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กรณีศึกษาบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 

Market Efficiency of the Stock Exchange of Thailand :  

The Case ofThai Rung Union Car Public Company Limited 

สุวพร  พรชยั1  ผศ. ดร. วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใช้

ขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ํากัด (มหาชน) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต ์โดยทาํการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง 

วนัองัคาร  วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด 

ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้าํการ

ทดสอบทางสถิติ ณ ระดบันยัสําคญั 5% จากการทดสอบ พบวา่ ไม่มีตวัแปรอิสระใด

ท่ีมีผลต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ นั่นคือ ราคาปิดของหลกัทรัพย์ในอดีตไม่มีผลต่อราคาปิดของ

หลกัทรัพยใ์นอนาคตหรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั 

ฉะนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า ทั้งน้ีการศึกษา

คร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางและระดบัสูงของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ: ความมีประสิทธิภาพของตลาด, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, บริษทั 

ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

-------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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   Abstract 

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

daily closing prices of Thai Rung Union Car Public Company Limited in the in. 

This study covered the period from June 1, 2012 to May 31, 2013. Dummy 

variables each representing Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Tuesday 

after Monday holidays were employed as independent variables. Daily closing 

prices were utilized as dependent variables. According to the statistically significant 

level of 5%, none of the closing prices of Thai Rung Union Car Public Company 

Limited were affected by independent variables, meaning that closing prices in the 

past  had  no impact on closing prices in the future, or closing prices in the past and 

closing prices in the future were  unrelated. Hence, the Stock Exchange of Thailand 

is a weak-form of efficient market. Further studies should examine the semi-strong 

and strong-form of efficient market of the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords : Market Efficiency, Stock Exchange of Thailand,  Thai Rung Union Car 

Public Company Limited 

บทนํา 

ตลาดทุน (Capital Market) เป็นแหล่งเงินทุนท่ีกิจกรสามารถเขา้ไประดมเงิน

ลงทุนทัว่ไป เพื่อนาํไปใชใ้นกิจการนอกเหนือไปจากการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีมีความสําคญัต่อธุรกิจ

ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจครอบครัวท่ีมีมากว่าร้อยละ 50 ของบริษัท

ทั้งหมดท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด  (ภูษิต วงศห์ล่อสายชล และวรรณรพี บานช่ืน

วิจิตร.2551:53) ซ่ึงวิธีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้แก่ การออกตราสารเพื่อการ

ลงทุนประเภทต่างๆและเสนอขายตราสารนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งใน

ตลาดแรกและตลาดรอง และการเสนอขายประชาชนทัว่ไป ตอ้งเป็นไปตามกฏหมาย

กาํหนด ทั้งน้ี ตลาดทุนแบ่งไดเ้ป็น  2 ลกัษณะ ดงัน้ี                   
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 ตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) คือ ตลาดท่ีมีหลกัทรัพยมี์ราคา

ยุติธรรมเพราะขอ้มูลข่าวสารการลงทุนชดัเจน และแพร่กระจายไปยงัผูล้งทุนอย่าง

รวดเร็วและทัว่ถึง จะไม่เกิด Overpriced  หรือ Underpriced 

ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ  (Inefficient Market) คือ ตลาดท่ีขอ้มูลข่าวสารการ

ลงทุนแพร่กระจายไม่ทัว่ถึงกนั ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นไดท้ั้ง Overpriced  หรือ 

Underpriced 

ลกัษณะของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีเสถียรภาพ 1. มีสภาพคล่อง (Liquidity)  คือ 

มีความคล่องตัวในการเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดได้โดยท่ีไม่สูญเสียมูลค่าของ

หลกัทรัพยน์ั้น 2. มีความผนัผวน (Volatility)ในระดบัท่ีเหมาะสมควบคุมได ้ ตลาดมี

ความผนัผวนสูงจากการท่ีระดบัราคาของหลกัทรัพยเ์คล่ือนไหวออกห่างจากระดบั

ราคาท่ีควรเป็นหรือท่ีสมดุล ( Equilibrium price ) จะทาํให้เกิดความเส่ียง ซ่ึงจะส่งผล

ใหผู้ล้งทุนท่ีตอ้งการหลีกเลียงความเส่ียงจะออกจากตลาดหรือมิฉะนั้นก็จะตอ้งการรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน และทาํให้ตน้ทุนของเงินทุนสูงข้ึน 3. มีตน้ทุนของเงินทุนตํ่า 

(Low Capital Costs) เช่นตน้ทุนต่างๆท่ีใชใ้นการออกหลกัทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการออก

และขายหลกัทรัพย ์ค่าธรรมเนียมนายหนา้ ดอกเบ้ียจากการใชม้าร์จิ้น และภาษี เป็น 4. 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้แก่การท่ีราคาหลักทรัพยส์ะท้อนถึงขอ้มูล

ข่าวสารในตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างรวดเร็วโดยท่ีผูล้งทุนเป็นผูท่ี้มีเหตุผล ซ่ึงจะเกิดได้

เม่ือตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตลาดสมบรูณ์ท่ีไม่มีการปิดกั้นขอ้มูลแก่นกัลงทุนอนัจะทาํ

ใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งต่อผูซ้ื้อและผูข้าย      

อุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลกกาํลงัเผชิญยคุท่ีน่าสนใจเน่ืองจากความตอ้งการ

และโอกาสทางธุรกิจท่ีผุดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากประเทศกาํลังพฒันาหลายประเทศ 

กลุ่มลูกคา้ใหม่ในตลาดประเทศกาํลงัพฒันาน้ีเกิดข้ึนมาใหม่สืบเน่ืองจากรายไดสุ้ทธิ

และกาํลงัการซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนัลูกคา้จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ก็มีความ

ตอ้งการให้ยานยนต์นั้นมีคุณลกัษณะทีซับซ้อนมากข้ึนละให้ประโยชน์การใช้งาน

ตามท่ีแต่ละคนต้องการ ความผนัผวนของราคานํ้ ามันโลกและกระแสอนุรักษ์

ธรรมชาติก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีจะทาํใหทิ้ศทางของอุตสาหกรรมน้ีกาํลงัผนัเปล่ียนไปใน

การผลิตยานยนตท่ี์ใชพ้ลงังานจากไฟฟ้าหรือหลงังานผสม (hybrid power)แทนการใช้
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นาํมนัเป็นเช้ือเพลิง ผูผ้ลิตยานยนตม์กัประสบกบัภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกในการ

พยายามหาความสมดุลในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

เสมอและการจดัการตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในดา้นการผลิตก็ไดมี้การ

ปรับปรุงห่วงโซ่อุปาทานและขบวนการการผลิตเพื่อลดตน้ทุน แต่การพยายามรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโดยตอบสนองความตอ้งการต่างๆของลูกคา้เป็น

ส่ิงท่ีคอยทาํให้ความสมดุลเหล่าน้ีน้ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นความเขา้ใจเก่ียวกบัความ

ต้องการของลูกค้า  ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการนั้ นๆ และ

ความสามารถในการปรับปรุงระบบจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปาทาน จึงเป็นหัวใจ

สาํคญัในการกาํหนดความสําเร็จของบริษทัต่างๆในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซินโนเวต 

แผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจ สามารถช่วยบริษทัยานยนต์ ในการทาํความเขา้ใจความ

ตอ้งการตลาด สาํรวจแนวโนม้ผูบ้ริโภค และกลัน่กรองขอ้มูลสําคญัเหล่าน้ีเพื่อพฒันา

และให้คาํปรึกษาในการจดัลาํดับความสําคญัของกลุ่มลูกค้าต่างๆ การกาํหนด

ส่วนผสมทางการตลาด และกลยทุธ์ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ เพื่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุด 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)เป็นผูผ้ลิตรถยนต์

โดยคนไทย ท่ีพร้อมไปด้วยศกัยภาพในการรับงานดา้นการออกแบบ และการผลิต

แห่งเดียว ในประเทศไทย ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาเร่ิมจากการวางแผน

ผลิตภณัฑ์ และการสร้างสรรคง์านออกแบบ, การทาํ Clay Model จากความเขา้ใจใน 

Concept ของงานจากทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ รถตน้แบบไดถู้กสร้างข้ึนจาก การใช้

โปรแกรม CAD การทาํงานทุกขั้นตอนทั้งในดา้นวิศวกรรม การพฒันา ผลิตภณัฑ ์

และการผลิต ได้รับการวางแผนอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ สามารถ 

ตอบสนองทุกความตอ้งการท่ีไดว้างแผนไว ้และไดม้าตรฐานระดบัโลก 

วตัถุประสงค์ 

ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษา  

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ระหว่างช่วง วนัท่ี 1  มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเก่ียวความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกรณีศึกษาของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์

สาํหรับนกัลงทุนในการใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทย

รุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 

นิยามศัพท์ 

ราคาปิด (Closing Price) หมายถึง ราคาของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีเกิดจากการซ้ือ

ขายรายการสุดทา้ยในแต่ละวนัทาํการ 

ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market) หมายถึง ตลาดซ่ึงมีราคาของ

หลกัทรัพยท่ี์สามารถสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอยา่งรวดเร็วถูกตอ้งและทัว่ถึง 

โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาด ผลของข้อมูลนั้ น 

สามารถสะทอ้นใหอ้ยูใ่นราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานท่ีสําหรับซ้ือขายแลกเปล่ียน

หลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary 

Market) ทั้งน้ีเน่ืองจากจะทาํการซ้ือขายเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์ได้ออกจาํหน่ายให้แก่

ประชาชนโดยทัว่ไปแลว้เท่านั้น หลกัทรัพยร์ะยะยาว จะประกอบไปดว้ยตราสารหน้ี 

และตราสารทุนซ่ึงประกอบไปดว้ย หุน้สามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิแบบ

ต่าง ๆ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หุ้นกู ้และ หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยเรียกวา่เป็น

ประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทัว่โลก 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั(มหาชน)ก่อตั้งข้ึนในปี 2510 โดยนายห้าง

วิเชียร เผอิญโชค และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2537 โดย

เป็นบริษทัของคนไทยท่ีดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งครบวงจร ตั้งแต่การ

ออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้างแม่พิมพแ์ละอุปกรณ์การผลิต การผลิต

ช้ินส่วนโลหะและพลาสติก การรับจา้งประกอบ พ่นสี และดดัแปลงรถยนตต์่างๆเช่น 

อเนกประสงค ์ 7 ท่ีนัง่  และรถใชง้านเฉพาะดา้นต่าง ๆ (Special Purpose Vehicles) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เช่น รถ TR Exclusive Limousine, TR Transformer,รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทาง

การทหาร(MUV4),รถฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว,รสบสั, ตู,้ รถพยาบาล, รถห้องเยน็,รถมินิ

บสั เป็นตน้ ตลอดจนการให้บริการหลงัการขายจากประสบการณ์ใน อุตสาหกรรม

ยานยนต์ท่ีสั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการออกแบบพฒันา และประกอบ

รถยนต์ ดว้ยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคนไทย ผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยี

ชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 

9001, ISO/TS 16949 และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จึงมัน่ใจไดว้่า

ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้บริษทั

ฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และพร้อมท่ีจะแสวงหา

พนัธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยเน้นการ

บริหารงานท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อความสําเร็จและเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ตลอดไป ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์นั้น มีการ

เจริญเติบโตอยา่งมากซ่ึงให้ไดช้ดัจากยอดสั่งจองรถยนตใ์นงานมหกรรมรถยนต์เป็น

จาํนวนมากทาํใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจสาํหรับการลงทุน  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎคีวามมีประสิทธิภาพของตลาด 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาดท่ีมีนักลงทุน

จาํนวนมาก โดยท่ีแต่ละคนลว้นแต่มีขอ้มูลข่าวสารครบถว้นสมบูรณ์เหมือนๆ กนัไม่มี

ขอ้ห้าม ขอ้จาํกดั หรือในการลงทุน ไม่มีการเก็บภาษี ไม่มีตน้ทุน หรือค่าธรรมเนียม

ในการทาํธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงในตลาดน้ีนกัลงทุนจะมีเหตุผลในการลงทุน โดยการเลือก

ลงทุนในส่ิงท่ีใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงนอ้ย 

สมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) เช่ือว่าตามปกติ

หลกัทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาวะดุลยภาพและมีราคายติุธรรมเพราะราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้น

ข้อมูลทั้งหมดไวแ้ล้ว ทาํให้ผูล้งทุนไม่สามารถทาํกําไรจากการลงทุนได้ ทั้ งน้ี มี
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งานวิจยัทางการเงินจาํนวนมากท่ีพบหลกัฐานสนบัสนุนสมมติฐานน้ี เช่น การพบว่า

ราคาหลักทรัพย์เคล่ือนไหวอย่างไร้ทิศทางและไม่มีรูปแบบจึงเป็นการยากท่ีจะ

พยากรณ์ราคาในอนาคตหรือการพบวา่ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมและการใช้

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคไม่สามารถเอาชนะตลาดได้โดยเฉพาะในระยะยาว 

อย่างไรก็ดี งานวิจยัทางการเงินอีกจาํนวนหน่ึงก็พบหลกัฐานท่ีโตแ้ยง้สมมติฐานน้ี

เช่นกนั อย่างเช่น การพบรูปแบบเฉพาะของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ได้แก่ Monday 

Effect หรือ January Effect การท่ีตลาดจะมีประสิทธิภาพไดจ้ะเกิดข้ึนภายในเง่ือนไข

ทั้ง 4 ดงัน้ี 

 1. จาํนวนผูซ้ื้อและผูข้ายมีจาํนวนมากจนกระทัง่ไม่มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดมี

อาํนาจในการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ราคาท่ีเกิดข้ึนจะเป็นราคาท่ีมีแนวโนม้เขา้สู่ดุลย

ภาพของตลาดหลกัทรัพย ์

 2. ผูล้งทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์หมือนกนั ซ่ึง

กาํหนดข้ึนจากความน่าจะเป็นของอตัราผลตอบแทน 

 3. ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดหลกัทรัพยมี์ความรู้อย่างสมบูรณ์เก่ียวกบัราคา

และข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น 

 4. ผูล้งทุนจะเลือกการลงทุนท่ีก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ณ 

ระดับความเส่ียงระดับหน่ึงผู ้ลงทุนต้องการลงทุน ณ ระดับท่ีก่อให้เกิดอัตรา

ผลตอบแทนสูงสุด 

แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิได้ตอ้งการสะทอ้นของขอ้มูลข่าวสารอย่าง

สมบูรณ์ แต่แนวคิดน้ีระบุวา่ การปรับตวัในราคาหลกัทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากข่าวสาร

ขอ้มูล เป็นการปรับตวัท่ีไม่มีอคติหรือไม่เอนเอียง (unbias) ซ่ึงหมายความวา่ ค่าท่ีคาด

ไวข้องความผิดพลาดในการปรับตวัเท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ บางคร้ังอาจปรับตวัมากไป

หรือน้อยไป แต่โดยเฉล่ียแล้วอยู่ในภาวะสมดุลและถูกต้อง ราคาท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นราคาดุลยภาพ แต่เฉพาะการประมาณการอย่างไม่เอนเอียงของราคา

ดุลยภาพสุดทา้ยจะถูกสร้างข้ึนหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเตม็รูปแบบ 
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ขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ไปยงัผูล้งทุน อาจจาํแนกได ้3 ระดบั คือ 

 1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบั

ราคาและปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนแลว้ 

 2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูล

เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของบริษทั เช่น ขอ้มูลกาํไร เงินปันผล การแตกหุ้น การรวม

กิจการ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คุณภาพของผูบ้ริหาร วิธีการปฏิบติัทางบญัชี การ

พยากรณ์กาํไร เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถึง ขอ้มูลทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึน ทั้งขอ้มูลสาธารณะและขอ้มูลภายใน 

ตามแนวคิดตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ซ่ึง

เช่ือวา่ ราคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงอยูต่ลอดเวลาไดจ้าํแนกประเภทของ

ระดบัความมีประสิทธิภาพตามระดบัของข่าวสารขอ้มูลท่ีแพร่ไปยงัผูล้งทุนแบ่งเป็น 3 

ระดบั ดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพในระดับตํ่า (Weak-From) หรือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพใน

ระดับที่หน่ึง ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยไ์ด้

สะทอ้นขอ้มูลข่าวสารในอดีตท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยสามารถเรียกขอ้มูลในอดีตนั้นวา่เป็น

ขอ้มูลตลาด ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและการซ้ือขายในอดีต ดงันั้น ถา้ผูล้งทุน

เช่ือว่าตลาดมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า การพยายามวิเคราะห์การลงทุนจากการใช้

ขอ้มูลตลาดมาเพื่อพยากรณ์ราคาของหลกัทรัพยใ์นอนาคต จึงไม่สามารถก่อให้เกิด

กาํไรเกินปกติ (Abnormal Return) ได ้โดยตวัอยา่งของการวิเคราะห์การลงทุนจาก

ขอ้มูลตลาด ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) 

2. ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi Strong – Form) หรือ ตลาดที่มี

ประสิทธิภาพในระดับทีส่อง 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดไดส้ะทอ้นถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลหมายถึง ทั้งขอ้มูลตลาดและ

ขอ้มูลสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน ขอ้มูลปัจจยัเศรษฐกิจ โดย
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หมายรวมถึงขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ ขอ้มูลในปัจจุบนั รวมถึงการคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

ดงันั้น หากผูล้งทุนใช้การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนแลว้ ผูล้งทุนสามารถหากาํไรเกินปกติได ้แสดงวา่ตลาด

ยงัไม่มีประสิทธิภาพในระดบักลาง 

3. ประสิทธิภาพในระดับสูง (Strong – Form) หรือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ในระดับทีส่าม 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับสูง หมายถึง ตลาดท่ีราคาของหลักทรัพย์ได้

สะทอ้นขอ้มูลทุกประเภทไวแลว้ โดยขอ้มูลดงักล่าวไดห้มายรวมไปถึงขอ้มูลท่ีไม่ใช่

ขอ้มูลสาธารณะด้วย เช่น ข้อมูลภายใน (Inside Information) ดังนั้น ถ้าตลาดมี

ประสิทธิภาพในระดบัสูงแลว้ ผูล้งทุนทุกคนในตลาดจะไม่สามารถหากาํไรส่วนเกิน

กวา่ปกติ (Abnormal Return) จากการลงทุนไดเ้ลย 

จากความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร เม่ือตลาดมีตน้ทุนในการผลิต 

รวบรวม และวิเคราะห์ข่าวสารขอ้มูล ทุกคนในตลาดจึงไม่สามารถมีข่าวสารขอ้มูล

เท่าเทียมกนัได ้อยา่งนอ้ยก็ในทนัทีหรือในทุกจุดของเวลา ซ่ึงหากความล่าชา้ในการ

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึนบ่อยคร้ังก็จะแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด

ทฤษฎกีารก้าวสุ่ม (Random Walk Theory) 

ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อน

หรือการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนไม่สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนในอนาคตท่ีเกิดข้ึนได ้

ปรากฏการณ์เดือนมกราคม (January Effect)  

หรือความผิดปกติของผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพยใ์นเดือนมกราคม 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีโดยเฉล่ียแล้วผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในเดือนมกราคมจะ

มากกวา่ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นเดือนอ่ืน โดยเฉพาะในหลกัทรัพยข์นาดเล็กท่ี

ให้ผลตอบแทนตํ่าในช่วงปีท่ีผ่านมา งานวิจยัส่วนหน่ึงยงัพบว่าหลกัทรัพยข์นาดเล็ก

ให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีดีมากในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเท่านั้น จึง
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เรียกว่าปรากฏการณ์เดือนมกราคมของบริษัทขนาดเล็ก (small-firm-in-January 

effect)  

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis Theory) 

การเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาจาก

สภาพเศรษฐกิจมาสู่สภาพอุตสาหกรรม ซ่ึงจะรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และบริษัทมาทาํการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อนําไปสู่การ

คาดการณ์ผลการดาํเนินงานและผลกาํไรในอนาคตของบริษทั  

ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการเคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ืองได้เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารใหม่เข้ามาจนมีค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีแทจ้ริง ดงันั้นการ

วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหามูลค่าท่ีแทจ้ริงมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาดท่ีซ้ือขายกนั

ในขณะนั้นผลการวิเคราะห์จะนาํไปสู่การตดัสินใจ ดงัต่อไปน้ี 1. ถา้พบวา่ราคาตลาด

สูงกวา่ราคาท่ีแทจ้ริงหรือสูงกวา่มลค่าท่ีควรซ้ือควรขายหุ้นนั้นไป    2. ถา้พบวา่ราคา

ตลาดตํ่ากว่าราคาท่ีแทจ้ริงควรตดัสินใจซ้ือหุ้นนั้น 3. ถา้พบวา่ตลาดกบัราคาท่ีแทจ้ริง

เท่ากนัไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือขาย รอดูสถานการณ์ไปก่อน 

ทฤษฎมูีลค่า (Valuation Theory) 

มูลค่าของสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึง คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ี

คาดว่าจะได้รับจากการถือสินทรัพย์นั้ นตลอดระยะเวลาของการครอบครอง 

หมายความว่า มูลค่าหรือราคาของสินทรัพยน์ั้นๆ คือผลตอบแทน ณ ราคาปัจจุบนั 

(Present Value) ท่ีได้รับจากการถือสินทรัพย์นั้ นในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง

ผลตอบแทนอาจอยูใ่นในรูปดดอกเบ้ีย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล หรืออาจเป็นเงินปัน

ผลและกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) เม่ือถือครองประเภทหลกัทรัพย ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร และ สุนิสา ชูช่ืน (2556) ทาํการศึกษาถึงความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี 
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วนัศุกร์ วนัอังคารหลังจากวนัจันทร์ท่ีเป็นวนัหยุด มีการเก็บข้อมูลตั้ งแต่วนัท่ี 4 

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

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 17 หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม 17 หลกัทรัพยท่ี์อยู่

ใน SET100 ตามแบบจาํลองของ Jarrett and Kyper (2006)  ประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั

สองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน

(multiple regression model) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนั

พฤหสับดี วนัศุกร์ และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ ไม่มีอิทธิพลต่อราคา

ปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันัยสําคญั 5 % กล่าวได้ว่าราคาในอดีตไม่มี

ความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

ศุภาว ัฒน์  ว ัฒน์ธนป ติ  (2555) .  ทํากา รศึก ษาถึง การทดส อบค วาม มี

ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในมิติของข้อมูลข่าวสารท่ี

เก่ียวกับโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาทดสอบความมี

ประสิทธิภาพในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีใช้

เทคนิค Event Study เพื่อทาํการทดสอบ 1)การกาํหนดสมการตวัแบบพื้นฐานทาง

เศรษฐมิติ 2)การกาํหนดวนัท่ีเป็นหนา้ต่างของเหตุการณ์ โดยทดสอบการตอบสนอง

ต่อข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินผ่านอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาหลกัทรัพยจ์ะมี

การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต่อข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศสหรัฐอมริการอยา่งรวดเร็ว กล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

กูย้ืมระหวา่งธนาคารพาณิชยท่ี์อยูใ่นความคาดหมายของตลาดนั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

อาการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ฐานสัต์ อานนท์กิจพานิช (2551) ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาขอ้สรุปเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ขอ้มูลราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรม 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจ
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การเงิน กลุ่มวตัถุดิบและสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่ม

ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี  โดยการศึกษาไดมี้การแบ่งเป็น 24 กลุ่ม

ย่อย ใช้ขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยใช้

แบบจาํลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 

ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่มท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  กล่าวไดว้่าไม่

สามารถใชร้าคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้ 

วชิญาดา ถนอมชาติ  (2551) ทาํการศึกษาถึงความผดิปกติของผลตอบแทนใน

เดือนมกราคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการเกิด January Effect 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่เดือน 

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

ประมาณค่าโดยวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares-OLS)  โดยผล

การศึกษาไม่พบการเกิด January Effect ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาจเป็น

ผลสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นมีแค่เพียงบางปีเท่านั้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีการเกิด ส่งผลใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีไม่มีระดบันยัสําคญัเพียงพอซ่ึงไม่

สามารถอธิบายไดว้า่ January Effect ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 

ศราวุฒิ วิทยารัก (2550). ศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลกัทรัพย์

จากผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการประกาศออกใบสําคญัแสดง

สิทธิตั้งแต่ 1 มกราคา พ.ศ. 2539 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ท่ีไม่ไดอ้อกควบคู่กบัตรา

สารการเงินอ่ืน จาํนวนทั้งหมด 68 ชุด จากศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้การทดสอบเพื่อหา

ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติ 2 วิธี ไดแ้ก่ Market Adjusted Return และ Market and Risk 

Adjusted Return จากผลการศึกษาพบว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัไม่มี

ประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีข่าวการประกาศออกใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษทัจดทะเบียนส่งผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนเกิดอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผดิปกติ 
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เฉลิมวรรณ ปัญญาวุธตระกูล (2547) ทาํการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพ

ของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลราคาของหลกัทรัพยร์ายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 

2543 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎีประสิทธิภาพตลาด

ทุน (Efficiency Market Hypothesis) แบบ Weak form โดยใชว้ิธี Run Test ตามแบบ 

Fama (1965) ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ในอดีตมี

ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานของตลาดมี

ประสิทธิภาพท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% กล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพหรือตลาดมีประสิทธิภาพตํ่า ณ ระดบันยัสาํคญั 5% กล่าวไดว้า่ราคา

ในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ี

มีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

มนต์ทกานต์ เธียรเนตินนัท์ (2547) ทาํการศึกษาศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลรายปี 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2546  โดยรวบรวมขอ้มูลมาจากรายงานเศรษฐกิจราย

ไตรมาสของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน FACT BOOK ของตลาดหลกัทรัพย์

แหล่งประเทศไทย เอกสารงานวิจยัและวารสารและวารสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยใช้สมการกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (OLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์และประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิของจึงแปรต่างๆ  

สมศกัด์ิ  เอง้ฉ้วน (2546) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย ์

กรณีศึกษา หุ้นกลุ่มส่ือสาร โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Seccondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือน กรกฎาคม 2543 ถึง เดือนมิถุนายน 2546 ทาํการประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง

นอ้ยท่ีสุด (The Ordinary Least Squares) ซ่ึงผลการศึกษาศึกษาพบวา่แต่ละบริษทัมี

ปัจจยัท่ีกาํหนดราคาหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนัออกไป 

พิพฒัน์ ตรีบุพชาติสกุล (2543) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาํการศึกษาดัชนีราคาหลักทรัพยโ์ดยรวม

ทั้งหมด และดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นจาํนวน 5 กลุ่ม แยก

พิจารณาปัจจยัอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยต่์างๆ ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ปัจจยัทาง
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เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ และปัจจยัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษา 

พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ได้แก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนราย

เดือน ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมระหว่างธนาคาร อตัรา

แลกเปล่ียนแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ รายเดือนและราคานํ้ ามนัในตลาดโลก

ท่ีโอมานเดือน มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์โดยรวมและดัชนีราคา

หลกัทรัพยข์องแต่ละกลุ่มธุรกิจแตกต่างกนั ขณะท่ีในส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันี

ราคาหลักทรัพย์แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ปรากฏว่า จ ํานวนนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มโรงแรม และยอดการจาํหน่าย

ปูนซีเมนตร์ายเดือนมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน 

Jeffrey E. Jarrett and Eric Kyper (2006) ศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า

ของตลาด โดยทาํการศึกษาจากราคาปิดของหลกัทรัพย ์62 บริษทั ในตลาด NYSE 

และ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 

1992 ถึงเดือนกันยายน 2002 ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ีน่าสงสัยเน่ืองจากราคาปิดรายวนัมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา จึงทาํให้สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่ายงัเป็นท่ี

น่าสงสัย 

ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองตาม Jarrett and Kyper (2006) ดงัแสดงในสมการ

ท่ี 1 โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปิดของหลกัทรัพย์

รายวนั และตวัแปรหุ่น วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ วนัองัคารหลงัจากวนั

จนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จนถึง วนัท่ี 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) โดย

การศึกษาน้ีได้รวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใช้วิธีการ

สร้างสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Squares: OLS) 

TRU  =  b0 + b1Tu + b2Wed + b3Thu + b4Fri + b5TuAH    ---- (1) 
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โดยท่ี TRU  =  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ณ เวลา t 

Tu      =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (1 คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนั

องัคาร) 

Wed   =  ตวัแปรหุ่นวนัพุธ (1 คือ วนัพุธ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัพุธ) 

Thu    =  ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี (1 คือ วนัพฤหสับดี หรือ 0 เม่ือ

ไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 

Fri     =  ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์ (1 คือ วนัศุกร์ หรือ 0 เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 

TuAH =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร หลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ (1 

คือ วนัองัคาร หรือ 0 เม่ือ ไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น

วนัหยดุ) 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 

t-statistic P-Value 

Tu 0.004572   -

0.017670 

0.9859 

Wed 0.120591 0.483518 0.6292 

Thu 0.135807 0.547043 0.5849 

Fri 0.075437 0.305231 0.7605 

TuAH 0.251163 0.477659 0.6333 

 

F-statistic  =  0.135815           Prob. (F-Statistic)  =  0.983924                R-

Square  =  0.002822  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยพบวา่ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ F เท่ากบั 
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0.983924 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ไม่มีตวั

แปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได้ โดยบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกัด 

(มหาชน) มีค่า P-Value ของสถิติ t ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร (Tu) 

วนัพุธ (Wed) วนัพฤหสับดี (Thu) วนัศุกร์ (Fri) และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็น

วนัหยุด (TuAH) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิพลต่อ

ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ ระดบันยัสําคญั 5% นอกจากน้ี ค่า R2 ท่ีไดจ้ากสมการมีค่า

นอ้ยกวา่ 1 เป็นอย่างมาก นัน่คือ ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ 

และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ราคาปิดหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้พียง 0.2822 % 

เท่านั้น 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) กล่าวไวว้่า ราคาหลักทรัพย์

สามารถปรับเปล่ียนไดท้นัทีเม่ือไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลใหม่ และราคาหลกัทรัพยใ์น

ปัจจุบันจะสะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้ งหมดท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์ ตลาดทุนจะมี

ประสิทธิภาพต่อขอ้มูลระดบัใดจะสามารถอธิบายได ้โดยการศึกษาจากสมมติฐาน

ความมีประสิทธิภาพของตลาดทุนในแต่ละระดบั โดยตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 

เช่ือวา่ราคาตลาดในปัจจุบนัไดส้ะทอ้นถึงผลตอบแทนในอดีตทั้งหมดของหลกัทรัพย์

และขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ สมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ในระดบัตํ่า กล่าวถึง การท่ีอตัราผลตอบแทนในอดีต รวมถึงขอ้มูลในอดีต ไม่ควรจะ

มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนในอดีต 

จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยบ์ริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 

พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ หรือลาํดบัความเปล่ียนแปลงไม่มีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ราคาในอดีตไม่

มีความสัมพันธ์กับราคาในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพระดับตํ่ า  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะการท่ีนักลงทุนได้รับข่าวสารและ
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ตอบสนองการกบัข่าวสารนั้นๆ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท์นัที 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร และสุนิสา ชูช่ืน (2556) 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาน้ีไดศึ้กษาเพียงหลกัทรัพยข์องบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียน

คาร์ จาํกดั (มหาชน) ในช่วงเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการยืนยนัความมี

ประสิทธิภาพระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังต่อไปจึง

ควรทาํการศึกษาหลกัทรัพยบ์ริษทัอ่ืนๆ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งทาํ

การทดสอบความมีประสิทธิภาพระดบัปานกลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเพื่อหาหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าท่ีตํ่ากว่าท่ีควรจะ

เป็นตามทฤษฎีแลว้ทาํการศึกษาว่า เม่ือลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้สามารถทาํ

กําไรได้หรือไม่   อีกทั้ งการศึกษาคร้ังต่อไปอาจทําการเปรียบเทียบความมี

ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีทําให้ตลาดหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 
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