2  billion,  rising  by  33% compare 
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with last year,  became  the  highest  growth within the last 14 years. The impressive 

figure was resulted from the increase in most item’s prices as well as firm’s 

attempts to expand their global market share. Besides that, import value in this year 

reached $105.7 billion, climbing by 24.7% over the same period last year. Owing to 

the strong growth of exports, 2011 trade deficit hit the lowest level within the last 5 

years. It was $9.5 billion, falling by 23% over the same figure last year. However, 

the decrease in deficit was partly because of the deceleration of domestic production. 

Therefore, deficit reduction was not sustainable (Southeast Asian economic outlook 

2011). 

So, what factors impact trade balance and what the consequences. In this 

study will examine the factors impact on trade balance in Vietnam. There are six 

factors that this study examine include oil price, foreign direct investment (FDI), 

government spending, domestic price, manufacturing growth rate and agricultural 

growth rate. 

2. Literature Review 

2.1 Trade balance 

This study examined six factors impact on trade balance include oil price, 

foreign direct investment (FDI), government spending, domestic price, 

manufacturing growth rate, agricultural growth rate – both of them are independent 

variables, and the trade balance is the dependent variable. 

 The economic can develop if the exports of that country can growth up or 

development and have a positive trade balance. Exports develop not only generate 

the foreign exchange earnings, it generate an development of infrastructures, 

decrease the unemployment, develop the domestic industries, increase the domestic 

production, increase the quality and quantities of the products, improve the living 

standard in that country (Rahimi Borujerdi 1997).  
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According Rakauskienè (2006), his study showed that an increase in the export 

volumes will have a positive impact on the development of the economy.  

 Tilelioglu and Al – Waqfi (1994) examined about structure and 

determinants of imports demand in small open less developed countries in Jordan. 

Their empirical showed that imports are highly and the value of imports more than 

value of exports which will lead a trade deficits on the country.  

 Gulzar (2011) examined about the factors on trade balance in Pakistan. The 

empirical showed that in Pakistan, trade balance is in deficits position continuous 

for a long – time. This problem comes from the imbalance between the value of 

imports and exports. Namely in Pakistan case, the value of import is higher more 

than the value of export. Thus, it makes the trade balance negative. 

2.2 Oil price 

There are difference researches created the result of the impact of oil price 

on the trade balance. Some research showed that oil price have positive influence on 

trade balance. Opposite, the other researches showed that oil price have negative 

influence or no impact on trade balance (Akpan 2007).  

 Tsen (2009) showed that in increase in oil price would lead to a decrease or 

an increase on the trade balance, it’s depends on that economy is the net oil 

importing or the net oil exporting. Namely, that country is the net oil exporting, an 

increase in oil price would lead to an increase in trade balance. If that country is the 

net oil importing, an increase in oil price would lead to an decrease on trade balance.  

Same result of Tsen (2009), Abeysinghe (2001) showed that, all most of the 

economies in the research are net oil importers. And there is negative impact on 

economy growth in both direct and indirect way. The result also showed that, the 

impact of oil price on growth may not important for a large economy like U.S but it 

could have a critical role in small economies or poor economies.  

 Mohammad (2010) examined about the impact of oil price on export 
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earning in Pakistan from 1975 to 2008. By using the vector error correction model 

(VECM), the results showed that the oil price had a negative relationship to export 

earnings.  

 Sanchez (2011) examined the effects of rising oil prices on 6 oil – 

importing countries includes Thailand, Tanzania, Bangladesh, Kenya, El Salvador, 

Nicaragua from 1990 to 2008 by using dynamic computable general equilibrium 

model (CGE). The results showed that an increase of oil price in the long – run will 

lead a high cost of goods that produce for export. Decrease export and increase 

import, worsen the trade balance. 

 In this study, oil price is expected to have a negative impact on the trade 

balance in Vietnam according to Akpan (2007), Mohammad (2010) and Sanchez 

(2011). After reviewing the previous study, the hypothesis was made: 

Hypothesis 1: The oil price will have negative impact on the trade balance. 

2.3 Foreign direct investment (FDI) 

 One of the factors can impact on trade balance is foreign direct investment. 

There are a few studies and research that examined about the impact of FDI on trade 

balance. 

 There are a lot of research about the relationship between FDI and Trade 

balance, bring about a result that there is an effect of FDI on exports (Blomstrom 

1988, Pfaffermayr 1994, Lin 1995).  

 More clearly, by examine the role of FDI in promoting economic growth in 

the industrial countries and developing countries during the period 1970 – 1989, 

Borensztein et al., (1998) showed that, FDI is an important factor that could become 

the vehicle of technology transfer which could contribute an increase to economic 

growth more than domestic investment.  

 Examine about the impact of foreign direct investment and trade on 

economic growth, Makki (2004) showed that, FDI has a strong positive impact on 
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trade. FDI is the main factor that could bring more transfer in advanced 

technologies to developing countries.  

 For the impact on import, Orr (1991) showed that FDI increase for a long 

time should lead to lower United State import and increase export, increase trade 

balance. 

In this study, FDI is expected to have a positive impact on trade balance in Vietnam 

according to Orr (1991). After reviewing the previous study, the hypothesis was 

made: 

 Hypothesis 2: The FDI will have positive impact on the trade balance. 

2.4 Government spending 

 In this study examined the impact of government spending on trade balance. 

There are a few studies to find out this impact. 

Blanchard and Perotti (2002) by using the context of SVAR models, the result 

showed that with a positive government spending shock, the consumption and real 

wages will be increase. More particularly with the research in export and import, 

Blanchard and Perotti showed that, an increasing in government spending shock 

will lead an increasing on imports and exports very strongly.  

With another research, Monacelli and Perotti (2006) showed the result that there is 

an equivocal effect on the trade balance towards an increase in government 

spending.  

 More clearly, Muller (2004) in their research showed that an increasing in 

government spending will lead an improving on trade balance.  

With import, Giuliodori and Beetsma (2004) by using European data, their result 

showed that, an increasing in government spending will lead an increasing in im  

However, in this study, government spending is expected to have a negative impact 

on trade balance according to Blanchard and Perotti (2002). After reviewing the 

previous study, the hypothesis was made: 



115 
 

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3ฉบบัท่ี3 (กรกฎาคม-กนัยายน2556) 

Hypothesis3: The Government spending will have negative impact on the trade 

balance. 

2.5 Domestic price 

 There are a few of researches to examine the effect of domestic price on the 

balance of trade. The domestic include the consumer price index (CPI) and the 

producer price index (PPI). But generally, in almost of research they’re just use the 

consumer price index (CPI) to find down the impact of the domestic price on the 

trade balance. And in this study also use CPI to determine its impact on trade 

balance in Vietnam. 

 Wilson and Takacs (1979) found out the result that there is the response of 

trade flows towards a change in prices by using quarterly import and export to 

analysis in six countries include Japan, Canada, Germany, United Kingdom, France 

and United States from 1957 to 1971 when these countries used the fixed exchange 

rate regime. The evidence showed that trade flows adjust differently towards a 

change in prices.  

 Oskooee (1986) examined that trade flows are more responsive towards 

change in the relative prices in the long – terms.  

More clearly, Kandil (2009) examined the effect of domestic price inflation on 

Balance of Payment (BOP). Totally, an increase in the domestic price will effect on 

an increase of import in a short – terms and long – terms. So, support by all the 

literature review above, there is appearance the impact of domestic price on the 

trade balance. This study examines the impact of this factor on trade balance in 

Vietnam – a developing country, and expects a negative impact of domestic price on 

trade balance according to Kandil (2009). After reviewing the previous study, the 

hypothesis was made: 

 Hypothesis 4: Domestic price will have negative impact on the trade 

balance.  
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2.6 Manufacturing growth rate 

 Manufacturing growth rate is one of factor of economic growth rate. 

Manufacturing growth rate has a role to improve the economy, especially on the 

trade balance.  

 Orr (1991) studied about the trade balance effects of foreign direct 

investment in United State Manufacturing. He examined that there is impact of 

manufacturing on the trade patterns. And there is positive effect of manufacturing 

on the trade balance. Namely, an increase in manufacturing will lead an increase on 

the trade balance.  

 Hussain (2005) suggested that the increase import of machinery is one of 

the factors responsible for the trouble balance of trade. His evidence empirical 

showed that the trade deficit reached 3.5 billion dollar in 9 months because of an 

increasing in oil price and import machinery.  

 Gulzar (2011) studied about the factors influencing the trade balance of 

Pakistan. His empirical result showed that, manufacturing growth rate has positive 

impact on the trade balance, reducing the trade deficits in Pakistan. 

In this study, manufacturing growth rate is expected to have a positive impact on the 

trade balance according to Orr (1991) and Gulzar (2011). After reviewing the 

previous study, the hypothesis was made: 

 Hypothesis 5: The manufacturing growth rate will have positive impact on 

the trade balance. 

2.7 Agricultural growth rate 

 There are a few of studies to find out the impact of Agricultural growth rate 

on the balance of trade. Some researches show that an increase on agricultural 

productivity will bring more benefit to the producers, as well as the domestic 

consumers and the foreign consumers of agricultural products. Besides that 



117 
 

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3ฉบบัท่ี3 (กรกฎาคม-กนัยายน2556) 

decreasing imports of agricultural products and increasing export of agricultural 

products (Araji 1980, Norton and Davis 1981, Araji and White 1990).  

 Thornton (1997) found that there is relationship between agriculture and 

economic growth that related to trade (include import and export). In another 

research, Konya and Singh (2009) examined the relationship between international 

trade and the domestic product (include agricultural and manufacturing products) in 

India during 1950 – 2003 base on vector error correction model (VECM). The result 

showed that agricultural can support in economic growth in India. 

 Gulzar (2011) examined the factors impact on trade balance in Pakistan. 

The consequence of the research showed that agricultural growth rate has a positive 

impact on the trade balance, and reduce the trade deficits in Pakistan. 

 Thungsuwan and Thompson (2003) and Vohra (2006) studied about the 

export – led economic growth. Their result showed that there is a positive impact 

between economic growth and export agricultural products in the short – terms and 

long – terms. 

 In this study, agricultural growth rate is expected to have a positive impact 

on the trade balance according to Thungsuwan and Thompson (2003), Gulzar 

(2011). After reviewing the previous study, the hypothesis was made: 
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 Hypothesis 6: The agricultural growth rate will have positive impact on the 

trade balance.  

Based on the literature review, the conceptual framework of this study is presented 

as figure 2.1: 

Figure 2.1 Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Methodology 

 This study used regression with logarithmic form (ln) to determine the 

impact of six factors on trade balance.  

Model application: 

 Independent variables are including oil price, FDI, government spending, 

domestic price, manufacturing growth rate, agricultural growth rate. 

Dependent variable: The model of this study employs the ratio of export to import 
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instead of trade balance as the dependent variable. Because there are 2 types of trade 

balance include nominal trade balance and real trade balance. The real trade balance 

depends on the real exchange rate, the real domestic income, and the real foreign 

income and opposite (Yusoff 2010). The ratio of export to import could be view as 

both nominal and real cases. Besides that, trade balance has positive or negative or 

equal to zero also. According to mathematical, negative or zero value can’t calculate 

to logarithmic. In the other hand, by using the ratio in logarithmic form will make 

the Marshall Lerner – condition more exactly than approximately (Onafowora 2003, 

Christensen 2012). The trade balance equation is as the following: 

ln �𝑋
𝑀
� = α0 + α  1 ln(OP) + α  2 ln(FDI) + α  3 ln(GS) + α  4 ln(DP) + α  5 

ln(MGR)  

+ α  6 ln(AGR) + ε 

 Where: 

 X: Export; 

 M: Import; 

 OP: Oil price; 

 FDI: Foreign direct investment; 

 GS: Government spending; 

 DP: Domestic price; 

 MGR: Manufacturing growth rate; 

 AGR: Agricultural growth rate. 
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4. Results 

The regression result is in Table 4.1 as the following: 

Table 4.1 Regression Results of trade balance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 11.39671 5.745155 1.983707 0.0500 

ln(OP) 0.063840 0.053198 1.200038 0.2329 

ln(FDI) -0.000584 0.007687 -0.076011 0.9396 

ln(GS) -0.016834 0.025516 -0.659727 0.5109 

ln(DP) -2.466108 1.231936 -2.001815 0.0480* 

ln(MGR) -0.018006 0.037464 -0.480629 0.6318 

ln(AGR) 6.45E-05 0.032660 0.001975 0.9984 

  R-squared 0.410830   

 

F-statistic 10.06109 

   Prob(F-statistic) 0.000000   

* = significant at level of 5% 

According the result, the Probability is equal to 0.000000 and less than 5%. 

Mean that, all the independent variables in this model can be using to determine 

their impact on the dependent variable ln �𝑋
𝑀
� at significant 5%. R-squared is 

equal to 0.410830. Mean that, from the equation 1, the estimate equation can 

explain the change of independent variable ln �𝑋
𝑀
� by 41.0830%. 

There are one significant variable include domestic price – ln(DP). The 

relationship direction can be explained as the following: 

The probability of ln(DP) is equal to 0.0480 and lower than 5% or significant at 

level 5%. The coefficient of ln(DP) is equal to -2.466108 mean that ln(DP) has 
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negative impact on ln �𝑋
𝑀
� or domestic price has negative impact on trade balance 

in Vietnam. If the domestic price is increasing 1 unit, the trade balance will be 

decreasing -2.466108 units.  

 In the overall, there is negative impact of domestic price on trade balance in 

Vietnam. The other factors include OP, FDI, GS, MGR and AGR had no impact on 

trade balance in Vietnam. 

5. Implications 

 From the result of this study, there was a negative impact of domestic price 

on trade balance in Vietnam, meaning that, an increasing domestic price will lead to 

and decrease of trade balance.  

 Domestic price is one of factors that are very important. The domestic price 

is increasing in Vietnam. Mean that, Vietnam must facing with the trade deficits for 

a long time. To solve this problem, domestic price is one of factors needs to pay 

special attention, and find the ways to decrease this factor. 

6. Conclusion and discussion 

 In the result for the factors impact on trade balance, the study found out that 

there is domestic price which impacted trade balance in Vietnam. Its probability was 

significant at level 5%. Hypothesis is accepted. And domestic price had negative 

impact on trade balance in Vietnam. With the other five factors including oil price, 

FDI, government spending, domestic price, manufacturing growth rate and 

agricultural growth rate had no impact on trade balance. The hypotheses are rejected. 

Summarize for testing hypothesis is in Table 6.1 as the following: 

 

 

 

 



122 
 

วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3ฉบบัท่ี3 (กรกฎาคม-กนัยายน2556) 

 

Table 6.1 Summarize for testing hypothesis 

Variable Statistical Significant 
Directional 

Relationship 

Direction is the same as 

expected 

Oil price X   

FDI X   

Government spending X   

Domestic price   _   

Manufacturing growth rate X   

Agricultural growth rate X   

 

 Vietnam is one of countries that had more dependent on the energy come 

from oil. Vietnam economy report estimated 70% oil and gasoline import from the 

outside. The government was still control the price of oil and gasoline in the 

domestic. That’s the reason the changing of oil price didn’t impact trade balance in 

Vietnam. 

 Besides that, the political instability is the reason that created a large barrier 

for the foreign investors to invest in Vietnam. The volumes of foreign investment to 

Vietnam were quite insignificant. This is the reason that FDI had no impact on trade 

balance in Vietnam. 

 With government spending, almost the spending of government used to 

remedy the disasters such as flooding, storms, droughts. There was no impact of it 

on trade balance in Vietnam. 

 With domestic price factor, when it is increasing, the price level of all the 

products will be increased. The cost of import raw – material, goods will be 

increased, improve the value of imports. The cost of the products that produce in the 

domestic will be increase also, create more problems for the enterprises to export 
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and sell the products. 

 In this study, the manufacturing growth rate didn’t impact trade balance. 

Because even though the volume of manufacturing products is increasing but the 

inventories are always very large and this number is increasing also. 

 With agricultural growth rate, the volume of its products is depending on 

season. And the volume of products selling is depending on the price. So, there was 

no impact of this factor on trade balance in Vietnam. 

7. Future research directions 

In further research should be adding more factors when examined the 

factors impact on trade balance to find out more results. 
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Factors Influencing Employee Turnover Intention:  

The Case of  Retail Industry in Bangkok, Thailand 
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      Abstract 

Purpose—The purpose of the paper was to measure the effect of job characteristic, 

job satisfaction and organizational commitment on employee turnover intention. 

Design/Methodology—A survey questionnaire was used to collect data from a 

sample of 384 employees in retail industry. The Structure Equation Model (SEM) 

was used  to analyze the model and examine the postulated hypothesis. 

Findings—Results showed that job characteristic has positive effect on job 

satisfaction and organizational commitment, job satisfaction also has positive effect 

organizational commitment, both of job satisfaction and organizational commitment 

were found had negatively effect on employee turnover intention. 

Research Implications—The findings provide the understanding of the factors 

affect employees’ turnover intention. Thus, it gives recommendations for managers 

to improve job satisfaction and organizational commitment to reduce employee 

turnover intention. 

Research Limitations—Given the size of the sample used, it was impossible 

include all the factors in this study. As a result, only the most popular and well-

researched factors were examined. 

Key words: job characteristic, job satisfaction, organizational commitment, 

employee turnover intention 
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Introduction  

Retail industry is an intermediary structure that communicates consumers 

and producers, with the development of economy development (Littler and Hudson, 

2003). Retail market provides a large number of jobs, without the large retail 

corporations, a considerably large number of employees will unemployed and this 

would unavoidably affect the nation’s economy. In Thailand, retail industry is one 

of the important components of Thailand GDP worth approximately 1.4 trillion Baht, 

including modern trade 40% and traditional trade 60% (Thailand Retail Industry 

report, 2011). It is the largest sector of the private economy (Hart et al., 2007). 

However, employee turnover become to a major concern for many 

organizations nowadays.  High employee turnover have a devastating effect on a 

company, especially if the lost employees are high performers. Thailand has seen 

more than a 10% average turnover rate for several years (Employee Turnover Costs 

Report, 2012). High employee turnover in Thailand cost the country in terms of 

human resource development and reduce the nation's global competitiveness 

(Thailand Retail Industry Report, 2011). Thus, one of the biggest problems in 

several industries is high employee turnover. High employee turnover has an impact 

on the quality and quantity of production. Thus, it is view as an area of cost that can 

be measured and benchmarked. For the causes lead to occur of employees’ turnover 

intention, many aspects have been studied by experts, psychological factors such as 

job satisfaction and organizational commitment.  

In the fierce competition situation, saving cost for each organization is 

indispensable. It is one of the most important methods that could improve the 

success of organization. Therefore, the objective of this study concentrates on how 

job characteristic, job satisfaction and organizational commitment influence 

employee turnover intention. Thus, the results are benefit to promote employee’s 

positive emotions for the managers who want to forecast and control the employee's 
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negative attitude in retail industry of Bangkok, Thailand. 

Literature Review 

Literature in this study includes employee turnover intention, organizational 

commitment, job satisfaction and job characteristic. 

Employee Turnover Intention 

Employee turnover is an important factor influencing employee 

productivity and other results. Barak et al., (2001) suggested that employee turnover 

is terror and costly. Hence employee turnover is worth manager’s while pay 

attention. Employee turnover intention is the single best predictor of turnover and as 

a key element in study employee behavior, also be the last step before the employee 

voluntary to leave (Lee and Bruvold, 2003). Employee turnover intentions has been 

substantiated of employee turnover to be robust accept from the most of scholars 

(Lee and Bruvold, 2003). For the definition of employee turnover intention, some 

researchers defined that employee turnover intention like a time-consuming process 

from thinking of quitting, intention to search a new job and intention to quit or stay 

(Jacqueline and Milton, 2007). 

Organizational Commitment 

Lambert (2003) indicates that organizational commitment as a 

psychological attachment of an employee to an organization. It’s viewed as a set of 

behavioral intentions to motivating many organizational and behavioral outcomes, 

which can be conceived of as a pattern of behaviors (Goulet and Frank, 2002). 

Given that the nature of organizational commitment is layered in terms of one’s 

possible commitment level, three specific commitment types have been identified 

which are affective commitment, normative commitment, continuance commitment 

(Meyer and Allen, 1984). Allen and Meyer (1997) defined that affective 

commitment pertains to the extent to which an individual identifies with 
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organization and reflects employee affective orientation towards. Continuance 

commitment was indicated that the employees do not leave organization because 

they are not willing to give up many years of accumulated results, and they need 

time to adapt to leave organization, and look for the new job (The Pennsylvania 

State University, 2011). Normative commitment has defined that an employee stays 

with an organization due to moral obligation; he/she doesn't want lose co-workers as 

lessor for resigning (Pastorino et al., 2010). 

Organizational commitment is viewed as the strongest predictor of 

employee turnover intention (Ahuja et al., 2007). Lin and Chen (2004) point out that 

organizational commitment negatively related with employee’s turnover intentions. 

Then managers want to reduce the employee turnover intention by improving 

organizational commitment, such as increases pay promotion, monetary bonuses, 

(Kaplan and Ferris, 2001). Because the high turnover bring about high enterprise 

cost, reduce the employee turnover must be a good way for cost reduction.  

             Hypothesis 1: Organizational commitment has positive effect on employee     

turnover intention. 

Job Satisfaction 

The most widely accepted explanation of job satisfaction as a pleasurable or 

positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experience 

(Droussiotis and Austin, 2007). Lim (2008) suggest that job satisfaction has 

significant influence whether individual or organization. Employees may have 

higher satisfaction when they are more satisfied to the work environment. Thus, this 

study focused on job facet satisfaction, which about specific job aspects. Pay 

satisfaction, salary is the basic requirements of employee, they are looking for a line 

with the labor pay remuneration. Supervisory satisfaction, supervisor is a frontline 

manager who is responsible for the supervision of employees. Co-worker 
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satisfaction, the close relationship among the co-workers can improve the rate of 

employee satisfaction (Wei, 2009). Promotion satisfaction, the action of shifting an 

employee up the organization hierarchy which will normally bring to an increase of 

responsibility and status and a better remuneration package among the individuals 

who are promoted.  

Several studies also indicated that job satisfaction is one of the most 

important factors for turnover intention (McKnight et al., 2009).The research has 

proposed a positive relationship between job satisfaction and organizational 

commitment (Yousef, 2000). It has a negative relationship with turnover intention 

(Alexandrov et al., 2007). Therefore, job satisfaction has been shown to reduce 

turnover intentions by the mediating construct organizational commitment. Hence, 

Lai Wan (2007) indicates that the satisfied motivated employee hard work for 

organization and positively influence organizational commitment. 

Hypothesis2: Job satisfaction has positive effect on organizational commitment. 

Hypothesis3: Job satisfaction has negative effect on employee turnover intention. 

Job Characteristic 

Hackman and Oldham’s (1975) job characteristic model identified five core 

job characteristics, including skill variety, task identity, task significance, autonomy, 

and feedback. They are related to three underlying psychological states: work 

meaningfulness, knowledge of results, and sense of responsibility. Consequently, 

job feedback is positively related to commitment (Johlke et al., 2000). Job 

characteristics is not only influence the employees’ feelings but also their behavioral 

outcomes. There should be positive relationships between job characteristics and job 

outcomes, such as job satisfaction and turnover intention (Gam, 2008). Employees' 

cognition of job characteristics would affect their performance as well as inspire 

them (Morgeson and Humphrey, 2006).  

Hypothesis4: Job characteristic has positive effect on job satisfaction. 
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Hypothesis5:Job characteristic has positive effect on organizational commitment. 

Conceptual Model 

Based on the literature review, the conceptual model of this study is 

presented as Figure 1. 

 
Figure 1: Conceptual model of the research 

Methodology 

This study used quantitative research methodology for exploring factors 

and developing a model of the employee turnover intention. The target population in 

this study focused on the employee who works in the retail industry in Bangkok, 

Thailand.  The size of sample group was 384 samples that’s extraction from the 

population.   

Research Instrument 

In this study, the structured questionnaire was designed in English and was 

translated to Thai language.   There were 5 parts which are personal information, job 

characteristic, job satisfaction, organizational commitment, employee turnover 

intention. The five point Likert scale was used to measure the data.  

 



133 

วารสาร การเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3ฉบบัที่3 (กรกฎาคม-กนัยายน2556) 

 

Data analysis 

The structural equation model (SEM) was performed to investigate the 

effect between dependent variable and independent variables. LISREL8.72  

program was used to analysis the data. The total effect and indirect effect are show 

in the output of LISREL program.  Five hypotheses were determined. 

Results 

In this study, 384 completed questionnaires from respondents were 

analyzed. Most of respondents are female (60.68%), single (74.74%) and age 

between 20 – 26 years old (39.32%). Besides that, the most of respondents are 

holding high school education level (39.84%), bachelor degree (36.72%). More than 

half respondents (52.34%) have monthly income in 9,000 to 15,000 Thai Baht. 

There are 32.03% of respondents who were working in the first year. Almost half of 

them work in sales’ position and hold 48.18 %.  
Table 1 Correlation Matrix 

Note: Correlation is significant at the 0.01(**) level. 

 

 Table 1 shows relationship among independent variables (job 

characteristic), mediate variables (job satisfaction, organizational commitment), and 

dependent variable (employee turnover intention). According the results, job 

characteristic (JC) has positive correlation with job satisfaction (JS) by r value 0.58 

(p=0.01), and organizational commitment (OC) by r value 0.48 (p=0.01). JC has 

negative correlation with employee turnover intention (ETI) by r value -0.55 

Correlation Matrix between latent 

variables 
JC JS OC ETI 

JC 1.00    

JS 0.58 1.00   

OC 0.48 0.67 1.00  

ETI -0.55 -0.38 -0.33 1.00 
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(p=0.01).The job satisfaction (JS) has positive correlation with organizational 

commitment (OC) by r value 0.67 (p=0.01), and has negative correlation with 

employee turnover intention (ETI) by r value -0.38 (p=0.01). Organizational 

commitment (OC) has negative correlation with employee turnover intention (ETI) 

by r value -0.33 (p=0.01).  

The results showed a goodness of fit of this model by Chi-Square which is 

30.16 (p = 0.067) in the standard p must much than 0.05. Root Mean Square 

Residual (RMR) in this study was 0.011, if RMR approach to zero means the model 

perfect fit with the conceptual framework. For root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) in this study is 0.035, accord with the standard of less 

than 0.05. For Comparative Fit Index (CFI) was 1 and it achieved the high standard. 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.96 within the scope of the standard.  

The result in table 2 indicated that the model fits the data well. 
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Table 2 Parameters of Statistic  

 

Variables 

         Factor Loading 

                  b                  

Std.                Solution 

SE t 

Measurement Model 

LAMBDA-X 

JC 

AVGSV 

AVGTI 

AVGTS    

AVGJA  

AVGJF 

 

0.42 

0.47 

0.51 

0.46 

0.50 

 

0.42 

0.47 

0.51 

0.46 

0.50 

 

0.11 

0.07 

0.14 

0.06 

0.03 

 

5.17 

4.26 

4.21 

4.14 

17.78 

LAMBDA-Y 

JS 

AVGPS 

AVGSS                      

AVGCS              

AVGPROM 

 

0.59 

0.57 

0.43 

0.63 

 

0.59 

0.57 

0.43 

0.63 

 

--- 

0.05 

0.06 

0.06 

 

--- 

11.43 

7.68 

10.45 

OC 

AVGAC 

AVGCC 

AVGNC                                                                       

 

0.66 

0.58 

0.58 

 

0.66 

0.58 

0.58 

 

---           

0.05 

0.05 

 

--- 

11.79 

11.66 

ETI 

ET 

 

1.00 

 

1.00 

 

--- 

 

--- 

BETA                                      

JS  OC 0.63 0.63 0.12 5.07 

JS  ETI -0.27 -0.27 0.11 -2.38 

OCETI -0.22 0.22 0.10 -2.08 

GAMMA 

JC JS 0.60 0.60 0.07 8.92 

JC OC 0.25 0.25 0.08 3.20 
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The Parameters of statistic is showed in Table 2 which consisted by 

LAMBDA-X, LAMBDA-Y, GAMMA and BETA total four components. 

LAMBDA-X is job characteristic which includes skill variety (AVGSV), task 

identity (AVGTI), task significance (AVGTS), job autonomy (AVGJA), job 

feedback (AVGJF). The five dimensions have weight from 0.42 to 0.51, t value 

from 4.14 to 17.78. LAMBDA-Y in this study includes job satisfaction, 

organizational commitment and employee turnover intention. Job satisfaction 

consists by 4 observe variables included pay satisfaction (AVGPS), Supervisor 

satisfaction (AVGSS), Co-worker satisfaction (AVGCS), promotion satisfaction 

(AVGPROM). They have weight from 0.43 to 0.63 by a t value from 7.68 to 11.43. 

Organizational commitment includes 3 components which are affective commitment 

(AVGAC), continuance commitment (AVGCC) and normative commitment 

(AVGNC). These three components have weight from 0.58 to 0.66 by t value from 

11.66 to 11.79. 

BETA means the level of weight that the endogenous variable can measure 

the endogenous variables. In this study, job satisfaction (JS) can present 63% 

(Std=0.63, SE= 0.12, t= 5.07) of positive level of organizational commitment (OC), 

it can present 27% (Std=-0.27, SE= 0.11 t= -2.38) of negative level of employee 

turnover intention (ETI). Organizational commitment (OC) can present 22% (Std=-

0.22, SE= 0.10 t= -2.08) of negative level of employee turnover intention (ETI). 

GAMMA parameters means the weight of latent variable can present exogenous 

variable. Job characteristic (JC) can present 63% (Std=0.63, SE= 0.07, t= 8.92) of 

positive level of job satisfaction (JS), it also can present 25% (Std=0.63, SE= 0.08, 

t= 3.20) of positive level of organizational commitment (OC). 
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Table 3 Total Effects, Direct Effect and Indirect Effect of Model 

Effect 

Cause 

JS  OC  ETI  

TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

JC 0.60 --- 0.60 0.63 0.38 0.25 -0.30 -0.30 0.00  

JS --- --- --- 0.63 --- 0.63 -0.40 -0.13 -0.27 

OC --- --- --- --- --- --- -0.22 --- -0.22 

Note: TE = Total Effect  DE = Direct Effect  IE = Indirect Effect 

 

Table 3, describe the total effect, indirect effect and direct effect among 

each variable. The results indicate that job characteristic has positive direct effect to 

job satisfaction at 0.60; also has positive indirect effect to organizational 

commitment at 0.38 and direct effect at 0.25; it has negative indirect effect to 

employee turnover intention at -0.30. Job satisfaction has positive direct effect to 

organizational commitment at 0.63, has negative indirect effect to employee 

turnover intention at -0.13 and direct effect at -0.27. Organizational commitment has 

negative direct effect on employee turnover intention at -0.22. Therefore, each 

variable has significant in structural model. 
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Figure 2 SEM results of this study 

 

Conclusion 

 In this study, all hypotheses are accepted. The findings confirm that job 

characteristic has positive direct effect on job satisfaction and organizational 

commitment, it consistent in the literature review of Gam (2008). Job satisfaction 

has positive direct effect on organizational commitment consistent with Yousef 

(2000) and has negative direct effect on employee turnover intention (Alexandrov et 

al., 2007). Organizational commitment has been point out that it can negatively 

affect employee turnover intention the same result with Lin and Chen (2004). Thus, 

each variable has significant in structural model and anastomosis with hypothesis 

which put forward from literature combined with the actual situation.  

Discussion  

The finding from this study is useful for understanding the factors 

influencing employee turnover intention of retail industry in Bangkok, Thailand. 

Therefore it’s beneficial for managers to reduce employee turnover intention. Such 

as improve job satisfaction of employee, managers could give more opportunities 
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advancement. In addition, managers could improve job satisfaction by design the 

appropriate job for employees. The second way is improve organizational 

commitment of employee by improve affective commitment, set up good corporate 

image and instill to employee positive values. The third way is improve job 

characteristic, design work to fit most of the employee's competence and values. 

Give employees more freedom and pay more attention to employees and their work.  

In order to make the framework more comprehensive and can be used in 

more other areas, job characteristic and job satisfaction can be measure by more 

dimensions. For future research can put more dimensions such as organizational 

satisfaction, put new variables in model such as employees’ values.  The model can 

be compare in more different industries, thus the sample group of research can use 

other industries and countries. For example, it can be used to study about employee 

turnover intention of manufacturing industry in Thailand or other countries. Also 

can be study in employee turnover intention of insurance, or Banking.  

The future research should provide an appropriate quantity of questions in 

the questionnaire. As far as possible ask each respondent serious answer all 

questions. Ensure that the data collected with the highest quality. 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

 Factor affecting the stock price of Berli Jucker Public Company Limited. 

(BJC) 

กิติพนัธ์ ป่ินแกว้ 1 ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพย ์บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (BJC)ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

พิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน(IN) ,ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) ,อัตราเงินเฟ้อ(INF) ,ดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค(CCI) และอัตรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 

ถึงเดือนธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีการสร้างสมการถดถอย

เชิงซ้อน(Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด(Ordinary Least 

Squares : OLS) 

การศึกษาพบว่าท่ีระดบันัยสําคญัร้อยละ 95 ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายราคา

หลกัทรัพย ์บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (BJC) ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

3 เดือน(IN)และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI)  โดยมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ(INF)และอตัราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ซ่ึงนกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุนต่อไป 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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คําสําคัญ : ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ,ราคาหลกัทรัพย ์

Abstract 

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

Berli Jucker PCL.(BJC) is to study economic factor that determine stock price of 

Berli Jucker PCL.(BJC) 

The Economic factors used in this study are Stock Interest Rate 3 

month(IN) ,Consumer Price Index(CPI) ,Inflation Rate(INF) ,Consumer Confidence 

Index(CCI) ,and Foreign Exchange Rate (EXR) 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 show that , Interest Rate 3 month(IN) and Consumer 

Confidence Index(CCI) statistically are positively affect the stock price of Berli 

Jucker PCL.(BJC) at the significance level of 0.05. Meanwhile Inflation Rate(INF) 

and Foreign Exchange Rate (EXR) have  the involvement in the opposite direction 

as well. 

Key word : Economic Facture ,Stock Price  

1.บทนํา 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคญัในการเป็นตวักลางท่ีระดม

เงินทุนจากแหล่งต่างๆมาจดัสรรให้กบัธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนเพื่อนาํไปขยายกิจการ 

โดยการออกหลกัทรัพยจ์าํหน่ายให้กบันักลงทุน ตวันักลงทุนเองก็จะมีส่วนร่วมใน

การเป็นเจา้ของกิจการรวมถึงมีสิทธิรับผลตอบแทนทางการเงินในหลกัทรัพยท่ี์นัก

ลงทุนถืออยู ่ส่วนในแง่ธุรกิจก็จะไดเ้งินทุนมาเพื่อนาํไปใชใ้นการประกอบธุรกิจและ

ขยายกิจการต่อไป ในปัจจุบนัสภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การขยายตวั

อย่างต่อเน่ืองตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยสาเหตุท่ีทําให้ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองน้ีเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศมหาอาํนาจ

ทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐอเมริกาและยโุรปท่ีเกิดวกิฤตภายใน และประเทศเหล่าน้ียงัตอ้ง
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อาศยัเม็ดเงินอดัฉีดจาํนวนมากเขา้สู่ระบบ ตามธรรมชาติของกระแสเงินทุนนั้นย่อม

ต้องถ่ายเทไปสู่ท่ีท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้เงินไหลเข้าสู่

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบเอเชียท่ีกาํลงัพฒันารวมถึงประเทศไทยดว้ย ก็เพราะ

เรามีปัจจยัพื้นฐานเศรษฐกิจดี และยิ่งมีการลงทุนโดยตรง ก็ยิ่งทาํให้เกิดการจา้งงาน

และเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ผนวกกบัการได้รับแรงหนุนจากการลงทุน

พื้นฐานของภาครัฐบาล ทาํให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็น

จาํนวนมาก  

สําหรับข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมนั้ น เน่ืองจากอุตสาหกรรมแต่ละ

อุตสาหกรรมมีลกัษณะโครงสร้างและการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมย่อมไม่เท่ากัน ใน

อุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทยนั้น ปัจจุบนัมีนกัลงทุนหนัมาให้ความสนใจ

กนัอย่างต่อเน่ือง ในรายงานการวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้น

ของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

หมวดธุรกิจ : พาณิชย ์และจากการจดัลาํดบักลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ในลาํดบัตน้ๆของ

กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบกับประสบการณ์และความน่าเช่ือถือของผู ้บริหาร 

บุคลากร ขีดความสามารถดา้นการตลาด การผลิต การบริการ การวิจยัและพฒันา การ

บริหาร และระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ จึงเป็นสาเหตุให้ขา้พเจา้เลือก

ศึกษางานวจิยัน้ี 

 นกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์คาดหวงัผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์อง

หรือผลตอบแทนจากเงินปันผล แต่ทั้ งน้ีราคาหลักทรัพย์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยฯ์สามารถข้ึนลงไดต้ามสภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ซ่ึงไม่ไดก้ารันตี

ผลตอบแทนท่ีแน่นอนเหมือนเงินฝากท่ีฝากไวก้ับธนาคารพาณิชย์ การลงทุนใน

หลกัทรัพยใ์ดท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลตอบแทนสูง นกัลงทุนตอ้งพึงระลึกไวว้า่จะตอ้งพบ

กบัความเส่ียงสูงดว้ยเช่นเดียวกนั ฉะนั้นอาจกล่าวไดว้า่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯนั้นเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง นกัลงทุนตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐานอยา่งรอบคอบ
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เสียก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ ดงันั้นดว้ยภาวะความไม่แน่นอนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์น้ีจึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดการศึกษาว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่ง

ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั(มหาชน) โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุด และเป็นปัจจยัท่ีมีการประกาศ

ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขสู่สาธารณะชนอยา่งชดัเจน โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีผูส้นใจและนกั

ลงทุนสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนไดต้ามระดบัความตอ้งการหรือ

ระดบัความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได ้

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 

จาํกดั(มหาชน) โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 

เดือน ดัชนีราคาผู ้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค และอัตรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีได้กําหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน(IN) ,ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) ,อัตราเงินเฟ้อ(INF) ,ดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค(CCI) และอัตรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั(มหาชน) (BJC) 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั

(มหาชน) (BJC) ช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้ งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Data)เป็น

รายเดือน ซ่ึงตวัแปรต่างๆท่ีเลือกมาศึกษาความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 

เดือน(IN) ,ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ,อตัราเงินเฟ้อ(INF) ,ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค

(CCI) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั

(มหาชน) 

2. เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พาณิชย ์

3. เป็นฐานขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจใน

อนาคต 

2.วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุ้นบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั(มหาชน) 

ผูว้จิยัจะรวบรวมนาํเสนอแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งและมีประโยชน์

ต่อการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามลาํดบัดงัน้ี 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2552) ได้กล่าวว่า การลงทุน หมายถึง

กระบวนการท่ีผูล้งทุนเลือกท่ีจะชะลอการจ่ายในวนัน้ีเพื่อสร้างความมัน่คัง่ให้เพิ่มสูง

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน (IN) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

 
อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

 
ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) 

 

ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อราคาหุน้ 

บริษทั เบอร์ล่ี 

ยคุเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 
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ในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตรา

สารทุน ตราสารหน้ี หรือดว้ยวธีิการอ่ืนๆ โดยมุ่งหวงัให้ไดรั้บกระแสเงินสดจากการ

ลงทุนนั้นๆ และมุ่งหวงัใหห้ลกัทรัพย ์หรือตราสารการเงินท่ีไดล้งทุนไปมีมูลค่าสูงข้ึน 

ทั้งน้ีเพื่อให้คุ ้มกับต้นทุนค่าเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอาํนาจซ้ือท่ีสูญเสียไปอัน

เน่ืองมาจากภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงชดเชยความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน 

แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่ความเส่ียงทางธุรกิจ คือความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บของการลงทุนในการลงทุนของธุรกิจนั้นผนัผวนไปจาก

ท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้ดงันั้นหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทาํให้

ธุรกิจเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่แน่นอน ซ่ึงจะ

ส่งผลกบัธุรกิจต่างๆโดยตรงเพราะจะทาํให้ผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีตอ้งการเกิดความ

ไม่แน่นอนข้ึน “เม่ือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามกัมองกนัในแง่เดียววา่การ

ลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูงจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่เราก็คงจะมองขา้ม

ไปไม่ได้เลยทีเดียวว่าการท่ีมีความเส่ียงสูงนั้นจะทาํให้เกิดโอกาสในการขาดทุนสูง

เช่นเดียวกนั การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี แต่ก่อนท่ีเรา

ศึกษาวา่ความเส่ียงต่างๆจะมีการป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอย่างไรนั้น เราจะตอ้งศึกษาถึง

ชนิดของความเส่ียงก่อนวา่ความเส่ียงดงักล่าวเป็นเช่นไร และเราก็จะตอ้งทราบความ

เส่ียงดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใด จะคุม้ค่ากบัการท่ีเราจะทาํการ

ป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ เราจึงจะทราบได้ว่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้นจะมีวิธี

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งไร 

ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

 การเติบโตของ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั(มหาชน) (BJC) มาจากการขยาย

กาํลงัการผลิตในหลายธุรกิจ นอกเหนือจากการขยายธุรกิจในปัจจุบนั BJC ยงัสนใจท่ี

จะเขา้ซ้ือกิจการอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกเพื่อท่ีจะไดมี้ช่องทางการกระจายสินคา้
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เป็นของตนเองซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงในการพึ่งพาร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ รวมถึง 

BJC มีฐานธุรกิจท่ีแขง็แกร่งทั้งการเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์แกว้รายใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน 

ผูผ้ลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค

ท่ีมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยา่งกวา้งขวาง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอก จากน้ียงัมีแนวโนม้เติบโตระยะยาวจากการขยาย

ธุรกิจไปยงัภูมิภาคอินโดจีนซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพเติบโตไดอี้กมาก  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ทาํการศึกษาตัง่แต่ช่วงท่ีประเทศไทยไดเ้กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 

จนถึงช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยกลบัมาฟ้ืนตวัและกาํลงัมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ. 2546 ด้วยกรรมวิธีการทดสอบแบบวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares : OLS) โดยทาํการศึกษาเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ปี พ.ศ. 2540-2542 และช่วงหลงัการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจตัง่แต่ปี พ.ศ. 2543-

2546 ซ่ึงผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 กรณีตามช่วงเวลาของเศรษฐกิจ เพื่อความสัมพนัธ์

ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตวัแปรทาง

เศรษฐกิจต่างๆซ่ึงประกอบดว้ย งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล (BUD), ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI), อตัราการแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ(EXR), ปริมาณเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างประเทศ(NFI), ปริมาณเงินในความหมายแคบ

(M1) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร(IR) 

 ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1.ในช่ วง ท่ี เ กิดวิกฤ ตฺก ารณ์ ทา ง เศรษ ฐกิจตัวแป รทา ง เศ รษ ฐกิ จ ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลักทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 

Index จะพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI), ปริมาณเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องนัก

ลงทุนต่างประเทศ(NFI), งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล(BUD) และอตัราดอกเบ้ียเงิน
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ฝากของธนาคาร(IR) นั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ในช่วงหลงัจากการเกิดวิกฤตฺการณ์ทางเศรษฐกิจตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลักทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 

Index จะพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI), งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล(BUD), 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ(EXR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของ

ธนาคาร(IR) นั้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทิพยรัตน์ นุ้ยเมือง (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ

ธุรกิจการแพทยใ์นประเทศไทย ใช้ขอ้มูลแบบรายเดือน ตัง่แต่เดือนมกราคา พ.ศ. 

2547 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ราคาปิดของหุ้นในกลุ่ม

การแพทย์ของเดือนท่ีผ่านมา(PEHEALTH-1), อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

(DHELTH), ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ(I), อตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR), ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์Nikkei(NKI), ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(SET) และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ(FPIF) มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้น

ของธุรกิจการแพทย ์โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา(Ordinary Least Squares 

: OLS)  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทยข์อง

เดือนท่ีผา่นมา(PEHEALTH-1), อตัราผลตอบแทนเงินปันผล(DHELTH), ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) ,อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา(I), ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ Nikkei(NKI) และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากต่างประเทศ(FPIF) มี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจการแพทย ์ได้

ร้อยละ 98.75 โดย ราคาปิดของหุ้นในกลุ่มการแพทย์ของเดือนท่ีผ่านมา

(PEHEALTH-1), อตัราผลตอบแทนเงินปันผล(DHELTH), ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) , 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Nikkei(NKI) และปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากต่างประเทศ(FPIF) มีนยัสําคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นของธุรกิจ
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การแพทย์(HELTH) ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ(I) มีนัยสําคญัทางสถิติใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุน้ของธุรกิจการแพทย(์HELTH) 

สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน

ตัง่แต่ มกราคม 2550 ถึงธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาส พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ

อตัราเงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้นและดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนดัชนีราคาผู ้บริโภค ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นรายไตรมาส ตัง่แต่ช่วงไตร

มาสท่ีส่ีปี พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสท่ีสองปี พ.ศ. 2552 โดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบ

สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ในการประเมินค่าทางสถิติ 

โดยใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง

(RINT), เงินปันผลเฉล่ีย(DIV) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวดัจากการ

เติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแท้จริง (RGDP) เป็นตวัแปรอิสระท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (BANK) เป็นตวัแปรตาม โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัทั้งส่ีมีความสัมพนัธ์อยา่ง
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มีนยัทางสถิติกบัตวัแปรตาม โดยอตัราเงินเฟ้อ (INF), อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแทจ้ริง

(RINT), เงินปันผลเฉล่ีย(DIV) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยวดัจากการ

เติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริง (RGDP) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(BANK) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ชมพูนุท จินตนาวสาร (2555) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิแบบรายเดือน ตัง่แต่เดือนสิงหาคม 

2550 ถึงกรกฎาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์แบบสถิติ

พหุถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมา

ศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ,อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน

(INR) ,อตัราเงินเฟ้อ(INF) ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ

(EXR) ,ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) ,ปริมาณการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืม(EP) และ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาวา่มีปัจจยัอยา่งนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (FOOD) ซ่ึงเป็นตัวแปรตาม โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน(PII) ,อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) ,ดชันี

ราคาหลักทรัพย์(SET) และดัชนีราคาผู ้บริโภค(CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม(FOOD) ส่วนอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR) ,อตัราเงินเฟ้อ(INF) และปริมาณการส่งออกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม(EP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืม(FOOD) 

วราภรณ์ จามรสวัสด์ิ (2555) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิแบบรายเดือน ตัง่แต่

เดือนสิงหาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET), 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI), ดชันีความเช่ือมัน่

ผูบ้ริโภค(CCI) และดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย(์PROP) ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม โดยใช้

การวิเคราะห์แบบสถิติพหุถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่าตวัแปรอิสระท่ีส่งผล

กระทบต่อดชันีหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย(์PROP)ในเชิงบวกมีทั้งส้ิน  4 

ตวัแปร ได้แก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET), ดชันี

ราคาวสัดุก่อสร้าง(CMI), ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ(BSI) , ดชันีความเช่ือมัน่

ผู ้บริโภค(CCI)  ส่วนตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย(์PROP)ในเชิงลบมี 1 ตวัแปรคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในงานวิจยัน้ี ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Time 

Series Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน(IN) ,ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ,อตัราเงินเฟ้อ(INF) ,ดชันี

ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ

(EXR) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทาํงานวิจัย 

 ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของ 

บริษัท เบอร์ล่ี  ยุคเกอร์ จ ํากัด (มหาชน)คร้ังน้ีทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณดว้ยวธีิการสร้างสมการเชิงถดถอยโดยใชว้ธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย ประกอบดว้ยตวัแปรตาม 1 ตวัและตวั

แปรอิสระ 1 ตวัเขียนอยูใ่นรูปสมการ ดงัน้ี 

   Yi   = a + bx  + ei 
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โดยท่ี  Y  =  ตวัแปรตาม 

  a  =  ค่าคงท่ี 

 b  =  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระเป็นตวับ่งช้ีอิทธิพลของตวั

   แปรตาม 

  x  =  ตวัแปรอิสระb 

  e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรตาม 

 อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากจึงไม่

สามารถศึกษาจากประชากรได้ทั้งหมดเน่ืองจากมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้งศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ดงันั้นสมการถดถอยท่ีเขียนอยูใ่นรูป

ค่าสถิติ จึงอยูใ่นรูป 

   Yi = a  + bx + ei 

 โดย a = ตวัประมาณค่าของ a; b คือตวัประมาณค่าของ b; และ e คือตวั

ประมาณค่าของ e แต่เน่ืองจาก e = Y- Yi เม่ือ Y = ขอ้มูลท่ีสังเกตไดห้รือจดัหาได ้และ 

Yi = ขอ้มูลหรือค่าท่ีไดจ้ากสมการทาํนาย ดงันั้นผลรวมทั้งหมดของ (Y – Yi)2 จะตอ้ง

มีค่าน้อยท่ีสุดและผลรวมทั้งหมดของ e = 0 ทาํให้สมการเหลือเพียงค่า a และ b 

เท่านั้น 

 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัจึงไดส้ร้างแบบจาํลอง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ของ บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งัน้ี 

  BJC = a + b1IN +b2CPI + b3INF + b4CCI + b5EXR 

a หมายถึง ค่าคงท่ี 

b หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

BJC  หมายถึง ราคาหุน้ของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

IN  หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน 

 CPI  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 INF  หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 
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 CCI  หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

 EXR  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

สําหรับขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ(Secondary Time Series Data) 

โดยรวบรวมข้อมูลยอ้นหลังของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาตั้ งแต่ วนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวน 60 เดือน โดยท่ีมาของขอ้มูลมี

ดงัต่อไปน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) อีกทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดย

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

แลว้จึงนาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัราคาหุ้น

ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) และมีขั้นตอนการพิจารณาการทํา 

Multiple Regression  

การนําเสนอข้อมูล 

ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุค

เกอร์ จาํกดั(มหาชน)ในคร้ังน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยจะเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์คือการนําเสนอสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปัญหา Multicollinearityดว้ยการทาํ 

Correlation Matrix หลงัจากนั้นจึงทาํการ Run Regressions เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์

และความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาค่าต่างๆ เช่น ค่า 

F-Statistic ,ค่า R Square (R2) ,ค่า Dubin-Watson (D.W.) และตรวจสอบสมมติฐาน
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ทิศทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามผลลัพธ์จากการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงซอ้น 

BJC = 149.9995 + 8.164175IN - 0.840029CPI - 1.259704INF + 1.293465CCI  

                (1.339763)  (5.987578)**  (-1.008453)    (-2.803984)**   (3.662181)**   

                - 2.746768EXR 

                 (-2.114398)** 

โดยมีค่า F-statistic = 51.42931 

            Prob(F-statistic) = 0.000000 

            R-squared = 0.826448 

            Adjusted R-squared = 0.810379 

              N = 60 

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ หมายถึงค่า T-statistic 

                  ** หมายถึงระดบันยัสาํคญั 0.05 

            สรุปผลการศึกษาพบว่ามีตวัแปรอิสระ 4 ตวัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (BJC) อยา่งมีนยัสําคญัดว้ยระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตวัแปรอิสระน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) (BJC) ไดถึ้งร้อยละ 81.0379  อีก

ร้อยละ 18.9621 เกิดจากปัจจยัอ่ืน และค่า Durbin-Watson = 0.710385 และแกปั้ญหา

ทั้ง Heteroskedasticity และ Autocorrelation ดว้ย Newey-Wast โดยสามารถอธิบายค่า

สัมประสิทธ์ิไดด้งัน้ี 

            อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน(IN) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 8.164175 สามารถ

อธิบายไดว้า่ หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํ

ใหร้าคาหุน้ของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 8.164175 ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

            อตัราเงินเฟ้อ(INF) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -1.259704 สามารถอธิบายไดว้่า 

หากอตัราเงินเฟ้อ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี 
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ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -1.259704 ในทิศทางตรงกันข้าม ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน 

            ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.293465 สามารถ

อธิบายไดว้า่ หากดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้

ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป 1.293465 ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

            อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(EXR) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

เท่ากบั -2.746768 สามารถอธิบายได้ว่า หากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย (จุด) จะทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี 

ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนแปลงไป -2.746768 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน 

5.อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) สามารถ

อธิบายปัจจยัต่างๆไดโ้ดยแบ่งออกเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมี

นยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

    1.1 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน (IN) มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี 

ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะวา่ ในช่วงท่ีทาํการ

วิจยัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตํ่า ต่อมาเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 

เดือนเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ก็เพิ่ม

สูงข้ึนดว้ย นกัลงทุนจึงยงัถือหุ้นของบริษทัเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) อยูเ่พราะ

ได ้Yield ในระดบัท่ีสูงข้ึนอยู ่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประทสัน์ ตนัเจริญ 

(2546) แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทิพยรัตน์ นุย้เมือง (2551) 
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    1.2 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญั เพราะวา่ ภาวะเงินเฟ้อทาํให้คนใช้

จ่ายน้อยลง เม่ือผูบ้ริโภคลดปริมาณการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นสินคา้หลกั

ของบริษทัฯ จึงทาํให้ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ลดตํ่าลง

ดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) และชมพูนุท 

จินตนาวสาร (2555) แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิคุณ 

(2554) 

    1.3 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค(CCI) มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี 

ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญั เพราะว่าเม่ือผูล้งทุน

เช่ือมัน่ในบริษทัแลว้ก็จะส่งผลให้มีนกัลงทุนเขา้มาซ้ือหุ้นของบริษทัฯมากข้ึน เม่ือมี

คนตอ้งการมากข้ึนจึงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วราภรณ์ จามรสวสัด์ิ (2555)  

    1.4 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) มีผลต่อ

ราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมี

นยัสําคญั เพราะวา่ ปัจจุบนัไดมี้การเคล่ือนยา้ยเงินทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปเขา้มาลงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากข้ึนจึงส่งผลกระทบให้ค่าเงิน

บาทแข็งค่าข้ึน(อัตราแลกเปล่ียนลดลง) ประกอบกับค่านิยมท่ีนักลงทุนต่างชาติ

ตอ้งการเขา้ไปลงทุนในสกุลเงินท่ีแขง็ค่าข้ึนของประเทศนั้นๆ ซ่ึงเป็นผลดีต่อราคาหุ้น

ของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวิมล สังข

ทบัทิมสังข (2554) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประทสัน์ ตนัเจริญ (2546) 

และชมพนุูท จินตนาวสาร (2555) 

2. ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  

    2.1 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ไม่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษทั เบอร์ล่ี ยุค

เกอร์ จาํกัด (มหาชน) เน่ืองจากข้อมูลท่ีนํามาศึกษาน้ีเป็นดัชนีราคาผูบ้ริโภคชนิด

ทัว่ไป ไม่ไดใ้ชค้่าดชันีราคาผูบ้ริโภคแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถสรุปได้
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วา่เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึนแลว้จะทาํใหร้าคาหุน้ของบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิมล สังขทบัทิมสังข (2554) 

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทิพยรัตน์ นุย้เมือง (2551)  

ข้อเสนอแนะ 

            1.ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ  5 ตวัแปรอิสระ ท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจเท่านั้น คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน(Interest Rate: IN) ,ดชันี

ผูบ้ริโภค(Consumer price Index: CPI)อตัราเงินเฟ้อ(Inflation Rate: INF) ,ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางธุรกิจ(Consumer Confidence Index :CCI) และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ(Foreign Exchange Rate: EXR) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ัง

ต่อไป ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาหุน้ของบริษทั เบอร์

ล่ี ยุดเกอร์ จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ ปริมาณเงินในมือประชาชน เหตุการณ์ความไม่

มั่นคงทางการเมือง การเก็งกําไรในรูปของการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนๆ เช่น 

พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

            2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาทั้งความเส่ียงท่ีเป็นระบบและ

ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเพื่อจะไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยว์า่เกิด

จากความเส่ียงภายในธุรกิจ หรือความเส่ียงอันเกิดจากความเปล่ียนแปลงปัจจัย

แวดลอ้มภายนอก ความเส่ียงใดส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากกวา่   กนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจ พิจารณาเลือกลงทุน 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานในด้านการส่ือสาร 

ขององค์กรแบบมีสาขา  

กรณีศึกษาพนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จํากดั ( ไทวสัดุ ) 

THE FACTORS OF AFFECTING THE WORK TO AN EMPLOYEE’S 

COMMUNICATIONS WITHIN THE ORGANIZATION WITH  ITS  BRANCH 

CASE STUDY : CRC POWER  RETAIL CO., LTD.  (THAIWATSADU ) 

กษิด์ิเดช  เสวตเวช 1  ร.ศ. กาญจนาท  เรืองวรากร 2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้น

ประชากรศาสตร์     ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัด้านผูส่้งข้อมูล/ข่าวสารปัจจยัด้าน

ความรู้ความเขา้ใจ  ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับข่าวสาร  ปัจจยัดา้นท่ีมีผลกระทบใน

การทาํงาน    ท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์ร

แบบมีสาขา   กรณีศึกษาพนกังาน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ  พนกังานบริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ 

รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  จาํนวน 224  คน  โดยใช้สาขา บางนา และ สุขาภิบาล 3 โดย

ใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     ค่าสถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบ

ค่า ( Independent t-test  One Way ANOVA  ในส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของแบบ 

สอบ- ถาม  และบทสัมภาษณ์ใชก้ารประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป

ในการนาํเสนอขอ้มูล  

----------------------------------------------- 
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http://www.jobant.com/company/9935.html
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ผลจาการวจิยัพบวา่ พนกังาน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ ) 

มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดในการทาํงานคือ ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับ

ข่าวสารค่าเฉล่ียในการวจิยั 3.15 จากพนกังานทั้งหมด 224  คน และปัจจยัดา้นลกัษณะ

งาน ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ในการทาํงาน เม่ือพิจารณา เป็นรายประเด็นของแต่ละปัจจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง หนา้ท่ี

ความรับผิดชอบในการทาํงานของท่านมีความสําคัญในด้านการถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารในองคก์ร ระดบัค่าเฉล่ีย 3.18  ซ่ึงในขอ้ดงักล่าวจะเป็นลกัษณะหนา้ท่ีในการ

ทาํงานของในระดบัหัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอด หรือผูช่้วย ขาดทกัษะใน

การถ่ายทอดความรู้ 

2. ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูล ข่าวสาร ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง 

ปริมาณข้อมูลข่าวสารภายใน 1  วนัมีมากจนเกินไปไม่สามารถปฏิบติังานได้ทัน 

ระดบัค่าเฉล่ีย 3.29  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว เป็นการส่งขอ้มูลให้พนักงานปฏิบติังานท่ีมี

จาํนวนมากเกินไปจนไม่สามารถทาํงานไดท้นัตามกาํหนดท่ีวางไว ้หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัไดท้นัตามคาํสั่งนั้น ๆ ภายใน 1 วนั 

3. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง 

การแจง้ให้ทราบถึงนโยบายของบริษทั ระดบัค่าเฉล่ีย 3.29 นั้นหมายถึง ทางบริษทั

ไม่ได้มีการแจ้งนโยบายในการทาํงานให้พนักงานในระดับผูใ้ต้บังคับบัญชาให้

รับทราบเลยทาํใหพ้นกังานทาํงานแบบไม่มีจุดมุ่งหวงัท่ีแทจ้ริง  

4. ปัจจยัด้านช่องทางในการรับข่าวสาร ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงาน

ได้แก่เร่ืองตอ้งการให้หัวหน้างานแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานระดบั

ค่าเฉล่ีย 3.63 ตอ้งเขา้ไปวิเคราะห์อีกคร้ังถึงเร่ืองต่าง ๆ หรือประเด็นในการประชุมใน

การแจง้ข่าวสาร 

 5. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานได้แก่เร่ือง

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการให้ปฏิบติังานไม่ชดัเจน ระดบัค่าเฉล่ีย 3.17 หมายถึงการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนในการทาํงานก็ส่งผลให้พนกังานทาํงานอยา่งไม่มีจุดมุ่งหมาย

และทาํงานไม่ประสบความสาํเร็จตามท่ีบริษทัตั้งไว ้



164 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 

 

 จากทั้ง 5 ปัจจยั จะมีความความสอดคลอ้งกนั คือการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั 

นั้นคือข่าวสารท่ีส่งออกมา ไม่มีความชดัเจน การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นประโยชน์ และมี

จาํนวนมากเกินไปในด้านขอ้มูลทาํให้พนักงานไม่สามารถทาํงานไดท้นัตามเวลาท่ี

กาํหนดไว ้โดยเฉพาะการมีจาํนวนสาขามาก ก็ส่งผลให้มีผลกระทบกบัการทาํงานใน

ระดบัสาขาเช่นกนั การทาํงานท่ีเป็นระบบข้ึนอยู่กบัการบริหารงานท่ีถูกวางให้เป็น

ระบบขั้นตอนจึงจะขจดัปัญหาเหล่าน้ีได ้  

คําสําคัญ : การส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขา  

Abstract 

 The objective of this  study is focusing on the factor of population , 

working style, information and communication, knowledge and understanding news 

channels  and the factors that affect the work. Factors that impact to employee’s 

communication within the organization with its branches : Case study CRC power 

retail Co.,Ltd. 

 The Participants in the study consisted of the 224  staff in CRC power retail 

Co.,Ltd. Store  Bangna and  Sukapipan 3. The main  instrument used to obtain the 

data was questionnaire. The collected data was analyzed, were percentage, mean, 

standard deviation test (Independent t-test One Way ANOVA. In terms of query 

suggestions.  And interviews are processed by using statistical packages in data 

presentation. 

 The research staff of CRC Power Retail Co., Ltd. (Thaiwasadu) with the 

factors that affect most of the work is. Factors channel to receive an average of 

03.15 in a research staff of 224 people and the factors above. Factor sender 

information. Cognitive factors. Factors affecting the performance of each of these 

factors when considering the issues  The results revealed as the follows: 

 1. Factors working style : The impact of the work, including. 

Responsibilities in your work are  important in the transmission of information in 
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the organization. Average of 3.18   which is in no way responsible for the work of 

the manager  is responsible for the transmission of a lack of skills or knowledge. 

 2. Factors information and communication  : The impact of the work, 

including. The amount of information in 1  day is not over load  work to keep 

up.  Average of 3.29 information to employees to work with a lot of work is too 

timely way. Or not able to meet such order within one day. 

 3. Factors knowledge and understanding The impact of the work, 

including  Notice to policy. Average  of 3.29 that the company does not have a 

specific policy for employees to work with subordinates to get the staff to do the 

work with no real aim. 

 4. Factors the channel to get the effect to work, including the need for 

supervisors to report news that is useful to the average level of 3.63 to the analysis 

again to stories or issues in the meeting. of a message. 

 5. Factors that impact on the effect of the work, including the receiving of 

information in an operational unclear. Average  3.17  the information is not clear in 

the work that resulted. employees work no purpose and does not achieve the 

company target. 

Of the 5 factors are consistent. Is to communicate with each other. News is 

sent out. Unclear. Providing information that is not useful. And there are too many 

in the information the employee can not work up the time specified. In particular, a 

large number of branches. The resulting impact on the level of the branch as 

well. The system is based on the administration to be put into the system to 

eliminate these problems. 

 

KEY WORD : COMMUNICATIONS WITHIN THE ORGANIZATION WITH  

ITS  BRANCH 

 



166 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 

 

1 บทนํา และภูมิหลงัของปัญหา 

 การส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสําคญัมาก อย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษยแ์ละ

การดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพฒันาองคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญ่ท่ีมีเครือข่ายหรือมีสาขาจาํนวนมาก ยอ่มมีความซบัซ้อนในการดาํเนินงาน จึงทาํ

ใหก้ารส่ือสารภายในองคก์รยิง่มีความสาํคญัมากไปดว้ย 

 และในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการวิจยัในส่วน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั 

(ไทวสัดุ ) และสาขาแรกเร่ิมต่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 20 มกราคม ปี พ.ศ. 2553 ณ. บางบวัทอง 

จากวนันั้นถึงวนัน้ี บริษทัไดท้าํการเปิดสาขาทั้งหมด ในประเทศไทย 25  สาขา 

ปัญหานําในการศึกษา 

1.ช่องทางการส่ือสารจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆ ของบริษทัซีอาร์ซี 

เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของพนกังานในระดบัสาขาของบริษทัซีอาร์ซี 

เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 3. การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผิดพลาดจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาของบริษทั

ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

 4. ปัจจยัท่ีปัญหาและอุปสรรคใ์นการส่ือสารภายสาขาและจากสาํนกังานใหญ่

ไปยงัสาขา ของซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )  วา่มีปัจจยัอะไรบา้ง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาช่องทางการส่ือสารของสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆของ

บริษทัซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 2.เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของพนกังานในระดบัสาขาของบริษทัซี

อาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 3.เพื่อศึกษาการลดขั้นตอนในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผดิพลาดอนัเกิดมา

จากสาํนกังานใหญ่กระจายไปยงัสาขา 

 4.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภายในสาขาและ

จากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาของบริษทัซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

     1.1 ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือพนกังานประจาํ 

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ ) จาํนวน  224  คน  

     1.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ไดท้าํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่ือสารแบบ

กระจายสาขาจากพฤติกรรมพนักงานภายในสาขา และพฤติกรรมของพนักงาน

     1.3 ระยะเวลาในการดาํเนินการ  วนัท่ี   15  มีนาคา 2556 และผูว้ิจยัคาดวา่

งานวจิยัดงักล่าวจะเสร็จส้ินภายในเดือน  พฤษภาคม 2556   

    2.ขอบเขตดา้นตวัแปร โดยการวจิยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ี

สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารแบบกระจายสาขาโดยตรง 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของ

พนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขาแตกต่างกนั 

 2.พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขา แตกต่างกนั 

 3.พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังาน

ในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขาแตกต่างกนั 

 4.พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขา แตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงผลกระทบในการทาํงานของพนกังานภายในสาขาท่ีเกิดจากการ

ส่ือสารแบบกระจายสาขา 

 2. ผลดีผลเสียของของการส่ือสารจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆ  

 3.ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคใ์นการทาํงานการส่ือสารแบบทางเดียวและ

สองทางและเพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการทาํงานในด้านการส่ือสารแบบ

กระจายสาขาจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตอนที ่1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

     1.1 ความหมายและความสาํคญัของการส่ือสารในองคก์ร 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อาย ุ

- สถานภาพปัจจุบนั 

- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 

- รายได ้

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการการทาํงานใน

องค์กร 

- ปัจจยัดา้ยลกัษณะงาน 

- ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูล/

ข่าวสาร 

- ปัจจยัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ 

- ปัจจยัดา้นช่องทางใน

การรับข่าวสาร 

- ปัจจยัดา้นท่ีมีผลกระทบ

ในการทาํงาน 
 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนักงานในด้านการส่ือสารของ

องค์กรแบบมสีาขา : กรณีศึกษา

พนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รี

เทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

- ภาวะความเป็นผูน้าํของ    

หวัหนา้งาน 

- ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

- การแจง้นโยบายองคก์าร 
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   1.2 วตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

  1.3 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

  1.4 ประเภทการส่ือสารภายในองคก์ร 

  1.5โครงสร้างของการส่ือสารในองคก์ร 

1.6 การไหลของการส่ือสารภายในองคก์ร 

1.7 รูปแบบการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.8 อุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร 

 ตอนที ่2 ทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ร 

  2.1 ความหมายขององคก์ร 

  2.2 องคป์ระกอบขององคก์ร 

  2.3 โครงสร้างองคก์าร แบบสูง และแบบกวา้ง 

  2.4 ทฤษฎีองคก์ร 

 ตอนที่ 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยัในอดีตวารสาร บทความ รายงาน 

หนงัสือ และ การสืบคน้ทาง Internet 

2ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารในองค์กร 

2 การส่ือสารในองคก์ร  หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองกบับุคคล 2 คน 

หรือมากกว่า เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารและความหมาย หรือหมายถึง การ

แสดงออกและการแปลความหมายของข่าวสารสาระหว่างหน่วยการติดต่อส่ือสาร

ต่างๆ  หรือบุคคลในตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตอ้งคก์ร ( สมยศ นาวกีาร, 2527 น.4 )  

2วตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 

2นอกจากวตัถุประสงค์ขององคก์รแลว้ เป้าหมายของการส่ือสารในองค์กรก็

เป็นส่วนสําคญัต่อการส่ือสารให้ประสบความสําเร็จ โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารของ

บุคคลากรในองคก์รทุกคนซ่ึงอาจจะเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลสองคนหรือบุคคล

กบักลุ่ม หรือกลุ่มกบักลุ่มก็ได ้การติดต่อส่ือสารจะช่วยใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนัได ้ซ่ึง

จุดประสงคป์ระการหน่ึงของการส่ือสาร คือการให้ข่าวสารขอ้มูล และพฒันาให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีจาํเป็นเพื่อทาํให้เกิดพลงักลุ่ม นอกจากนั้นยงัมีจุดประสงค์ท่ีจะสร้าง
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ทศันคติท่ีจาํเป็นท่ีจะไดจู้งใจใหท้าํงานมากข้ึน มีความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิผล  โดยเป้าหมายขอการติดต่อส่ือสารในองค์กรประกอบด้วย 5  

ประการ   ( ศุภมล อนุศาสนนนัท,์2549,น.14 ) 

องค์ประกอบของการส่ือสาร 

 1. ผูส่้งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือ หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกาํเนิดสาร 

 2. สาร (message) หมายถึง  เร่ืองราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่

ในรูปของขอ้มูล ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ 

 3. ส่ือ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอีกประการ

หน่ึงในการส่ือสาร   

 4. ผูรั้บสาร (receiver)  หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเร่ืองราว

ข่าวสาร จากผูส่้งสาร   และแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสาร   

3. วธีิการดําเนินงานวจัิย  

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และสถิติอา้งอิง(Inference  

Statistics)  โดยทาํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ งานวิจยั แลว้บนัทึกรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการไว ้

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบในการศึกษา  และออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  Interview)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติพรรณนา สําหรับตัวแปรท่ีมีการว ัดเชิงคุณภาพ (  Qualitative  

Research)  และการแจกแจงปกติ ( Descriptive Statistic ) โดยการนาํขอ้มูลมาแจกแจง

ค่าสูงสุด ( Maximum ) ค่าตํ่าสุด ( Minimum ) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

( Standard Deviation )  

 2. สถิติอา้งอิง โดยใชค้่า   Anova ( T-test )  ( One-Way ANOVA ) 
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 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัโดย

แบ่งการนาํเสนอออกเป็น 5 ตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ดา้นประชากรจาํแนกตาม  เพศ  จาํนวน 120 คน หญิง 104 คน / อาย ุ

คนทาํงานอายชุ่วง 20-25  ปี ตํ่าสุด 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 1  คน  / สถานภาพปัจจุบนัใน

อตัรา โสด 148  คน และสมรส 71 คน  / ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ม.3 – 

ม.6  ในส่วนของสํานกังานใหญ่ วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป มีอตัรา 65  คน  / ตาํแหน่งงาน

ในปัจจุบนัในระดบัปฏิบติัการ 207  คน  / ฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีสังกดั แจกแจงไป

ทางดา้นฝ่ายขาย หรือพนกังานขายปลีก  / ประสบการณ์การทาํงานเน่ืองจากสาขาเปิด

ทาํการมาเวลา 2  ปี ทาํให้ อายุงานของพนกังานอยู่ในช่วง 1-2 ปี จาํนวน  85  คน / 

เงินเดือน พนกังานท่ีทาํงานไดเ้งินเดือนเฉล่ียต่อหวั 10,000- 15,000.- บาท ต่อเดือนต่อ

คน  

ตอนที ่2 การวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ทาํงานของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขาท่ีกาํหนดไว ้ทั้ง 5 

ปัจจยั 

ปัจจัยด้านทีม่ีผลกระทบ n ( 𝒙� ) S.D. ระดับผลกระทบ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 224 2.96 0.013 ปานกลาง 

ดา้นผูส่้งขอ้มูล/ข่าวสาร 224 2.98 0.139 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 224 3.05 0.062 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับ

ข่าวสาร 

224 3.15 0.060 ปานกลาง 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการ

ทาํงาน 

224 3.01 0.046 ปานกลาง 

 

ตอนที ่3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีท่ีตั้งข้ึน

ในบทท่ี  1 มีความสอดคลอ้งกนัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
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  สมมติฐานที1่ ผลจากการสรุปพนกังานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมี ปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานด้านการส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขา 

ปัจจยัด้านด้านการส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั 

0.05  

  สมมติฐานที่ 2 ผลจากการ สรุปได้ดังน้ีพนักงานท่ีมีตาํแหน่งท่ี

แตกต่างกนัมี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานด้านการส่ือสารของ

องคก์รแบบมีสาขา ปัจจยัดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  สมมติฐานที่ 3 ผลจากการสรุปไดด้งัน้ี พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

ปัจจยัปัจจยัผลกระทบต่อการทาํงานในด้านลกัษณะงานของการส่ือสารขององค์กร

แบบมีสาขาไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  สมมติฐานที่  4สามารถสรุปได้ดังน้ีพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา

แตกต่างกนั ปัจจยัปัจจยัผลกระทบต่อการทาํงานในดา้นลกัษณะงานของการส่ือสาร

ขององคก์รแบบมีสาขาไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารสาขา 

ซ่ึงเป็นบทสัมภาษณ์ ถามตอบ  ( In – Depth Interview ) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

วเิคราะห์ข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

ปัจจัยด้านความคิดเห็น จํานวนคน อตัราร้อยละ 

ขอ้มูลข่าวสารไม่ชดัเจน 21 24.42 

ในระดบัหวัหนา้งานขาดการส่ือสาร 30 34.88 

การฝึกอบรมเร่ืองการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 6 6.98 

การส่ือสารระหวา่งแผนก 8 9.30 

อุปกรณ์การส่ือสารไม่เพียงพอ 10 11.63 

การส่ือสารของฝ่ายบุคคลไม่ชดัเจน 11 12.79 

รวม 86 100.00 
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5. สรุปผลการวจัิย และสมมติฐาน และข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานในดา้นการ

ส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขา:กรณีศึกษาพนักงานบริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล 

จาํกดั ( ไทวสัดุ ) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงดา้นการ

ส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขาโดยไดแ้บ่งปัญหาออกเป็นดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานปรับปรุงโครงสร้าง 

1.โครงสร้างขององคก์รแบบมีสาขา มีการปรับโครงสร้างใหเ้หมาะสมกบั

การเติบโตของธุรกิจ 

 2. มีการกาํหนดบทบาทการทาํงานของผูดู้แลสาขาใหช้ดัเจนและครอบคลุม

ถึงภาระหนา้ท่ีท่ีอาจมีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอพจิารณาสวสัดิการพนักงาน 

1.เน่ืองจากบริษทัตามสาขาต่าง ๆ ไม่มีแอร์ ซ่ึงมีอากาศร้อน ควรมีการติดพดั

ลมเพิ่มเพื่อระบายความร้อนจากอาคารออก อุณหภูมิจะดีข้ึน และติดตั้งจุดนํ้ าด่ืม

สาํหรับลูกคา้เพิ่ม ทุกวนัน้ีมีเพียงจุดเดียว ซ่ึงเป็นจุดท่ีเพิ่มการบริการท่ีดีของลูกคา้ได ้

2. ด้านห้องอาหารพนักงาน ควรมีการปรับสภาพให้น่าทานและมีการดูแล

ความสะอาดใหม้าก พร้อมทั้งปรับปรุงจุดการตกัอาหาร ใหถู้กสุขอนามยัใหม้าก 

3. จุดพกัผ่อนสําหรับพนกังาน ในสาขาควรมีจุดพกัผอ่นสําหรับพนกังานไว ้

อ่านหนังสือพิมพ์ หรือพูดคุยยามพกัในเวลาพกัของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานได้

แลกเปล่ียนความคิด และมีการติดตั้งทีวี แจง้ข่าวสารของบริษทัให้พนักงานได้รับ

ทราบ 

4. ปรับเปล่ียนจุดแจง้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ให้มีความทนัสมยัข้ึน ตกแต่ง

ใหส้วยงามและน่าอ่าน  

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานคนภายในองค์กร 

1. จดัใหมี้การฝึกอบรมเร่ืองการส่ือสารใหก้บัระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไปให้

รับทราบ และเพื่อการทาํงานท่ีบรรลุเป้าหมายยิง่ข้ึน  
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2. จดัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายแรงงานใหก้บัฝ่ายบุคคล 

3. จดัอบรมในระดบัผูจ้ดัการเขต ทั้งในส่วนของ ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่าย

บุคคล ท่ีตอ้งทาํงานประสานงานกนั  

4.จดัอบรมทกัษะความรู้ในตวัสินคา้ใหก้บัพนกังานในระดบัสาขาใหท้ราบ

เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน 

การปรับปรุงเร่ืองปัจจัยในการทาํงานทีม่ีค่าเฉลีย่น้อย 

1.ปัจจยัดา้นช่องทางในการับข่าวสาร  ควรมีการจดัสรรหาพื้นท่ี หรือจุดมุม

พกัผอ่นใหพ้นกังานและนาํข่าวสารไป 

 2. ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับข่าวสาร ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์มากนอ้ยเพียงไร ทางหวัหนา้งานตอ้ง พิจราณาข่าวท่ีแจง้ใหพ้นกังาน

ทราบ ควรมีการแจง้ประเด็นใหพ้นกังานทราบ ทุกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

 1. การเก็บขอ้มูลควรมีการเก็บเพิ่มมากว่าน้ี ทางบริษทัมีจาํนวนสาขาถึง 25 

สาขา (ในเดือนท่ีผูว้ิจยัทาํวิจยั ) เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายทั้งในเขตกรุงเทพและ

เขตต่างจงัหวดัวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบกบัการทาํงาน  

 2. การตรวจสอบแบบสอบถาม เม่ือมาทาํการตรวจสอบในบางแบบสอบถาม

พบวา่มีพนกังานท่ีไม่ตั้งใจในการตอบคาํถาม คือมีการกาขอ้ท่ีไม่เห็นดว้ยทุกขอ้ แนว

ทางแกไ้ข จดัเป็นกลุ่มและนาํเขา้ห้องประชุมให้มีการทาํแบบสอบถามเป็นรอบ ๆ จกั

ไดผ้ลดีกวา่ และผูว้จิยัไดอ้ธิบายวา่วตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัคร้ังน้ีเพื่ออะไร  

 3. การสัมภาษณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้วรสัมภาษณ์แนวทางการทาํงานและ

หลกัการทาํงานในด้านการส่ือสาร กบัคุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์ ซ่ึงเป็น บอร์ด ของ

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )   

 4. ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมของธุรกิจท่ีมีระบบสาขาให้มากข้ึน การวิเคราะห์ผลดี 

และผลเสีย และการกา้วกระโดดไปเปิดสาขาในต่างประเทศ มีโอกาสมากนอ้ยเพียงไร  
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ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
 
ชื่อ.......................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี.......................................................  ตรอก/ซอย................................. 
ถนน..................................................................  ต าบล/แขวง................................ 
อ าเภอ/เขต  .......................................................  จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................................................  โทร............................................ 
 
ข้าพเจ้าได้ช าระเงินสด จ านวน   1,500  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
มาด้วยแล้วเป็นค่าวารสาร  1   ปี   

 
ลงชื่อ...........................................ผู้สมัคร 

               ( ......................................................... ) 
วันท่ี..........เดือน..................... พ.ศ......... 

ท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

ชื่อ......................................................................................................................... 

ท่ีอยู.่...................................................................................................................... 

สมัครท่ี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 6-8 ถนนสาทร
เหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท์ 02-6368383  ต่อ  1807 
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